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 تقدیم لكتاب أحداث الشام  كما عایشتھا للشیخ د. طارق عبد الحلیم
 بقلم د. ھاني السباعي

 الحمد  � والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبعد.

أقدم للقراء األكارم شھادة شاھد عیان على واقعات عاصرھا المؤلف تأریخا وتوثیقا وتعلیقا  بعنوان "كتاب 
 31إلى  2016ینایر  01ومجلده الثاني من  2015دیسمبر  - 2013أحداث الشام  كما عایشتھا" من نوفمبر 

في كتابھ عن الثورة المصریة من لفضیلة الشیخ الدكتور طارق عبد الحلیم! كما فعل من قبل  2016دیسمبر 
على طریقة العالمة المؤرخ الجبرتي الذي كان یسجل لنا واقعات شبھ  2013إلى االنقالب العسكري  2011

یومیة عن الحملة الفرنسیة وبدایة عصر محمد علي باشا في زمنھ بمصر! فلم یكتف الجبرتي بالنقل؛ بل كان 
ھذا عكس المؤرخ الذي یبحث في الوقائع، وقراءة شھادات یحلل ویبدي رأیھ في كثیر من األحداث!. 

المعاصرین للحقبة التأریخیة محل البحث! ھذا المؤرخ أشبھ بالقاضي المحاید ینظر في واقعات وشھادات 
 تأریخیة مر علیھا الزمن ومات شھودھا!.

ف والنزعات البشریة غیر أزعم أن ھذه النظرة المثالیة للمؤرخ الباحث المحاید المنضبط المتجرد من العواط
المتأثر باألحداث!؛ الیزال ھذا المؤرخ في عالم الغیب!. فالمؤرخ الذي یوثق لواقعات یراھا ویسمع عنھا 
خاصة في عصرنا سیتأثر بحكم االنفعال البشري؛ بحجم الخراب والدمار والمؤامرات التي یراھا رأي العین!، 

ات التاریخ الماضیة والمعاصرة، وسبر أغوارھا! وھذا موضوع لكنھ ببصیرة الناقد یستطیع الربط بین واقع
 طویل لیس ھذا مقامھ!.

لكن الشاھد من كالمي آنف الذكر؛ أن ما كتبھ الشیخ الدكتور طارق عبد الحلیم حفظھ هللا؛ من توثیق ألحداث 
سجیل أحداث الشام، وما جرى فیھا من صعود وھبوط، وتشرذم ومؤامرات؛ تأریخ على الطریقة الجبرتیة! ت

وواقعات شبھ یومیة! والتعلیق واالستفاضة في البیان والتحلیل! فلم یكتف الدكتور طارق بتوثیق الواقعات 
واألحداث الشامیة فقط؛ وإال لكان أشبھ براویة أخبار دون تعلیق! لكنھ كان یقرأ ویتابع ویتمحص ویدقق في 

بدي وجھة نظره في كثیر من المشاكل بین التنظیمات كثیر من الوقائع! ویدلي بدلوه في ما وراء األحداث؛ ی
المسلحة وغیرھا، ویفند تالال من الشبھات المثارة داخل الشام وخارجھ، یستشرف المستقبل في كثیر من 
األحایین!. باإلضافة إلى الومضات األصولیة التي سبق بھا الشیخ الدكتور طارق عبد الحلیم غیره ممن تصدوا 

الشام الجسام خاصة ردوده ومقاالتھ وبیناتھ وصوتیاتھ حول فتنة تنظیم الدولة، والرد على  للتعلیق على أحداث
بعض الجماعات سلباً وإیجاباً بنفس أصولي في غایة البراعة. ال أرید أن أطیل في الفوائد الجلیلة بنشر ھذا 

 قتنا المعاصر!.الكتاب التوثیق التأریخي لمرحلة ھامة في تأریخ الشام واألمة اإلسالمیة في و

بأخطاء إمالئیة في بعض فصول الكتاب! وعذر فضیلة الدكتور  ھ ربما مرواأود أن أنبھ القارئ الكریم أن
طارق عبد الحلیم أنھ یمر بظروف صحیة دفعتھ للتعجلیل بنشر ھذا السفر الضخم! نسأل هللا أن یشفیھ شفاء ال 

 یغادر سقما! كما نسأل هللا تعالى أن یجعل ما كتبھ في میزان حسناتھ یوم القیامة!.

أن أشكر فضیلة الدكتور طارق على ھذا المجھود الكبیر؛ الذي أحسبھ زاداً للشبیبة، وال یسعني في الختام إال 
وللمؤرخین؛ الذین سیأتون في رحم الغیب؛ لالستفادة من ھذا التوثیق الدقیق، والتعلیق القیم؛ على نازلة دھیاء، 

كین مجاھدي أھل السنة وفتنة عمیاء؛ حلت بشامنا؛ قلعة اإلسالم، حصن أھل السنة، عجل هللا بتحریرھا وتم
 من حكمھا ورفع رایة اإلسالم خفاقة في سمائھا. 

 د.ھاني السباعي
 2017ینایر  10 - 1438ربیع ثان  11&  2016ینایر  9ھـ ـ 1437ربیع أول  29
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 1أحداث أوروبا .. أسباب ونتائج 

 الجھادحول عولمة 

 وبعد صلى هللا علیھ وسلمالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

 الجزء األول

 تقدمة )1(

الحدیث عن مسألة الھجمات في أوروبا أمٌر شائك عویص، یحتاج إلى تدبر وفكر یحیط بالمسألة اإلسالمیة ككل، 
أمٌر یجذب المحلل السیاسّي، أصال وفروعاً، وبمسارات التخطیط الدولى، وبمؤامرات القوى العالمیة. لكنھ كذلك 
 خاصة المھتم بشؤون قومھ، فال یسعھ السكوت فیھا، مع شدة خطرھا وتشابك أمرھا.

یختلف أمر الصراعات الدولیة حسب معاییر كثیرة وعوامل مختلفة، یحسب لھا المخططون حساباً دقیقاً، ویعملون 
 ل ھذا الصراع.بتوازنات حساسة، ویعتبرون متغیرات ال حصر لھا في مواجھة مث

فمثال الفرق بین صراع محلّي قائم في مناطق محددة من العالم، مثلما حدث في فیتنام أو في العراق، والذي حقیقتھ 
غزو أمریكّي أبعد ما یكون عن لفظ الصراع التقلیدي، وبین صراع دولّي مثل الحروب العالمیة أو الحرب بین 

شابھ. كّل من الصورتین تملي نظراً خاصاً على منھج التعامل العسكري  الكوریتین أو تركیا وروسیا القیصریة، وما
 وطرق المواجھة.

ومنھا طبیعة الصراع، سواء كان صراعا دنیویا بحتا یُقصد بھ السیطرة والتحكم، أم لھ بعد حضارّي یجب أن یدخل 
 في الحسبان.

في كال الطرفین، بشكٍل عملّي یضع في ثم میزان القوى المتصارعة في العدد والعدة، ومناطق القوة والضعف 
 الحسبان القوى اإلیمانیة موضعھا، دون إخالل باألسباب الدنیویة التي بنى هللا علیھا الدنیا.

                                                           
 abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72969النسخة اإلنجلیزیة الكاملة على رابط  1
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ثم طبقات الصراع القائم، وزوایاه ودرجاتھ تصعیداً وتھدئة، حسب الظروف المتاحة في كّل محلة من محالت 
 الصراع.

المترتبة على كّل عمل على حدة، من كال الجانبین، فقد یتخذ العدو خطوة تُحسب علیھ ثم حسابات المصالح والمفاسد 
 ال لھ، ویمكن استغاللھا ضده دون ردة فعل مثال.

وھذا غیض من فیض العوامل التي یجب اعتبارھا في مثل تلك الصراعات. واألسئلة التي تنشأ عنھا كثیرة متعددة، 
 مثل:

 ي الشرق األوسط؟ما ھي طبیعة الصراع القائم ف .1
 ما ھي طبیعة النظم المتصارعة؟ .2
 من العدو األصلي ومن الثانوي في تلك المواجھة؟ .3
 ما ھي حدود المواجھة؟ وما عوامل تصعیدھا؟ .4
 ما نوعیة المواجھة العسكریة الواجبة في كّل حالة على حدة؟ .5
 ما مدى المصلحة في توسیع رقعة المواجھة؟ .6
 المواجھة؟ما القدرة المتاحة لتوسیع جبھة  .7

واإلجابة عن مثل ھذه األسئلة أمر اجتھاد ونظر، ال یمكن أن یكون أمرھا محسوما بالكلیة، لكن ھناك ما ھو أقرب 
إلى الصواب فیھا، وما ھو أبعد، إذ ما یترتب علي تلك اإلجابات من نتائج تحمل مصالح ومفاسد، تقترب بنا من 

كّل حال، للقادر علیھ، فإن الرأي ھنا ال یجب أن ینبع من ھوى أو  الھدف، أو تبعدنا عنھ. لكن االجتھاد واجب على
معلومات سطحیة تراكمیة من مصادر عامة، توھم المرء أنھ قادر على التصدي لھا. بل یجب أن یكون نظراً (ال 

 رسة.رأیاً) شرعیاً یأخذ بقواعد الشرع الذي دُرب علیھا عقلھ من خالل دراسة شرعیة واسعة وممارسة فقھیة متم

فال ندعي أن بحثنا ونظرنا ھو القول األخیر الفاصل في ھذا األمر، لكننا نحسب أنھ األوقع واألقرب للصواب 
 واألحق أن یصل للھدف المرجو إن شاء هللا تعالى.

)2 ( 

 ما ھي طبیعة الصراع القائم في الشرق األوسط؟

اً جدیداً، كما ھومعلوم لكّل دارس أو طالب علم. الصراع في الشرق األوسط لیس صراعاً محلیاً في أصلھ، وال حدیث
فقد بدأت طلقاتھ األولى مع ظھور اإلسالم على الفرس والروم، ثم دارت حروب طاحنة بین الشرق والغرب، الشرق 
فاتحاً، استقر وعّمر، والغرب غازیاً، خّرب ودّمر. وأصبح اإلسالم نسیج المجتمع في البالد المفتوحة، ال غازیا وال 

تعمراً. ثم جاءت الحروب الصلیبة، أحدى عشر حربا متتالیة .. ثم الحملة الفرنسیة الصلیبیة، ثم الحملة األمریكیة مس
الصلیبیة في ھذا القرن.. كلھا حمالت عسكریة بحتة، أعقبت تخریباً ثقافیا وعقدیاً واجتماعیاً واقتصادیاً دام قرنین من 

 الزمان.
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. لكنھ یقع، أساساً في منطقة العالم اإلسالمّي، فلیست ھناك جنود أو عتاد 2أصلھفالصراع إذن عالمّي في طبیعتھ و
 على أرض الغرب، وال طائرات تجوب سماءه. الغزو إذا غربّي بحٌت ال مراء في ذلك. 

والصراع ھنا، إن صح تعبیر الصراع الذي یوحى بتوازن القوى المتصارعة، لھ طبائع متعددة، ال یمكن حصره في 
واحدة. أولھا أنھ صراع حضارّي في طبیعتھ، بین منھج إسالمّي بنیت علیھ حضارة سادت العالم قرونا طبیعة 

تسود  Cultureمتطاولة، ثم أصابھا ما یصیب الحضارات من سنن التحول والسقوط، فلم یبق منھا إال "ثقافة عامة" 
قة عدة، منھا االسالمیة والرومانیة بین أبنائھا، ولغة تجمعھم، وبین حضارة حدیثة مولّدة من حضارات ساب

واالغریقیة، متلبسة بمسوح نصرانّي من بقایا دین عیسى علیھ السالم، بعد تزییفھ، ثم رفض الدین المزیف! ثم التعلق 
 بھ شعوریاً والتحرر منھ حیاتیاً.

o  عشر، أیام الحملة وقد توّلد من ھذا البعد الحضاري صراع ثقافّي فكرّي، بدأ الغزو منذ أواخر القرن الثامن
الفرنسیة، ثم تابع امتداده في صورة "تحدیث" للعالم اإلسالمّي، سواء بإرسال المستشرقین للشرق، أو استقبال 
المبعوثین للغرب. ثم زادت وتیرتھ واحتدت سطوتھ إبان عھد االحتالل االنجلیزي والفرنسي واألسباني لبالد 

 شارك حكام المنطقة في تكثیفھ وتعمیقھ كما سنرى.المسلمین من المحیط إلى الخلیج، خاصة وقد 
o  َعُد صراع على الثروات التي مّن هللا بھا على ھذه البقعة من األرض، من نفٍط ومعادن ال حصر لھا، ثم ھو ب

أصبحت مدد ضرورّي لتسییر الحضارة الغربیة المادیة الحدیثة. وھذا البعد من أخطر تلك العوامل التي أدت 
روس، وذاك االحتالل المتمثل في قواعد عسكریة أمریكیة وانجلیزیة، وأخیراً قاعدة روسیة في لھذه الحرب الض

 قلب المنطقة بساحل الشام. ثم على رأسھا القاعدة األمریكیة الكبرى التي یمثلھا الكیان الصھیونّي الخبیث.
o ھا الجغرافیة، كرابط بین الشرق ثم ھو صراٌع بین القوى العالمیة على احتالل وتخضیع المنطقة سیاسیاً ألھمیت

إال منطقة  من العالم تقع على حدود ثالث قاراتھناك منطقة أخرى  توالغرب، بین أوروبا وآسیا وأفریقیا. فلیس
 الشرق األوسط، خاصة مصر والشام.

فة الشعوب ھذه إذن طبیعة الصراع. صراع ثقافّي اقتصادّي اجتماعّي عسكرّي، یحاول فیھا الغرب أْن یُغیّر من ثقا
 المسلمة، عن طریق التعلیم والمناھج واإلعالم خاصة، لیتم لھ األغراض التي تحدثنا عنھا.

)3 ( 

 ما ھي طبیعة النظم المتصارعة؟

                                                           
أخطأ بعض الكاتبین األكادیمیین في تحلیل طبیعة الصراع، مثال   2

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/3/23/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%
A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9 
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الفارق كبیر، جّد كبیر، بین النظام السائد في الغرب وبین النظام الذي بُني في فطرة أھل اإلسالم .. وھو النظام 
لم یعد نظاماً متبعاً في أّي من تلك الدول التي انقسمت بعد سقوط الخالفة العثمانیة، اإلسالمّي وشریعتھ، وإن 
 والحرب العالمیة األولى.

یقوم النظام الغربّي على أسس مخالفة تمام المخالفة للنظام اإلسالمّي، خاصة في مصدر التشریع، ال في بعض 
االت النظریات األساسیة التي تتناول األحوال المدنیة تفاصیلھ، إذ قد یتفقا في بعض صور التقنین العامة في مج

 وطرق التصرفات، كما یظھر في دراسة مقارنة لنظریات الملكیة أو الضمان، بخالف القصاص والحدود الجنائیة.

ومصدر التشریع في النظام اإلسالمّي ھو الوحي المعصوم، في نصوصھ المحفوظة، ثم االجتھاد المبنّي على القواعد 
شئة من تلك النصوص، مفردة أو مجتمعة، على ثالثة مستوات، قواعد األصول، والقواعد الفقھیة والنظریات النا

 الفقھیة. 

والنظام الغربّي یعتمد على منظومة متكاملة من النتاج البشرّي البحت، دون اعتماد الوحّي، من حیث ال وحّي 
الیھودیة. فكأنما اعتمد الغرب على العقل البشري اجتھاداً دون  بشرائع تتعلق بالمسیحیة أصالً، وقلیل منھا في الدیانة

 نصوص، سواء في إثبات األصول أو القواعد أو النظریات.

وبناء على ذلك الفرق، فإنّھ رغم وجود بعض التشابھات بین األحكام الفقھیة والقانونیة الوضعیة، فإن الخالف یظل 
 ً  .قائماً في مصدرھماً أوالً، ومقصدھما ثانیا

أما عن البناء الحضارّي الذي یقوم على تلك النظم، فمن الواضح إنھ یختلف اختالفاً بیّنا بین النظامین، لما قررنا. 
فالمنظومة اإلسالمیة تقوم سیاسیاً على الشورى الممنوحة ألھل الحّل والعقد على قدر العلم والكفاءة، واقتصادیاً على 

نعھا ومحاذیرھا كالربا، واجتماعیاً على الوحدة األسریة التي تنشأ من ارتباط نظریة الملكیة الخاصة بضوابطھا وموا
 شرعّي بین رجل وامرأة أو أكثر، بضوابط محددة. 

أّما النظام الغربي فیقوم سیاسیاً على النظام الدیموقراطي، الذي یكون فیھ حق االختیار والترشیح مشاعاً على أساس 
الملكیة المطلقة الحرة دون قید، إال فیما یحمى مال الفرد من التحایل واالغتصاب، المواطنة، واقتصادیاً على أساس 

 واجتماعیا على أساس الفردیة ال األسریة، مع حق تكوین "األسرة" من أفراد من جنس مماثل أو مخالف.

ختلف أشد وقد ترتب على كّل نظام، مرجعیات فكریة، عقدیة واجتماعیة، وطرق للمعامالت وعادات وتقالید، ت
االختالف، وتتباین كل التباین بین النظامین. ھذا االختالف والتباین قد دعمتھ عوامل كثیرة، على رأسھا عامل الوالء 

 والبراء لدي المسلمین، والجھل المتبادل بین طبیعة شعوب الشرق والغرب ووسائل حیاتھم.

 ً  في اعتبار االوضاع االجتماعیة، لشدة العالقة بینھما. والمحلل لألوضاع السیاسیة في عالم الیوم علیھ أن یكون دقیقا
ذلك أن العصر الحاضر قد ربط ربطا مباشراً بین منظمات العمل المدني التي تمثل عامة الشعوب، بالعمل السیاسي. 

وھو أمر جعل الحكومات في الغرب تعمل حسابا لھا من زاویة إنھا تراقب تصرفاتھا، وتفضحھا، في كثیر من 
 ان، بینما ھي تعمل لصالحھا بالكلیة في الشرق المسلم. اآلحی
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، شرقیة وغربیة، وبین الشعوب عامة، شرقیة وغربیة. 3وھذا یجرنا إلى وجوب اعتبار الفرق بین الحكومات عامة
فالحكومات كلھا بال استثناء، تقوم على عداء لشعوبھا بشكٍل أو بآخر، وإن اختلفت في صور ھذا العداء. كما تقوم 

لى المصالح الشخصیة ألعضائھا، في مقابل أبناء الشعوب شرقیة وغربیة. فالجامع المشترك ھو الخدیعة والمكر ع
وعلو المصلحة الشخصیة واالستغالل. لكّن الغرب، نظراً لطبیعة أفراده التي وصفھا رسول هللا صل هللا علیھ وسلم 

العنف، فلجأت الحكومات إلى الحیلة والخدیعة في حدیث عمرو ابن العاص أدق وصٍف، ال یصلح معھم القھر و
والكذب واإلعالم الموّجھ. بینما الشرق المسلم، لم یحتج حكامھ لكثیر من ذلك، فقد وظفوا الجھل والخدیعة كما في 

 الخلیج، والعنف والقتل واالعتقاالت في بقیة بلدانھ. وھذا النظر سیساعدنا في تحلیل ما سیأتي من فصول إن شاء هللا.

 

 الجزء الثاني

)4( 

 من العدو األصلي ومن الثانوي في تلك المواجھة؟

یتبین مما قدمنا، أّن الغرب االستعمارّي كانت، وال زالت لھ مصالح كثیرة في بالد المسلمین، تجعلھ، من الوجھة 
العدو الوحید، أو االسالمیة والقومیة، عدوا لدوداً. لكن ما یجب أن نجیب عنھ ھنا، ھل الغرب، وأقصد حكوماتھ، ھو 

 العدو األول واألصیل؟

الحق أّن ھناك عدٌو مماثل، إن لم یكن أشّد خطورة من الغرب، للمسلمین، أال وھو حكامھ وحكوماتھ. فإن العدوان 
الغربّي على بالد المسلمین، سواء كان عسكریاً أو ثقافیا أو اقتصادیا أو اجتماعیاً، أو مجتمٌع من ھذا كلّھ، لم یكن 

إال بتدبیر وتعاون وثیق من الداخل. لم یكن ممكنا إال بوجود رؤوس تدیر تلك البالد، لعبت بھا الخیانة والعمالة  ممكنا
والغدر، وحب السلطة، وكراھة الدین، ما جعلھا أداة طیّعة في أیدي المعتدي األصیل، فشاركتھ في األصالة، بل 

ونھب ثرواتھ ومعاداة أولیائھ ومواالة أعدائھ وحجب شریعتھ تفوقت علیھ في ھدم اإلسالم وقتل دعاتھ وترویع أھلھ 
والطعن في علوه ورفعتھ. ھؤالء ھم حكام المسلمین الیوم، ومنذ قرنین من الزمان، بدایة بمحمد على باشا الكبیر في 

وراً بكّل مصر، وتبنیھ لالستشراق الفرنسّي، وآل سعود مع المحتل البریطانّي، حتى السیسي كلب الیھود المدلل، مر
 من عرف التاریخ الحدیث من حكام بال استثناء.

 ھذا قَْدٌر ال محاجة فیھ.

إذن، فالعدو األصلّي، لیس بالضرورة ھي الشعوب الغربیة. بل تلك الشعوب ھي محّل الدعوة اإلسالمیة. وھل اعتبر 
لھم؟ ال، بل كانوا یرونھم عمرو بن العاص وقتیبة بن مسلم وموسى ابن نصیر وأضرابھم الشعوب المفتوحة أعداء 

 كفاراً ال یؤمنون با� تجب دعوتھم إلى هللا، بتھیئة القوة أو ما یمكن لتحقیق الغرض حسب الزمان. 

                                                           
 abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72834نظرة شرعیة واقعیة"  - راجع مقالنا "بین الحكومات والشعوب 3
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وما نراه ھو أّن ھذه الشعوب، كأفراد، تحتاج إلى جھد عظیٍم، ال تقدر علیھ إال حكومة إسالمیة مركزیة، لتنشر 
م بھ حكوماتھم من تشویش وإضالل وإفساد لمعاني االسالم وترویج مفاھیم مثل الدعوة في تلك البالد، وتّزیف ما تقو

 االرھاب والتخلف وقمع المرأة، لمنع الرؤیة عن شعوبھا، إال ما كان من جھود فردیة لسنا بصدد الحدیث عنھا.

عتاد، وتمیع القضایا، فالعدو ھنا ھي الحكومات، التي تمتطي ظھور أبنائھا، شرقاً وغرباً، وتجنّد الجنود، وترسل ال
وتدیر المؤامرات، لصالح تدمیر اإلسالم وأھلھ، وإبقائھم عبیداً لالقتصاد الغربّي، الذي یصب في صالح حفنة من 

 كبار أصحاب رؤوس األموال، وإبقاء شعوبھم راضیة خانعة قانعة في الغرب، أو مطحونة مقھورة ذلیلة في الشرق.

والعدو األقرب، والید المنفذة ھو األولى باالستئصال من العدو البعید، حتى إن كان ھو والعدو، إما قریب وإما بعید. 
داعمھا ومصدر قوتھا. فالعاجل قبل اآلجل، واألقرب قبل األبعد، وقطع الید یترك العقل المدبر بال قدرة على التنفیذ. 

بالمواجھة ھو العدو الداخلي، أي الحكام من ھذا الباب، فقد كانت وجھة نظرنا، على الدوام، ھي أن العدو األولى 
والحكومات، والملوك واألمراء، وجیوشھم ونظم أمنھم ومخابراتھم. ھؤالء ھم الصائل الحقیقي المباشر. ھؤالء ھم 

من یسمح للعدو الخارجّي بالتدخل وإعاثة الفساد في األرض. یستخدمون أجواء بالدنا بإذنھم، وأرضھا لقواعدھم 
عربیة، بلد -والخلیج كلھ شاھٌد على ذلك، خاصة مستعمرة الیھود الكبرى، دویلة اإلمارات الصھیوبتصریحات منھم. 

 العھر والفجور، وحمایة الفاّرین من العدالة من قاتلي الشعوب وأعداء الدین.

)5 ( 

 ما ھي حدود المواجھة؟ وما عوامل تصعیدھا؟

تتخذ المواجھة بین الشرق والغرب، أو بین اإلسالم، كقوة ذاتیة حضاریة قائمة، وبین الغرب كحضارة معاصرة 
قاھرة، الشرق األوسط، وغرب الدولة الفارسیة في أفغانستان السنیة حلبة لھا، باختیارھا أال،ونتیجة عدم وجود دولة 

المسلمین داخلیا. لذلك یرى المتتبع للتاریخ أن المواجھة  مركزیة تدافع عن اإلسالم، وتسخیر الجیوش العربیة لقھر
قد تحولت من عسكریة في عھد نابولیون، إلى ثقافیة حتى أواخر القرن التاسع عشر، ثم عسكریة حتى منتصف 

 القرن العشرین، ثم ثقافیة حتى نھایة القرن العشرین ثم عادت عسكریة مع بدایات القرن الحادي والعشرین. 

غیر في أسالیب المواجھة، قد قام على عوامل عدة، منھا، قوة سیطرة الحكومات المحلیة العمیلة أو ضعفھا، وھذا الت
ومنھا االحتیاج إلى وجود قوى عسكریة في المنطقة لحمایة مصالح معینة، ضد الكتلة الشیوعیة سابقا، أو لحمایة 

مى االرھاب منذ أواخر القرن العشرین في حرب مصادر النفط الحقا. ولھذا نرى تسارع التدخل العسكرّي تحت مس
الخلیج األولى لضعف دول الخلیج عن مواجھة صدام، ثم أوائل القرن الحالّي بعد سقوط أفغانستان في ید طالبان ثم 

تسارع أشد في حرب الخلیج الثانیة، ثم بعد ظھور ما أسموه بالربیع العربي، والذي كشف ضعف الحكومات العمیلة، 
 إلى التدخل العسكري الغربّي.مما أدى 

لكن أرض الصراع لم تتغیر، وھي أرض المسلمین. والید المنفذة المانحة لسلطة التدخل ھي دائما أولئك الحكام 
 الخونة ملوكا وأمراء ورؤساء. 
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وبھم فالعدو الصائل األصلي، حالیاً وعملیاً، ھو ھؤالء الخونة ملوكا وأمراء ورؤساء، الذین یعملون أصالة ضد شع
 ونیابة عن الغرب.

)5( 

 ما نوعیة المواجھة الواجبة في كّل حالة على حدة؟

من ھذا المنظور، فإنھ من األفضل، واألكثر عملیة، أن یبدأ التغییر في منظومة العدو بالقضاء على المنّفذ، وقطع الید 
ى شروطھا على المتفاوضین قبل المعینة على العدوان، كأولویة مطلقة. ولن یكون ذلك بتبني مفاوضات عقیمة تُمل

وصولھم لطاولة المفاوضات، أو تبني سیاسات مثل "سلمیتنا اقوى من الرصاص" أو "المشاركة ال المغالبة" وھذا 
اللون من ترھات اإلخوان، وولیدتھم السروریة، الناشئة عن انحرافھم العقدي األصیل، فإن القوة ھي ما یستخدمھ 

 العرب على وجھ الدوام. الصائل الداخلي، من حكومات 

والقضاء على تلك األنظمة العمیلة یستلزم وعیاً باإلسالم عند الشعوب، وبتغیر شكل المواجھة وطبیعتھا حسب 
 ظروف كل دولة، وطبیعة الحاكم المسیطر.

فمن الدول ما ال یصلح فیھا المواجھة المسلحة كمصر، لطبیعة شعبھا، بل یلزم في المواجھة أسلوب الحشد 
جماھیري المدعوم ببعض القوة الُمعینة لھ. وھناك وسیلة المواجھة المسلحة الكاملة، كما ھو الحال في الشام ولیبیا. ال

 وھناك ما قد یصلح فیھ الطریقان معا كما نحسب الحال في تونس والجزائر إن وفق هللا أبناءھما.

 ھة، على النحو التالي:وقد انقسم المجاھدون إلى أنواع عدة في استراتیجیتھم نحو المواج

، آثرت حصر المواجھة داخلیاً وانھاء االحتالل بأنواعھ، روسي وأمریكي، وھو أمر في غایة الحنكة والذكاء فطالبان
 السیاسي، فلن نقف طویالً عندھا.

نحاء خالفت في ذلك بعد انتھاء االحتالل الروسي وبدایة الغزو األمریكي، فتبنت عملیات ضد الغرب في أ والقاعدة
مختلفة من العالم. ولكن األمر الذي أراه، كمحلل سیاسي، أّن منھج القاعدة قد تغیر. ذلك أن منھج عولمة الجھاد قد 

 تغیر بذاتھ في فكر قادتھا.

فعولمة الجھاد لھا منظوران: أولھما أن یقوم تنظیم معین بعملیات جھادیة ھجومیة (ال أسمیھا عسكریة من حیث إن 
ة لھا طبیعة مواجھة مختلفة). والمنظور الثاني ھو أن یكون للتنظیم فروع في بالد مختلفة، لھا صفة العملیة العسكری

المركزیة، تقوم بدفع الصائل في بالدھا، ولكن عملیاتھا محسوبة على التنظیم األم. فھي لیست عولمة في حقیقة 
حث أو المحلل وینسبھ إلى المنظور األول، وما األمر، لكنھا دفع صائل محلّي یشبھ العولمة، فیختلط األمر على البا

ھو منھ. وإذا نظرنا إلى عملیة القاعدة مثالً في باریس، نجدھا تختلف عن عملیاتھا في الیمن ضد المدمرة األمریكیة 
، أو غیرھما، في أوائل العقد الماضي. 2002، وعملیة القنصلیة األمریكیة في كراتشي 2000یو إس كول عام 

یس ھي رّد محدود الغرض على صحیفة بذاتھا، ال دخل لھا بعالقات أمریكیة، بل ھي انتصار لرسول هللا فعملیة بار
 صلى هللا علیھ وسلم، فال یمكن أن تُحسب على منھج الجھاد من المنظور األول.
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مة، ثم انتھجت وما أحسبھ، وھو ما دونتھ في مقال لي عن تغییر فكر القاعدة، ھو أن القاعدة قد احتفظت بكلمة العول
المنظور الثاني لھا، وھي أقرب ما یكون إلى المحلیة في دفع صیال الحكومات، كما في تنظیم القاعدة في الجزیرة أو 

 في المغرب العربي. فھي تنظیمات أقرب للمحلیة من العالمیة، سواء في مركزیتھا، أو تكوینھا أو أھدافھا.  

لمؤسس أسامة بن الدن من دور الحكومات العمیلة في تحطیم آمال ما أظن ھذا إال من جراء ما رأي الشیخ ا
الشعوب، وأدرك، والشیخ الظواھري أنّھ یجب أن یكون التركیز على تلك الحكومات أوالً، وادخال الحاضنة الشعبیة 

 في المعركة ثانیاً.

استراتیجیة محددة، فما أن تصبھ ، وھو تنظیم حرورّي خارج عن فكر أھل السنة أصالً. ولیس لھ تنظیم الدولةثم 
ھزیمة على الصعید المحلّي، یخرج بعملیة أو اثنتین في أوروبا لتقویة ودعم أنصاره وإبقاء ھیبتھ. فلیس لھذا التنظیم 

 استراتیجیة تتحرك بدافع إسالمي سنّي أصالً، إال لمصلحة القائمین علیھ من بعثیین أو منحرفین.

 الجزء الثالث

 عولمة الجھاد

نعود لنتابع ونؤكد ونفّصل على النقطة األخیرة التي طرحناھا في الجمل السابقة عن معنى عولمة الجھاد،  ثم
 وتصوره، فھو، كما أحسب، لّب ھذا البحث وأساسھ.

قلنا أنھ یمكن أن ینظر المحلل الباحث إلى عولمة الجھاد من مناظیر مختلفة، كال مطبقة على أرض الواقع، بشكل أو 
 بآخر.

: ھو أن یتبنى تنظیم ما، ضرب المصالح الغربیة عامة، في كل بالد الدنیا، شرقاً وغرباً، ما مكنتھ المنظور األول
إمكاناتھ لذلك. ویكون ھذا المقصد ھو حجر األساس في فكر وعمل التنظیم. وھو ما كان علیھ فكر القاعدة حتى ما 

على غزو العراق األول في التسعینیات، واستمر إلى ما  . وقد ظھر ھذا التوجھ كرد فعل2001بعد أحداث سبتمبر 
عقب لغزو األمریكي ألفغانستان. لكن من الظاھر أّن ھذا التوجھ، قد تغیر بعد  2002بعد سقوط طالبان في أوائل 

، حیث اقتنع الشیخ أسامة رحمھ هللا بألویة حرب العدو الداخلي، وكان بدایة ذلك ما تم من بیعة أبي 2011 عام
مصعب الزرقاوّي للقاعدة، حین أعلن تنظیم التوحید والجھاد في العراق، التي كان من شروطھا حرب النظام 

ام المحلّي. ثم تحول خطاب الشیخ أسامة الرافضّي ودفع الصائل الغربّي داخل العراق، وكانت جّل عملیاتھ ضد النظ
إلى دعم الحركات الجماھیریة في البالد العربیة، حتى إنھ دعى إلى إقامة مجلش شورى یعینھم على إنجاح رحمھ هللا 

 ھذه الحركات. 

ل : وھو أن تقوم جماعات محلیة، في البلدان المختلفة، قدر اإلمكان، تعمل على مواجھة النظم بكالمنظور الثاني
وسیلة ممكنة، والعمل على إسقاطھا، إما بمساعدة القوى المحلیة، أو بضربات نوعیة تھدف لخلخلة النظام وأعوانھ، 

ومنھم ما قد یكون من قوى غربیة داعمة، عسكریة أو سیاسیة "استشاریة". وھذا اللون من المواجھة ھو عولمة 
ى أن یكون للتنظیم فروع في كّل أرض مسلمة ما أمكن. بمعنى آخر، لیس فیھ نقل الجھاد إلى أرض الغرب، بل بمعن

تلك الوثیقة بالغة األھمیة، في  " للشیخ د الظواھري،توجیھات عامة للعمل الجھادي"وثیقة ي وال شك أن ما ورد ف
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من أیة تفجیرات في المساجد أو التجمعات المسلمة، ومن الواضح أن قوى الغرب ، عن وجوب التحذیر 9و  8بندیھا 
یمكن أن تكون متواجدة باألصالة في ھذه األماكن، فالتحذیر إذا موجھ لمن یعمل ضد األنظمة، وإال لم یكن لھ ال 

 فائدة تُذكر.

التي تنص في بندھا الثالث على تجنب ولعل لقائل أن یقول إن ھذا التحلیل یناقض ما جاء صراحة في تلك الوثیقة، 
الوفیق، نعم، لعل ھذا ھو الموقف الرسمّي للقاعدة، وھو الموقف التاریخي الصدام مع األنظمة المحلیة. فأقول وبا� 

لھا، لكّن ما على األرض قد یخالف ھذا النّص، بما رأیناه من تبني القاعدة لمنھج الثورات الجماھیریة الشعبیة، 
 واعتبار الحاضنات الشعبیة كمصدر لوقودھا وجنودھا.

ت، عملیاً، من المنظور األول في العولمة إلى المنظور الثاني تدریجیاً منذ وما أراه ھنا، ھو أن القاعدة، قد تحول
لھا، وتمثیلھ لتنظیمھا في العراق، وإال فأین العملیات التي نفذتھا رحمھ هللا ، حین وافقت على انضمام الزرقاوي 2006

؟ كّل ما حدث بعد ھذین الحدثین، 2005 یولیوونفق لندن في  2004في بالد أوروبا أو أمریكا، بعد أحداث مدرید عام 
 كانت تصرفات فردیة ال یمكن أن تُحسب على تنظیم ما. 

: وھو المنظور العبثي التي یروج لھ تنظیم الدولة الحروري. وھو لیست عولمة حقیقیة تھدف إلى المنظور الثالث
جرد ھجمات لسببین: أولھما، التأثیر على أمریكا للخروج من الغرب، أو على أوروبا لتغییر سیاساتھا. بل ھي م

تحسین منظرھا أمام أتباعھا، والثاني لمنافسة القاعدة لیس إال، مثل حادث محل المجوھرات في باریس عقب ھجوم 
 تشارلي أبیدو. وھو كما قلنا، لیس عولمة بحال، بل ھو مصلحة شخصیة لتنظیم یرید التنّفذ في األرض.

)6 ( 

 واجھة؟ما مدى المصلحة في توسیع رقعة الم

المقصد الرئیس في أي عمل إسالمّي، فردّي أو جماعّي، شعائري أو شرائعّي، ھو جلب مصالح العباد، على أتم 
وجھ، ودرأ المفاسد عنھم في الدنیا واآلخرة. وحیثما ُوجد الحكم الشرعّي الصحیح، وقعت المصلحة، وتخلفت 

 كما یروج البعض مما جاء عرضا في نقول بعض المفسدة. وھذا ھو الوجھ الصحیح الموافق للكتاب والسنة، ال
األولین من أنھ حیثما ُوجدت المصلحة وقع الحكم الشرعّي. والفارق بینھما دقیق وكبیر. فالوصف الثاني یضع 

المصلحة أوالً، وھذا حًق من جھة مقصد الشارع، بال شك. ولكن الوصف األول ھو األحق باالتباع من جھة تصّرف 
ب علي المكلفین تعیین الحكم الشرعي بأدلتھ الصحیحة، ومن ثم یمكن التعرف على المصلحة كتابع ال الُمكلّف. إذ یج

 كمتبوع. فیجب االنتباه إلى ذلك، فكم وقع من عدم التفریق بینھما من مخالفات أدت إلى تأخیر نصٍر، أو تضییع حٍق. 

ام المتعلقة بھذا الشأن، شأن توسیع رقعة المواجھة، وھناك عدد من القواعد الشرعیة والمفاھیم التي تقع تحتھا األحك
 بعد أن وصلنا إلى نتیجة أن:

 العدو األول واألصیل ھم الحكام العرب ونظمھم وجیوشھم. .1
 المواجھة تتم أصالً على أرض المسلمین في عقر دارھم. .2

 من تلك القواعد والمفاھیم أّن: 
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 ال یقدر علیھ "ال یكلف هللا نفساً إال وسعھا""التكلیف منوط بالقدرة"، فاالنسان ال یُّكلف بما  •
الطلب الشرعي درجات عدیدة، إیجابا وندبا وإباحة. واإلباحة أنواع منھا التخییر متساو الطرفین ومنھا العفو  •

 ورفع الجناح، وتتغیر صفة الطلب بین الفرد والجماعة.
 ، واألعظم منھا فاألقل.ى من دفع البعیدةالقریبة منھا أول المضرة دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، ودفع •
مفھوم العام منھ ما ھو عام بإطالق، وعام مخصوص، وعام یدخلھ الخصوص. وكّل من ھذه األنواع قد تختلف  •

 في خطاب الفرد عنھا في خطاب الجماعة.
خصوص قاعدة "العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب" لیست على إطالقھا. فالعموم الوارد على النص الم •

 . 4یمكن تخصیصھ واالستثناء منھ، وأقرب مناطاتھ ھو سبب نزولھ، فیلحق في النظر أوال بما شابھھ

فإذا نظرنا في آیات الجھاد، خاصة في سورة التوبة، سورة الجھاد، لوضح ما نقصد الیھ في الفقرات التالیة إن شاء 
 هللا.

 

 

 

 

 

 

                                                           
لسبب معین أو بصدد ششخص معین فھو لعامة المؤمنین، ال یقال ھو قاعدة العیرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب تعني عامة أنھ إذا جاء حكم في القرآن   4

ال یقال أن بقیة صحیح في ھذا الموضع لھذا الشخص. مثال قولھ تعالى ألمھات المؤمنین "وال تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبھ حرج" فھذا عام لكل النساء 
 ول لكل المكلفین..l. وھذا یعطى القرآن العموم والشنساء المسلمین یمكن أن یخضعن بالقول وأن یطمعن الرجال فیھن

 
لحمل لكن كّل عموم فیھ تخصیص أي إخراج لبعض صور منھ من الھیئة العامة مثال حكم المطلقات العدة ثالثة أشھر وشرا ... لكن مخصوص في حالة ا

رآن في مجال الفقھ لھ مخصصات كما قال الشافي "ما من عام في القرآن فعدتھا وضع الجنین ولو بعد أسبوع واحد، ألن برءاة الرحم مضمنة. وكّل عام في الق
  إال وّخصص".

 
ذي یدخلھ الخصوص، وھناك ثالثة انواع من العموم كما أوردھا الشافعي في الرسالة: األول العام الذي ال خاص فیھ مثل "إن هللا على كل شئ قدیر، والعام ال

ام المخصوص وھو الذي صورتھ العام ولكنھ مخصوص بأصل وضعھ رغم ان فیھ عموم مثل "القریة الظالم أھلھا" وھو كمثال المطلقات السابق ذكره، والع
لھا" ومعلوم فمعلوم أن أھلھا لم یكونوا كلھ ظالمون بل فیھم صالحون، لمنھا جاءت بشكل عام وإن حملت التخصیص، كذلك "حتى إذا أتیا قریة استطعما أھ

 ! :)built itم یسأال كل فرد فیھا ... ففیھا خصوص مع التعمیم. یمكن أن تقول عنھ ل -موسى والخضر  -أنھما 
 

كن إخراج مناطھ وما قصدتھ ھنا في جملتي ھو ذلك النوع الثالث ألنھ یخفى على الكثیر، من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنھ حین نطبق عموم اللفظ فإنھ ال یم
من صور الحكم، یعنى یقال ھذه اآلیة ال تختص بظلم .. أو لم یستطعما أحد، ألن ذلك ھو السبب األصلّي في عمومھا الصلى أو الواقعة الصلیة التي نزل فیھا 

قتل وھناك من یتحدث عن آیات الجھاد، منھا ما نزل من النوع العام الثالث، فیجعلھ إما من األول، أو یستثني منھ الشكل األصلي، مثل موضوع  المخصوص. 
 انالنساء والصبی
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 لجزء الرابعا

"ھناك عدد من القواعد الشرعیة والمفاھیم التي تقع تحتھا األحكام المتعلقة بھذا انتھینا في الجزء الثالث إلى أّن 
 الشأن، شأن توسیع رقعة المواجھة، بعد أن وصلنا إلى نتیجة أن:

 العدو األول واألصیل ھم الحكام العرب ونظمھم وجیوشھم. .3
 المواجھة تتم أصالً على أرض المسلمین في عقر دارھم. .4

 مفاھیم أّن:من تلك القواعد وال 

 "التكلیف منوط بالقدرة"، فاالنسان ال یُّكلف بما ال یقدر علیھ "ال یكلف هللا نفساً إال وسعھا" •
الطلب الشرعي درجات عدیدة، إیجابا وندبا وإباحة. واإلباحة أنواع منھا التخییر متساو الطرفین ومنھا العفو  •

 ورفع الجناح، وتتغیر صفة الطلب بین الفرد والجماعة.
 ، واألعظم منھا فاألقل.القریبة منھا أولى من دفع البعیدة المضرة ع المضرة مقدم على جلب المصلحة، ودفعدف •
أن مفھوم العام منھ ما ھو عام بإطالق، وعام مخصوص، وعام یدخلھ الخصوص. وكّل من ھذه األنواع قد  •

 تختلف في خطاب الفرد عنھا في خطاب الجماعة.
لفظ ال بخصوص السبب" لیست على إطالقھا. فالعموم الوارد على النص المخصوص أن قاعدة "العبرة بعموم ال •

 . 5یمكن تخصیصھ واالستثناء منھ، وأقرب مناطاتھ ھو سبب نزولھ، فیلحق في النظر أوال بما شابھھ

 نظرة شرعیة

ال تختلط علیھ األحكام. وفي  ىحت ،ن یحدد المجال الذي ینظر فیھلدارس للشریعة، والفقھ بوجھ خاص أیجب على ا
طھما ، ضوابمسألتنا ھذه، نود أن نشیر إلى أن ھناك فرق عظیم بین اآلیات القرآنیة التي تتحدث عن اإلسالم والكفر

یات الجھاد التي ل، وأبواب الوالء والبراء، وبین آومعانیھما وحدودھما من ربوبیة وألوھیة وصفات هللا عز وج

                                                           
 یقال ھو قاعدة العیرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب تعني عامة أنھ إذا جاء حكم في القرآن لسبب معین أو بصدد ششخص معین فھو لعامة المؤمنین، ال   5

لكل النساء ال یقال أن بقیة  صحیح في ھذا الموضع لھذا الشخص. مثال قولھ تعالى ألمھات المؤمنین "وال تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبھ حرج" فھذا عام
 ول لكل المكلفین..lنساء المسلمین یمكن أن یخضعن بالقول وأن یطمعن الرجال فیھن. وھذا یعطى القرآن العموم والش

 
ة الحمل لكن كّل عموم فیھ تخصیص أي إخراج لبعض صور منھ من الھیئة العامة مثال حكم المطلقات العدة ثالثة أشھر وشرا ... لكن مخصوص في حال

عام في القرآن  فعدتھا وضع الجنین ولو بعد أسبوع واحد، ألن برءاة الرحم مضمنة. وكّل عام في القرآن في مجال الفقھ لھ مخصصات كما قال الشافي "ما من
  إال وّخصص".

 
ذي یدخلھ الخصوص، وھناك ثالثة انواع من العموم كما أوردھا الشافعي في الرسالة: األول العام الذي ال خاص فیھ مثل "إن هللا على كل شئ قدیر، والعام ال

ریة الظالم أھلھا" وھو كمثال المطلقات السابق ذكره، والعام المخصوص وھو الذي صورتھ العام ولكنھ مخصوص بأصل وضعھ رغم ان فیھ عموم مثل "الق
لھا" ومعلوم فمعلوم أن أھلھا لم یكونوا كلھ ظالمون بل فیھم صالحون، لمنھا جاءت بشكل عام وإن حملت التخصیص، كذلك "حتى إذا أتیا قریة استطعما أھ

 ! :)built itلم یسأال كل فرد فیھا ... ففیھا خصوص مع التعمیم. یمكن أن تقول عنھ  -موسى والخضر  -أنھما 
 

كن إخراج مناطھ وما قصدتھ ھنا في جملتي ھو ذلك النوع الثالث ألنھ یخفى على الكثیر، من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنھ حین نطبق عموم اللفظ فإنھ ال یم
و السبب األصلّي في عمومھا الصلى أو الواقعة الصلیة التي نزل فیھا من صور الحكم، یعنى یقال ھذه اآلیة ال تختص بظلم .. أو لم یستطعما أحد، ألن ذلك ھ

قتل وھناك من یتحدث عن آیات الجھاد، منھا ما نزل من النوع العام الثالث، فیجعلھ إما من األول، أو یستثني منھ الشكل األصلي، مثل موضوع  المخصوص. 
 النساء والصبیان ...
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وقد ذھب  حسب اآلیات األولى، أحوال الجھاد وأنواعھ وضوابطھ ومناطاتھ. فھم بالكفرتوصیتختص بقتال من تّم 
كثیر ممن ابتلینا بھم في عصرنا ھذا، خاصة من الحروریة، إلى الخلط بینھما، فعمموا الخاص، وأطلقوا المقید، 

إلى أّن "كّل كافر یقاتل  وخلطوا المناطات، وھي من أھم صفات أھل البدع، وُمعِرفات الِفَرق. فإذا بھم یذھبون
ویقتل، إن قُدر علیھ، في أي مكان أو حالة، سواء في جھاد طلب أو دفع صائل". ثم لم یفرقوا بین آیات الجھاد التي 

نزلت في جھاد الطلب، كما سنرى، مثل التوبة وآیات القتال في البقرة، بعد الحدیبیة، والذي ھو من باب جھاد 
 دفع الظلم ورّد العدوان. الصائل وقتالھ، الذي ھو من باب الطلب، وبین ما نزل في دفع

ففي اآلیات المختصة بتحدید التوحید ومعاني االسالم والكفر، جاءت آیات كثیرة جداً، تصف األعمال المكفرة، في 
ئك ھم ل هللا فأولأنز "ومن لم یحكم بما مثل ، التي نزلت بعد الحدیبیة،المائدةوخاصة في سورة ، 6أعلى مناطاتھا

و  9"ومن یتولھم منكم فإنھ منھم"، و 8"أفحكَم الجاھلیة یبغون، ومن أحسن من هللا حكما لقوم یؤمنون"، و7الكافرون"
منكم ومما تعبدون من دون هللا، كفرنا بكم  ء"قد كان لكم أسوة حسنة في إبراھیم والذین معھ إذ قالوا لقومھم إنّا بُرآ

یا أیھا الذین آمنوا ال تتولوا قوما غضب هللا ، و"10منوا با� وحده"اء أبدا حتى تؤنكم العداوة والبغضبیننا وبی وبدا
 . 11علیھم "

.. وبعضھا مما نزل قبلھا بقلیل في 12أما أحكام الجھاد، فقد تركزت في سورتي األنفال والتوبة، وأسموھما القرینتین
 البقرة، ففیھم مسائل:

التوبة، أو الفاضحة كما أسماھا ابن عباس، والتي تنزلت بعد فتح مكة، إذا نظرنا في آیات الجھاد، خاصة في سورة 
 ، لوجدنا فیھا مسائل عدیدة تتعلق بموضوعنا ھذا:13وكانت آخر سورة نزلت في القرآن

آیات الجھاد العام وإعالن النفیر، ورّد عھود المشركین، الذین لم یعاھدوا، أو استیفاء عھود من عاھد إلى  .1
تم بعد استقرار دین هللا بالتمام، وإتمام التمكین لإلسالم في مكة والمدینة، وغالب قبائل  أجلھا دون تجدید،

 .14الجزیرة من حولھا "فسیحوا في األرض أربعة أشھر وأعلموا أنكم غیر معجزي هللا"

فتح وھذا أمٌر یجب النظر فیھ بتمعن وتمحیص. فإن كافة تلك اآلیات القادمة نزلت بعد التمكین، ومنھا بعد 
، لبكما أنھا في جھاد الطمكة، فتطبیقھا على وضع المسلمین الیوم خلط في مناطاتھا، ال یلیق بعالم أبداً. 

 ھا ال تتعلق بجھاد الدفع.فأحكام

                                                           
كتاب  3المنافقین، وتُبیّن السنة ما بین ذلك من المناطات. راجع الموافقات جآیات القرأن ال تأتي إال بأعلى المناطات في صفات المؤمنین والكافرین و  6

 1975، طبعة دار المعرفة 140األدلة، المسألة السادسة ص 
 10، وقد بیّنا في عدة أبحاث موضع قول ابن عباس "كفر دون كفر" فارجع الیھا، منھا ما ورد في الطبري بتفسیر أحمد ومحمود شاكر ج 44المائدة   7

 وبعدھا، طبعة دار ابن الجوزي 245ص 
 50المائدة   8
 51المائدة   9

  4الممتحنة  10
 ، وفیھا بیان أن مواالة الكافرین من أمور التوحید التي ال تحل وال في الضرورة.13الممتحنة   11
 1967، طبعة المكتبة العربیة 3ص 8انظر القرطبي ج   12
 طبعة مؤسسة التاریخ، 5، ص10انظر التحریر والتنویر ج   13
 1التوبة   14
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(وقاتلوا المشركین كافة قال الطبري: "  36قول هللا تعالى "وقاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة" التوبة  .2
ً ركین با�، أیھا المؤمنون، جمیع، فإنھ یقول جل ثناؤه: وقاتلوا المشكافة)كما یقاتلونكم   ،یر مختلفینغ ا

وقال القرطبّي (أي  .15"كما یقاتلكم المشركون جمیعًا، مجتمعین غیر متفرقین ،مؤتلفین غیر مفترقین
 .16محیطین بھم ومجتمعین)

كّل المشركین،  اأن قاتلوبل یعتقدون معناھا متعارف علیھ بین العامة وأنصاف المتعلمین، المعنى غیر وھذا 
كما یقاتلونكم كلھم، فكافة تعود على المسلمین، ال على القتال، كما لو قیل وقاتلوا كافة المشركین". وھذا 

ان نقاتل كافة المشركین  فرق دقیق حقیق باالستیعاب. إذ قد أخذه من ال علم لھ وطار في اآلفاق أنھ یمكن
  في أي مكان.، في كل حال ووقت، وبأي وسیلة كانت.

إلى قولھ تعالى "وأنفقوا في  190أّما قول هللا تعالى في البقرة "وقاتلوا في سبیل هللا الذین یقاتلونكم وال تعتدوا" .3
ھا الحدیث عن الحج وأحكامھ ، فقد نزلت بعد الحدیبیة. فقد سبق195سبیل هللا وال تلقوا بأیدیكم ألى التھلكة"

 . 196"یسألونك عن األھلة" ولحق بھا الحدیث عن الحج وأحكامھ "وأتموا الحج والعمرة �" 
قولھ تعالى "واقتلوھم حیث ثقفتموھم، وأخرجوھم من حیث من البقرة اآلیات الخمس  تلكجاء في  .4

 . 17یتناولھ من األمور)جاء في القرطبّي (رجٌل ثقٌف لَْقٌف أي محكماً لما . 191أخرجوكم"

فالمقصود ھنا لیس ثقفتموھم أي وجدتموھم، كما یفھمھ كثیر من الناس، بل حیث یكون من الحكمة التي یدل 
علیھا الٌمقاتل الثقُف، ال في أي مكان.، في كل حال ووقت، وبأي وسیلة كانت. فقد یكون من الحكمة قتالھم 

 في بعض المواضع، وقد ال.

، جاء في القرطبي في تفسیرھا (أمٌر 193وھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ �"البقرة قولھ تعالى "وقاتل .5
بالقتال لكل مشرك في كل موضع .. والحدیث "أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا ال إلھ إال هللا" .. فاآلیة 

 . قلنا: 18والحدیث على أن سبب القتال ھو الكفر"

أّن كّل كافر فرد في أّي مكان یجب قتالھ وقتلھ، فإن في ھذه اآلیة إطالق وكون السبب ھو الكفر ال یعني 
نھ حكم للجماعة ال للفرد، إذ یجب على الجماعة  فال مجال للدعوة ابتداًء. كما أُمقیٌَّد بالدعوة أوالً، وإال

 المتمكنة أن تدعو ثم تقاتل حین القدرة.

فھي واضحة في أّن األول ھو قتال األقرب فاألقرب.  ،123التوبة  قولھ تعالى "قاتلوا الذین یلونكم من الكفار" .6
قال القرطبّي (فیھ مسألة واحدة وھو أنھ سبحانھ عرفھم كیفیة الجھاد وأن االبتداء باألقرب فاألقرب من 

 . 20. قال الكبرّي (قاتلوا من ولیكم من الكفار دون من بعُد عنكم)19العدو)

                                                           
 طبعة دار ابن الجوزى 242ص 14انظر الطبري ج   15
 136ص  8القرطبي   16
 ، وورد نفس المعني في الطبري351ص  2القرطبّي   17
 .354ص  2القرطبي   18
  297ص  8القرطبي ج  19
 574ص  14الطبرّي ج   20
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ففیما ، 9ن حیث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كّل مرصد" التوبة وأما قولھ تعالى "اقتلوا المشركی
ورد العدوان. واألقرب  في ھذا السیاق التي تدل على قتال الدفع، إلى جانب آیات دفع الظلم ةأنھا اآلیة الوحید ،أرى

بّي (یرید عن التصرف في فھم "حیث وجدتموھم" أي في بالدكم، بدلیل قولھ تعالى بعدھا "واحصروھم، قال القرط
. ویقول الطبرّي (واحصروھم: یقول وامنعوھم التصرف في بالد اإلسالم ودخول 21إلى بالدكم والدخول الیكم)

. فالمعنى ھنا ھو أنھ من رأیتم منھ خطراً لغزوكم ودخول بالدكم فامنعوه، بكل وسیلة من الدخول. لكّن ھذه 22مكة)
منى والشیوخ الوسائل، مرة أخرى، محكومة بما في سور ة البقرة من نھي عن قتل الصبیان والنساء والرھبان والزَّ

 . 23واألَُجراء

ثم إذا نظرنا في السنة النبویة، وجدنا أّن جھاد الدفع حدث في أعلى صوره، في غزوة الخندق، التي وقعت عام 
رة "تنغمس" في المشركین خمسة من الھجرة الشریفة، ولم نر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أرسل مجموعات صغی

المتآمرین على المسلمین، رغم علمھ بما كان یدور بین قریش وغطفان وبني النضیر بعد إجالئھم. فھذا جھاد دفع ال 
شّك فیھ. أّما عن غزوة بني النضیر في عام أربعة من الھجرة، التي سجلھا القرآن في سورة الحشر، فقد كانت جھاد 

صلى هللا علیھ وسلم نخلھم إلضعافھم، وكانوا مجاورین لھ في أرض المدینة، ولم  طلب، ولذلك حّرق رسول هللا
 یُعرف أنھ قتل أحد منھم.

 مما تقّدم من نظر في اآلیات القرآنیة التي نزلت في خصوص الجھاد، وفي بعض أحداث السنة، نرى أنّھا:

هللا صلى هللا علیھ وسلم في جزیرة العرب بعامة، : نزلت بعد الحدیبیة والفتح، وھو وقت التمكین التام لرسول أوالً 
 وفي مكة والمدینة بخاصة، دون وجود ما یھددھما من خارج.

 ً : أّن ھذه اآلیات تخص جھاد الطلب، وھو الفتح (الغزو لنشر الدعوة)، ال جھاد الدفع الذي یقع دون تمكین، وبأي ثانیا
ین واالستیالء علیھا، مع مراعاة مقیدات األمر بالقتال، وسیلة كانت لحصر المشركین عن التصرف في أرض المسلم

 كما ذكرنا مما تقدم في البقرة.

 ً : أّن ھناك فرق بین جھادّي الطلب والدفع، وھو حدود ما یمكن في كلیھما، من حیث القدرة على الخروج للطلب ثالثا
سالم. وضرورة وجود التمكین في والقدرة على دفع الصائل التي یتاح فیھا كل وسیلة مقدور علیھا في أرض اإل

 أحدھما دون اآلخر.

 ً : التأكید ھو على أنھ یجب إزالة العدو األصلّي الذي عّرفناه فیما سبق بأنھ حكام بالد المسلمین وملوكھا رابعا
 وأمرائھا، بعد معرفة حكمھم الشرعّي بالردة والكفر، فھم أولى وأقرب، طلباً ودفعاً، عند أّي عاقل.

الحكم الشرعّي في ھذا المحل، أمكننا أن ننظر إلى المصالح فیھ والمفاسد، من حیث تتبع الحكم الشرعي  فإذا عرفنا
 بعد تحدیده، ال العكس كما بیّنا.

                                                           
 73ص  8القرطبي ج   21
 134ص 14الطبري ج   22
 351ص 2ج القرطبيّ   23
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والمصالح الیوم في اتباع الحكم الشرعّي في التركیز على األنظمة، دون عمل التفجیرات في بالد الغرب الصلیبیة، 
 متعددة، منھا:

تشتیت الجھد وإضاعة المصادر في مثل تلك العملیات التي لم، ولن تأت بھدم تلك األنظمة، إال عند : عدم أوالً 
 محدودي الخبرة بطبیعة تلك الدول وقدرتھا وسیاسات حكوماتھا.

 ً ث : لّما شحت المصلحة في مثل تلك األفعال، فإنھ یمكن القول أّن عدم القیام بمثلھا یجعل الحكومات الصلیبیة تلھثانیا
وراء مبرر أمام شعوبھا لضرب المسلمین وغزوھم. ویقول قائل، ھم ال یعدمون سبباً، قلنا، نعم، لكننا نجعلھ أسھل 
علیھم وأشد تأثیراً على قاعدتھم االنتخابیة التي یخشونھا أكثر مما یخشون إلھھم! فمثالً غزا بوش الصغیر العراق 

لكن قاعدتھ االنتخابیة رفضت ھذا الغزو، وسرعان ما أعلنوا ذلك، بزعم أسلحة الدمار الشامل، التي لیس لھا أصل، 
سبتمبر. بینما وقفت كل الشعوب الغربیة مع حكوماتھا الصلیبیة في  11وما كان قبولھم األصلي إال تأثراً بموضوع 

ة، إلى أن ضرب "المجاھدین" باسم مقاومة تنظیم الدولة الحروري، رغم علم الحكومات أن المستھدف أوالً ھم السن
ینتھي دور مغفلي الخوارج، فیعودوا علیھم بالدمار، كما ھو حادث ھذه األیام. أّما الشعوب، فھي ال تعرف فرقاً بین 

نصرة ودولة، وال بین سنة وحروریة. فكانت أفعال الحروریة من قطع الرؤوس مشجعاً وضامنا للغزو الصلیبي، 
 ودعم بشار والسیسي.

 ً لن تأتي بتدمیر دولة من تلك الدول، ولو قتلت ألفاً دفعة واحدة. فما الغرض منھا إذن؟ ھو  : أّن ھذه الضرباتثالثا
على أحسن تقدیر، رّد العدوان بعدوان، وشفاء صدور المؤمنین، الذین یرون أبناءھم وأھالیھم یقتلون في كل لحظة. 

نتقام، بل لتحقیق غایات محددة، ھي حمایة لكننا نرى أّن ھذا الشفاء وإن كان مشروعاً إال أّن الجھاد لم یُشرع لإل
 أرض المسلمین أوالً، وفتح أرض غیرھم لنشر الدعوة ثانیاً، حال التمكن.  

 ً : أّن مصلحة كسب الشعوب الغربیة، أو جزء منھا، ووقوفھا ضد حكوماتھا في عدوانھا، أكبر فائدة من مقتل رابعا
 أو فنادق أو مطارات، رجاال ونساء وأطفاالً. عشراٍت أو مئاٍت من األھالي المدنیین، في حانات

 ً : تأتي إیران المجوس، وھي ما یلینا من أرض العدو، لم ال تكون الضربات والتفجیرات على أرضھا؟ فھي خامسا
األقرب مما یلي المسلمین، وھم العدو الخارجّي األكبر خطرا وحجماً الیوم، من روسیا والغرب معا. كما أنھا 

بالد المسلمین، في لبنان والشام والعراق، فمكافحتھم وحصرھم بأي وسیلة ھو من باب دفع  أصبحت حاكمة في
 الصائل أصالً.

 الخالصة: 

ونخلص ھنا إلى أّن تلك األحداث التي تقع في أوروبا أو أمریكا، لیست على النھج القرآنّي للمتأمل الدقیق، الذي 
محددة، بل ینظر إلى الدلیل كرائد متبوعٍ، ثم ینظر في مصلحة یجمع أطراف األدلة، وال یعتسف وال یتحرى نتائج 

 األخذ بھ.

ومن ھنا كذلك ننصح كّل الجماعات، التي تتبني مثل ھذه األحداث، أن تفكر في عواقبھا، وأن تدرس مآالتھا، وأن 
 تتأكد من حكمھا الشرعّي. وما قدمناه في ھذا البحث، قد یكون معینا وموجھا في ھذا اإلطار.
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 !على القاعدة..  24حین یستأسُد الِخْرنِقان

 الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبعد

منذ أن میّزت الطریق إلى الدعوة، عاھدت نفسي أال یكون لي صلة تنظیمیة بأیة جماعة، إخواناً، أو قاعدة، أو 
غیرھما مما نشأ منذ الستینیات إلى یومنا ھذا. وما كان ھذا إال إیمانا منى بأن األمة أكبر من الجماعة، وأنھا 

یق أھداف، داخل األمة، ولصالحھا، ال غیر ذلك. ومن ھنا الحاضنة الرئیسیة لكّل جماعة، وأن الجماعات تقوم لتحق
فقد دونت ما دونت مراقباً ومحلال، وناصحاً أمیناً مشفقاً، دون التدخل في الشأن التنظیمي، حتى أكون أقوم رأیاً وأسّد 

 نظراً. 

كل صغیر،  ، أحد غرائب المقاالت، في أیامنا ھذه التعسات، حیث نطق25وقد قرأت في مجلة الرأي الكویتیة
وخرص كّل كبیر، واستأسد النعام، وسكتت األسود عن الكالم! كتب المقال ِخْرنِقین، یدعوان إلى أمور تتعلق 

بالقاعدة، أعالھا شأناً وأبعدھا ھدفاً ھو ضرورة حّل ارتباط النصرة بھا، ثم، وھنا یأتي الشذوذ كلھ، یجب أن تحّل 
وخراباً على أبنائھا، وبعد أن انحرفت عن ھدفھا المرسوم، فجلبت الدمار  القاعدة نفسھا، إذ صارت وباالً على األمة،

 والھالك على األمة!

بعد أن رأینا انحرافاً واضحاً في التنظیم ومضادة صریحة للتیار السني في جاء في الصحیفة، نقالً عن الخرنقین "
ھ لألعمال العبثیة في بالد الحرمین والثناء على العالم، وبعد تبني التنظیم بكل وضوح لتنظیم دولة العراق وأخیرا تبنی

رموز أغرار من أھل الغلو واتخاذ مراجع للتنظیم ممن عرف بالغلو واشتھر بھ: فنقول وبا� التوفیق إن الناظر في 
یة من تنظیم قاعدة الجھاد الیوم یجد تحوالً كبیراً في أدبیاتھ وأعمالھ ومراجعھ، وظھر ھذا جلیا بعد أحداث سبتمبر بدا
األعمال العبثیة في بالد الحرمین والتي لم یترتب علیھا مصلحة تذكر، أما مفاسدھا فكثیرة سقط بھا الكثیر من 

 "!الشباب وضیق على المصلحین وامتألت بھم السجون وغیرھا من المفاسد

یاه، ثم ما ھو المنھج عجیب أمر الِخْرِنقین! أّي انحراف رأَیا في منھج القاعدة؟ ما ھو منھجھا األصلّي، كما یر
المنحرف الذي آلت الیھ؟ ومنذ متى بدأ االنحراف؟ وھل یوافقا على القاعدة أیام الشیخ الشھید أسامة بن الدن، فیكونا 

مؤیدین ألحداث سبتمبر، واالنحراف بدأ بعد استشھاده؟ أم ماذا؟ ما األمر؟ لم یبیّن الخرنقان شیئاً للقارئ، إال إنھما 
حرافا في المنھج، ال غیر! ھكذا العلم! وعلینا أن نصدقھما في زعمھما، وكیف ال، وقد اتخذت القاعدة رأیا تغیراً وان

رموزاً أغراراً من أھل الغلو! نعم، ولم تتخذ الخرنقین رموزا تستمع لھما وتسیر على منھاجھما! المھم، أن نرّكز 
 نالك تكون القاعدة سائرة على منھاج السنة! على األعمال العبیثة التي جرت في جزیرة العرب، وأن نشجبھا، ھ

قال الخرنقان إّن القاعدة أضحت مضادة للتیار السنّي في العالم! فھال بیّنتما لنا ما ھو التیار السنّي في العالم؟ أین 
رؤوسھ الداعیة لھ؟ أھم مشایخ آل سعود وآل الصباح الذین دعموا من دعم السیسي، قاتل المسلمین، ال اإلخوان 

لمسلمین فحسب، ببالیین، ال مالیین، من الدوالرات، وخرج ملكھم األھطل أخیراً یتضاحك ویمزح معھ؟ أھؤالء ا
العلماء الصامتون عن الحق، بل أكثرھم مؤید للباطل، ھم التیار السني في العالم، وغیرھم أغرار غالة؟ قد قال 

                                                           
 الخرنق ھو ابن األرنب بعد أن یكتسي. وھم ھنا الجالھمة والحصم  24
25  http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/03/14/664710/nr/kuwait 
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عدة كذلك؟ وإن كانوا مصلحین، فلم ھم في المعتقالت؟ الخرنقان أّن المصلحین باتوا في السجون، فھل اعتقلتھم القا
ولّم لْم یدعو الخرنقان إلى حّل النظام السعودّي؟ بل لما لم یتحدثا عن المذیعة الكویتیة التي كفرت بربھا عیاناً بیاناً 

و عندكم یا على التلفاز، حین قالت إن من یضع القرآن والشریعة أعلى من الدستور ھو خائن لوطنھ! أھذا عدم الغل
 خرانق العلم!؟ أف لكما من أرانب لم تبلغ بعد!

ثم، ألم یصلكما ما قال الحكیم الظواھرّي في سلسلتھ عن الربیع العربي الموؤود عن ضرورة الحرص على 
المسلمین وعدم اإلقدام على عمل إن كان فیھ أي تضحیة بنفوس مسلمة، لمخالفة ذلك للشرع؟ ھذا مع العلم بأني ال 

 ا ترى القاعدة في عدد مما تتبناه من أمور، إال أّن القول إنھا تبارك قتل المسلمین، ھو إفك وظلم محض بحت.أرى م

أخطر ما في ھذه الحقبة،أعني بعد أحداث سبتمبر، ھو تبنیكم ومباركتكم لتنظیم ما یسمى زوراً وبھتاناً دولة العراق وتابعاً "
ھذا التنظیم الذي أفسد في العراق وسفك الدماء وشتت شمل أھل السنة، فالدولة اإلسالمیة (التي تحولت فیما بعد لداعش)، 

المشؤومة المزعومة أعلنت في األنبار وفي الرمادي تحدیدا وكانت محاصرة فلم یكن ثم تمكین یذكر، والدلیل على ذلك أن 
ھا ولم یزالوا في انحسار حتى استقر بھم ھذا التمكین الموھوم تبدد وتالشى في أقل من شھرین فخرجوا من األنبار بعد تدمیر

الذي ینبغي أن یكون ٌجنة یتقى بھ ویقاتل من ورائھ فھو ال یستطیع » أمیر المؤمنین«الحال في صحراء الموصل، وأما 
 ."حمایة نفسھ فضال عن الدفاع عن رعیتھ

باسمكم صورة سلبیة عنكم أال وھي أنكم ال لقد أعطیتم بتبنیكم أو سكوتكم عن ھذه األعمال التي ترتكب " الخرنقانأضاف و
 ". تبالون بدماء المسلمین لعدم استنكاركم لھذه األعمال التي سقط فیھا مسلمون أبریاء

أعني بعد أحداث سبتمبر، ھو تبنیكم ومباركتكم لتنظیم ما یسمى زوراً وبھتاناً دولة  أخطر ما في ھذه الحقبة،" قال الخرنقان
ي تحولت فیما بعد لداعش)، ھذا التنظیم الذي أفسد في العراق وسفك الدماء وشتت شمل أھل السنة، العراق اإلسالمیة (الت

فالدولة المشؤومة المزعومة أعلنت في األنبار وفي الرمادي تحدیدا وكانت محاصرة فلم یكن ثم تمكین یذكر، والدلیل على 
رجوا من األنبار بعد تدمیرھا ولم یزالوا في انحسار حتى ذلك أن ھذا التمكین الموھوم تبدد وتالشى في أقل من شھرین فخ

الذي ینبغي أن یكون ٌجنة یتقى بھ ویقاتل من ورائھ فھو ال » أمیر المؤمنین«استقر بھم الحال في صحراء الموصل، وأما 
 . "یستطیع حمایة نفسھ فضال عن الدفاع عن رعیتھ

فیغرق في ظالم دامس، فال تعرف أیتكلما عن القاعدة أم عن تنظیم ھنا وهللا یفقد القارئ البوصلة، وینطفئ علیھ النور 
الحروریة العوادیة!؟ أین وافقت القاعدة على منھج الحروریة مطلقاً؟ لقد كان تنظیم البغدادّي جزءاً من القاعدة، حتى خالف 

ذلك. بل قد حرص الشیخ البغدادي أمیره، وخرج علیھ، وانفصل، وأعلن خرافة الخالفة بعدھا، فما دور القاعدة في 
الظواھري على عدم إظھار أّي ارتباط بما أسموه "دولة العراق" حتى ال یكون عبئاً علیھا. ثم اضطر الشیخ الجوالني 

إلعطائھ البیعة بعد أن جّن جنون البغدادي، وأعلن تنظیمھ العابر للقارات، وإنشاء والیاتھ الموھومة في كل دولة، ویقتل 
غیر مسلمین كقتل الدجاج، مستھدفاً رؤوس أھل الجھاد من القاعدة! فكان البد للجوالنّي أن یقف وراء األبریاء مسلمین و

تنظیم عالمّي مضاد لھذه الحروریة الغالیة، لتسانده، معنویا، أوالً، وتكون لھ امتداداً استراتیجیاً ثانیاً، لكن أنّى للخرنق أن 
 یفھم ھذا!
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الف ما تمنینا، أن یقیم جسوراً للتفاھم، فیعید البغدادي وعصابتھ إلى حظیرة السنة، لكن لقد حاول الشیخ الظواھرّي، على خ
 ذلك، بالطبع، لم یفلح، فشّد علیھم وأنكر، ورفض خالفتھم المزعومة، كما سمعنا في تسجیلھ األخیر. 

من الخوارج الذین صّح فیھم حدیث  ثم إن غالب المشایخ، ممن یفترى علیھم الخرنقان، الغلو، قد أفتوا بأّن ھذه الجماعة ھم
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأنھم یجب أن یقاتلوا ویقتلوا قتل استئصال، ولم یشذ منھم إال واحداً، ھداه هللا للحق. فأین 

 الغلو في ھذا؟

، في فضح تنظیم الحروریة، ثم، ألم تتعبا نفسكما بقراءة الكّم الھائل مما كتب أولئك المشایخ الذین نعتموھم باألغرار الغالة
 وإبداء عواره العقدي والعملّي؟ أم ھي ثرثرة بال بیان وبعبعة بال كالم وقعقعة بال سالح! 

 فما بالكما، تناالن من الرجل الذي جاھد طوال حیاتھ جھاد حق، وأنتما تطعمان الَجَزَر الخلیجّي في أمٍن ونعمة؟ 

كم عن ھذه األعمال التي ترتكب باسمكم صورة سلبیة عنكم أال وھي أنكم ال لقد أعطیتم بتبنیكم أو سكوت"أضاف البیان و
 أخطر ما في ھذه الحقبة،«". ثم تابعا تبالون بدماء المسلمین لعدم استنكاركم لھذه األعمال التي سقط فیھا مسلمون أبریاء

دولة العراق اإلسالمیة (التي تحولت فیما بعد أعني بعد أحداث سبتمبر، ھو تبنیكم ومباركتكم لتنظیم ما یسمى زوراً وبھتاناً 
لداعش)، ھذا التنظیم الذي أفسد في العراق وسفك الدماء وشتت شمل أھل السنة، فالدولة المشؤومة المزعومة أعلنت في 

 األنبار وفي الرمادي تحدیدا وكانت محاصرة فلم یكن ثم تمكین یذكر، والدلیل على ذلك أن ھذا التمكین الموھوم تبدد
وتالشى في أقل من شھرین فخرجوا من األنبار بعد تدمیرھا ولم یزالوا في انحسار حتى استقر بھم الحال في صحراء 

الذي ینبغي أن یكون ٌجنة یتقى بھ ویقاتل من ورائھ فھو ال یستطیع حمایة نفسھ فضال عن » أمیر المؤمنین«الموصل، وأما 
 ."الدفاع عن رعیتھ

خالف في ھذا؟ أتتھمون القاعدة بأنھ حرفت الجھاد ألّن عصابة البغدادي كانت منتسبة لھا أوالً؟ من تجادلون یا سادة؟ ومن 
بھذا المنطق فإّن اإلسالم مسؤول عن كل عنٍف خرج من عباءة كتابھ الكریم منذ تنّزلھ، كما نوه الشیخ د السباعي! أین العلم، 

 ال بل أین الحیاء في مثل ھذا اإلدعاء؟
 

استمرأ ما جاء على لسان زعیم تنظیم الدولة ابو بكر البغدادي وأقره مع علمھ "الظواھري بأنھ  خرنقینال واتھم بیان
 ."بخطورتھ وضرره على الشعوب المسلمة

وھذا كذب محض وافتراء باطل ال جدال في إفك من قالھ واّدعاه. فإن الشیخ الظواھري لم یقر أبدا ما قال البغدادي وال ذنبھ 
فكذب فیھ على الشیخ الظواھري بعكس ما ترمونھ بھ  ،یوم من األیام، منذ خطاب العدناني "ما كان ھذا منھجنا"العدناني في 

أنتم ھنا، بل كفّروه من باب إنھ دعا إلى االھتمام بالحاضنة الشعبیة وتالفي قتل المسلمین األبریاء بأي ثمن. أھكذا تفترون یا 
 إخوة الخرانقة؟

 
متم ولألسف في تشویھ الجھاد وتشویھ مشروع الخالفة من حیث ال تشعرون بسبب صمتكم وعدم لقد ساھ"وأضاف البیان 

وضوحكم في قضایا وأمور كان ینبغي أن یكون لكم فیھا رأي واضح حیث ال یسعكم فیھا السكوت، ویؤسفنا أن نقول إن 
دري عن سر التمسك بھذا االسم مع ما تنظیم القاعدة الیوم مع تضحیاتھ الكثیرة أصبح وباال على كل أرض یحلھا وال ن
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یترتب علیھ من أضرار ال تخفى علیكم، وهللا سبحانھ إنما تعبدنا بالجھاد ال بتنظیمات وال بأحزاب فمن اختزل الجھاد في 
 ."تنظیم أو حزب فقد ابتدع في دین هللا

قوم بالجھاد ما قامت جماعات مرة أخرى، خلط وخبط وتمویھ واضطراب. لو كانت األنظمة التي تركتموھا دون ذكر ت
أصالً، بل إن ھؤالء العمالء المتمسكین بالعروش والكروش ھم من سبب الوبال في األرض لو كنتم منصفون. ولو كان 
أولئك الملوك العلوج والحكام الخونة یسیرون على سنة، ولو بظلم، ما احتاج المؤمنون إلى جماعات ابتداًء. ثم، تسألون 

ن یكون لھ رأي واضح في أمور عدیدة، ثم تطالبونھ أن یحل التنظیم رأساً! أیھما تریدون، فھما ال یكونان الشیخ الظواھري أ
 معا أبداً.

 
مصلحة االندماج بین جبھة النصرة والفصائل األخرى التي كثیر منھا " ثم ردد الِخْرنِقان حدیثا نعلم من وراءه، عن أن

ن جھاد تنظیم إلى جھاد أمة، وحریة التنقل وسالمة الداعمین للجھاد والذي أصبح یتحفظ ولھ الحق في ذلك، وتحویل الجھاد م
اسم القاعدة بعبعا یطاردھم وعذرا استطاع بھ المنافقون تشویھھم والتحریش علیھم، تنظیم الدولة قضى على كل ما ھو جمیل 

فك االرتباط یحتمھ الحرص على جمع  في تاریخ القاعدة ونحن نعرف الفرق بینھم لكن الناس یجھلون ھذا، التعجیل في
 ". الكلمة والتفاف الناس حول المجاھدین ویحرج أعداءنا ویضعفھم، وبقاء االرتباط لیس فیھ أي مصلحة أو منفعة تذكر

نسأل ھنا، ولماذا ال تنضم بقیة الفصائل إلى النصرة، إن كان األمر أمر تسمیة ال غیر؟ األمر ابعد من ذلك. ھو أمر منھج ال 
ترید فصائل االصطفاف الثوري واالئتالفات العلمانیة أن تنتھجھ. فالمقصود ھو أن تترك النصرة منھج القاعدة، ال اسمھا، 

ازلت عن قضیة الحكم بما أنزل هللا، وقنعت من الثورة بحكم علماني (مدني) كما یسمونھ وتنضم إلى فصیل القطعان التي تن
 في مؤتمر الریاض (عاصمة التوحید)! االرتباط ھو فكرة ومنھج، إن جھلتم ما ھو. 

عدة ثم خلط آخر، ال أدرى كیف یخرج ممن یدعى القدرة على التدوین والتحلیل، ھو ذلك القفز بین "االرتباط بین القا
" با� علیكم أھذا حدیث رجال یّدعون العلم قضى على كّل جمیل في تاریخ القاعدةوالنصرة" وتنظیم الدولة الذي "

 وینصحون المجاھدین؟ كالم مضطرب مشوش، ال سالسة في انسیابھ وال منطق في بنائھ.

حول المجاھدین، وھذا تدلیس محض. ثم على من تضحكون یا خرانیق العلم! تقولون فك االرتباط یعجل بالتفاف الناس 
فالفصائل التي تریدون أن تنضم لھا النصرة قد سلّمت وجلست ووقعت بالفعل على إقامة حكومة (مدنیة). األمر أّن موقف 

 النصرة یحرجھم، ویریدون أال یكون ھناك في الصورة من یصمد، حتى ال یظھر عوارھم، ال غیر.

لنأي بالنفس وعدم التدخل في مواطن ال تحسنون التعامل معھا لبعدكم عنھا ووضعكم ویجب علیكم اثم ینصح الِخْرِنقان "
األمني، والشام ال ینقصھا علماء وحكماء وقادة وساسة، خاصة وأن دوركم كان سلبیاً في الشام، ولم یكن على مستوى 

 ". الحدث ولم یكن لخطاباتكم أي إضافة فاتركوا الشام ألھلھ اتركوا الشام ألھلھ

بحان هللا، ألیست جبھة النصرة ھي التي وحدت أھل الشام على الجھاد، ثم شق المجرم البغدادي الصف، الذي تتھمون فیھ س
 القاعدة زورا وبھتانا؟ 
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ثم ماذا تفعلون أنتم إذ تنصحون القاعدة والنصرة ھذه النصیحة الُمھدرة؟ تتدخلون في شؤون مجاھدین بحق. ثم، ألیست 
 اداً، أغلبھا من السوریین؟ فما دخلكم في توجیھھم "لم تقولون ما ال تفعلون". النصرة، قیادة وأفر

ندعو اإلخوة في تنظیم القاعدة إلى حل التنظیم وتأتي الطامة التي ھي سوء الختام، فترتفع وتیرة الھجوم غیر المبرر بأن "
ھكذا .. ندعو اإلخوة إلى حل القاعدة .. جھاد " ومراجعة مواقفھم المخالفة للشرع واستشارة العلماء الثقات في ما ذكرناه

تریثنا كثیراً قبل إصدار ثالثین عاما، یحلھ الخرنقان في نصف جملة .. ما شاء هللا علیكم .. ثم یعقب خرنقا منھما قائال "
 ً  "!البیان وتمت المراسالت لتدارك األخطاء ولم نجد تجاوبا

تواصل معھم القاعدة، وتسیر معھم في ھذا الحوار البئیس، فرفضت إذن ھذا ھو السبب في البیان، إنھم أرادوا أن ت
وأعرضت، فعّز علیھم اإلعرض. ثم أیة مراسالت، وأي تریّث؟ من ھؤالء لیكون لتریثھم قیمة عند القاعدة أو غیرھا؟ أھناك 

 من أوعز الیھم من سالطینھم لیخرج بحدیث الغثاء ھذا؟

حمى الكتابة وتضخم الذات، عند بیان الذي ال نفع فیھ وال لزوم لھ أصالً، إال عن ھذا ال ولو شئت، الستطردت في الحدیث
 فلنتركھم، لعل األمر یتضح لھم حین یتكتمل نضجھم ویستوووا أرانباً. الخرانیق!
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 حكیم األمةرّد على تعلیق المدعو الطرطوسي على كلمة 

 دالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبع

فقد أبى ذلك المدعو الطرطوسي إال أن یجر علي نفسھ المھانة ویأتي علیھا بالسخریة والتصغیر. فقد أخرج 
ما األعور بین تعلیقا أل ما یقال فیھ التفاھة وضعف النظر، ال أقول الشرعي، فالرجل عرّي عنھ ابتداًء، إن

العمیان مبصر كما یقال، لكن الفھم البیاني العام الذي یتمتھ بھ كّل قادٍر على القراءة والكتابة، خاٍل من 
 الھوى القتّال والبغض الحاقد والمرارة المتندیة.

عدة. وھذا التعلیق یدور حول ما قالھ الشیخ حكیم األمة الظواھري عما أسموه فك االرتباط بین النصرة والقا
وقد كان الحكیم فیھا من أوضح ما یكون من أنھ إذا ثبت، أو إذا جاء الوقت، الذي یكون فیھ ھذا االرتباط 

عائقا حقیقیا، أو لم یعد لھ داع لوجود إمام مسلم حاكم، فسیكون أول من یكلب من النصرة التخلى عن بیعتھا، 
م ودعم المسلمین ... ھذا ھي القراءة العادلة فالقاعدة لیست من طالب الحكم ال السیطرة، بل نصرة االسال

راشدین، ال الصبیة یث ما یؤھلھ لسماع حیث الكبار اللمن لھ سمع وبصر وقلب، ویعرف من فھم الحد
 المتعالمین.

 بالجلوِس  سیلزمونھا أم القاعدة، فارقتِ  لو النصرةِ  جبھةِ  عن المجرمین أكابرُ  سیرضى ھل ثم" قال الحكیم
 لحكوماتِ  بالرضوخِ  ثم والمھانة، الذلِ  التفاقاتِ  باإلذعانِ  یلزمونھا ثم المجرمین، القتلةِ  مع المائدةِ  على

 بالجبھةِ  فعلوا كما السجنِ  في بھم یُلقون ذلك بعد ثم العفنِة، الدیمقراطیةِ  لعبةِ  في بالدخولِ  ثم والتبعیِة، الفساد
 .ھـ“صرم في المسلمین وباإلخوانِ  الجزائرِ  في لإلنقاذِ  اإلسالمیةِ 

فكان الفھم األعوج للمدعو الطرطوسي أّن الحكیم یقول بأن االنتماء للقاعدة ھو حامیھا من السجن! ال 
من أین یأتي عقل ھؤالء األصاغر؟ كیف یصل الحال أن یصبح من ھذا فھمھ لنص واضح  االعتصام با�!

 بسیط، رجل یقال لھ في بعض أوساط المعابیط: عالم!! ألھذا الحّد ھزلت قیمة العلم في دنیانا ...!

.. في  الحكیم، یا طسطوري، یستخدم لفظ "ثم" للتعقیب أي الترتیب، فما یذكره قبلھا یترتب علیھ ما بعدھا
سلسلة .. فإن قال "لو فارقت القاعدة ثم زج بھا في السجون" ألمكن أن یكون لفھمك السقیم باب ولو التحایل 

على اللفظ. لكنھ رتب أموراً منطیقة تترى حوادثھا تبعا، فإنھ من المعلوم المسلم بھ أّن ھذا الطلب إمالٌء 
لریاض وجنیف، والتي لم تنتج إال دمار حلب، غربي على الفصائل التي وافقت على مفاوضات العار في ا

أن عمي بصر المدعو الطرسوسي .. فإن خلعت بیعتھا، جاء الطلب المنطقي وھو االنضمام لمفاوضات 
العار، فإن حدث، فالموافقة على حكومة علمانیة منصوص علیھا في الریاض وجنیف، رضي بھا أشباه 

اطیة، بزیھا العربي ال الغربي، فالسجن مصیر كل معارض المسلمین من المتفاوضین، فإن جاءت الدیموقر
 سابق، نصرة وغیرھا .. فما الداعي إذن لحل البیعة الیوم، إال الھبوط على ھذا الدرج الھاوي؟

 ھذا ملخص ما خرجت بھ قریحة الطرسوسي "العالمة" نقداً لكلمة الحكیم.. 

فلم تعتد بقول لھ ابتداًء، حتى وال داعش،  الرجل مقھور من حیث إن القاعدة أو النصرة وضعتھ جانبا
 فحاربھما معا انتصاراً للنفس وأخذا بحظھا. 

وهللا المستعان على أمثال  ولو كان ھناك دسم فیما قال ألطلنا لكن ھذا ملخص سّمھ الذي نفثھ في تعلیقھ.
 2016مایو  9 – 1437شعبان  2 د طارق عبد الحلیم ھؤالء ...
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 الحصم .. على الحكیم ودة الخصم في تعلیقاتع

 الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبعد

على خطاب الحكیم، وبیّنا تھافتھ وتھافتھا، حتى خرج األخ  المدعو الطرطوسي اتما أن انتھینا من تعلیق
أنھ ھذه المرة قد  . والظاھر26محمد الحصم، خصم القاعدة، الذي كتب من قبل نقدھا متزامال مع الجالھمة

 تواكبت أفكاره مع الطرطوسي، حین لزم الجالھمة الصمت .. لعلھا حكمة ھذه المرة!

ومع تعاطفنا مع األخ الحصم في استشھاد ابنھ، كتب هللا لھ الجنة مع الصدیقین والصالحین، إال أّن ھذا ال 
الت ھي في حقیقتھا اتھامات یمنعنا أن نبرز، بطریقتنا، نقاط الخلل العریض فیما تساءل فیھ، تساؤ

 وتشنیعات.

 تحدث الحصم الخصم في تویتات تُعد على أصابع الید على تناقض الشیخ الحكیم! وھي كما یلي:

ال زال الشیخ ال یفرق بین جھاد الطلب " الغزو" وجھاد الدفع "الضرورة" حیث یقره بشرط " قال الخصم:
لتقف البرامیل أوال ثم نرى بعد ذلك   .أنھ ال یشترط لھ شرط وشیخ اإلسالم ابن تیمیة یذكر،  تطبیق الشریعة

 ." قدرتنا وتمكننا منھا
ما شاء هللا ال قوة إال با� .. خرج الخصم بما لم یعرف الشیخ الحكیم، الفرق بین جھاد الدفع وجھاد الطلب! 

ال یتھم عقلھ وفھمھ وتفسیره والحكیم في معمعة الجھاد منذ الستینیات! أال یخجل من یقول ھذا با� علیكم؟ أ
قبل أن یتھجم بسذاجة القط الصغیر على أسد كبیر؟ نعم، یا أخ حصم، یعرف الحكیم الفرق. ولوال بعد شقتھ 

وبطئ وصول المعلومات الیھ، لما تجشمنا عناء الرد عنھ على ھذه الدعابة السخیفة، ولتركناه یھشھا عن 
 وجھھ كما یُھش الذباب. 

توعبھ یا أخ حصم، ھو أّن الفقھاء حین قالوا ھذا في جھاد الدفع، كانوا یعنون "بلداً مسلماً" الفرق الذي لم تس
مطبقاً للشرع، ھاجمتھ قوى الكفر .. فحین إذن یكون ال شرط في الجھاد بولي أو بغیر ولّي. أّما أن یكون 

ى حكم علماني، فاألمر إذن البلد المھاجم محكوما بنصیریة، وسیؤول حكمھ لو استرسلنا فیما تدعو الیھ إل
یحتاج إلى فقھ، یا حصم .. ال نقل عن ابن تیمیة أو غیره. فقد جعلت مناط إیقاف الزحف الخارجي ھو إیقاف 
البرامیل، وھذا ال یصح لو أن سوریا بعدھا ستظل في حكم إسالمّي، فیصح المعاھدة والھدنة وغیر ذلك مما 

مر لیس أمر فعل اعتداء على النفس، بل فعل اعتداء على ھو معروف في كتب الفقھ في مظانھ. لكن األ
الدین، ھذا ما جھلتھ یا أخ حصم. فقدمت حفظ النفس على الدین مطلقا، دون مراعاة ھذه النقطة. فیا حسرتاه 

 على دراسة األصول !!

ك ارتباطھا لف أو موت ولكن تجاھل دعوةالفصائل للنصرة قال أن الوحدة ألھل الشام حیاة أحسن إذثم یقول "
 "وكأن فك االرتباط ھو حیاة أوموت

شكر هللا إحسانك! لكن ألیس للقصد عندك محل في الفكر یا أخ حصم؟ أال تعرف قصد ھذا الطلب من 
 فصائل معینة؟ أال تعرف ما سیؤول الیھ األمر؟ 

 إن كنت ال تدرى فتلك مصیبة ** أو كنت تدرى فالمصیبة أعظم
                                                           

 abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-72950انظر ردنا علیھما في مقال "حین یستأسد الِخْرنَقان .. على القاعدة"   26
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" للتعقیب أي الترتیب، فما یذكره قبلھا یترتب ثمیستخدم لفظ "فإن الحكیم "كما قلنا لصاحبك الطرطوسي، 
علیھ ما بعدھا .. في سلسلة .. فإن قال "لو فارقت القاعدة ثم زج بھا في السجون" ألمكن أن یكون لفھمك 

م المسلم بھ السقیم باب ولو التحایل على اللفظ. لكنھ رتب أموراً منطیقة تترى حوادثھا تبعا، فإنھ من المعلو
أّن ھذا الطلب إمالٌء غربي على الفصائل التي وافقت على مفاوضات العار في الریاض وجنیف، والتي لم 

تنتج إال دمار حلب، .. فإن خلعت بیعتھا، جاء الطلب المنطقي وھو االنضمام لمفاوضات العار، فإن حدث، 
رضي بھا أشباه المسلمین من  فالموافقة على حكومة علمانیة منصوص علیھا في الریاض وجنیف،

المتفاوضین، فإن جاءت الدیموقراطیة، بزیھا العربي ال الغربي، فالسجن مصیر كل معارض سابق، نصرة 
وغیرھا .. فما الداعي إذن لحل البیعة الیوم، إال الھبوط على ھذا الَدَرَج الھاوي؟". األمر ال یتوقف عند 

 المتعامین أو األطفالن وال نحسبك من أیھما یا أخ حصم.نقض بیعة إذن.. ھو لھ ما وراءه إال عند 

. والعجب أنھ جعل الدعوة لفك االرتباط محاولة لصرف أنظار األمة عن أعدائھا الحقیقیینثم قال الحصم "
ومع ھذا التشكیك الواضح إال أن فیھ تناقضا واضحا مع كالمھ السابق عندما قال إن إعالن اسم القاعدة 

وأن الشعب السوري سیقول ما بال ھذا التنظیم یأتینا . ام األسد فرصة كانوا یتمننوھایعطي أمریكا ونظ
في ثالثة تغریدات متتالیة !! وقد حاولت فّك طالسمھا معا، فلم أفلح! ولم أجد فیھا جملة مفیدة  !"بالكوارث

 یتمسك بھا المرء لیفھم غرضھا، بلھ الرّد علیھا.

ألیست ھذه طریقتكم؟ ألم تقر یادكتور أنكم قبلتم بیعتھم مع  "ببیعة مجاھیلقولھ"وال قفزنا ثم قال الحصم "
 ".!أنكم ال تعرفونھم لدرجة أنكم طلبتم منھم السیرالذاتیة؟

وھذا من أسخف ما سمعت وأكثره سذاجة، بل ال یلیق بطالب علم أن یقولھ، بلھ من یسمیھ طالبھ العالم 
 والعالّمة! هللا أكبر..

المختلفین وتجمع بین الشتیتین، یا صاحب األصول؟ ھل موافقة القاعدة على من أشارت بھ بین أتسوي 
ھیأتھا وقتھا في دولة العراق لیقود البغدادي "تنظیماً موالیاً" للقاعدة، ثقة منھا في ھؤالء الذین تعاملت معھم 

ناقض لبیعتھ التي ردحا من الزمن، ولیسوا بمجاھیل لھا، مثل بیعة عظمى یعقدھا خارج عن الصف، 
اعترف بھا قبالً، على أنھ خلیفة المسلمین في كّل أنحاء األرض، یُقتل من یخرج علیھ، بما فیھم أمراؤه 

وشیوخھ؟ أُجّن الناس جمیعاً؟ أیمكن التسویة بین ھذین؟ أھؤالء المجاھیل للعالم اإلسالمّي الذین نَّصبوا خلیفة 
ند تنظیمھ، لیقود فرعاً لھ ؟ أستحي وهللا أن أسمى ھذا الفكر علیھ، مثل مجاھیل عندك وعندي، معروفین ع

 باسمھ!

 ؟.ما الفوائد التي سیحصلھا الشعب منھودكتور السر في تمسكھم باالرتباط وودت أن یبین لنا الثم یقول "

قد بیّناھا لك، ومن لم یفقھھا وحده فال حاجة للحدیث معھ .. وھي المحافظة على مرجعیة مساندة، حیث 
اند تركیا وقطر جھات حسب أجندتھا، والخلیج وأمریكا جھات حسب أجنداتھم. أفیستوى ھذه المرجعیة تس

بتلكم؟ ثم األصل أن ھناك بیعة، فعلیك وأمثالك أن تبیّن ما یدعو لنقضھا، فاألصل بقاؤھا. وقد قال الحكیم، 
، لیس بطلب فصائل معروف حابأنھ في اللحظة التي تظھر الحاجة لترك األمر للنصرة في خیاراتھا واالنس

فما الذي تأخذه على ھذا؟ ترید تقدیم مصلحة النفس على الدین، حسنا،  فلن یكون تردد في ھذا. والءاتھا،
 قلھا وأنھى الحدیث!

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" وأكرر عجبي ان الشیخ لم یذكر رأس الشر إیران بل ذكر غیرھاثم یقول آخرا "
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 العالمات من شدة التعجب، كأنھ وقع على كنز سلیمان!!!!!!!!!!!!!! فنجاریھ فیھا.ھكذا وهللا بكل ھذه 

وماذا في ھذا یا أخ حصم؟ ماذا أدت الیھ العبقریة األصولیة التحلیلیة من ھذا؟ أیمكن أن یكون ألن طلب 
لتنظیم النفیر أصالً ھو الموضوع األساس؟ أیمكن أن یكون أنھ لم یذكر دوال أخرى كذلك مع عدائھا ل

ولإلسالم؟ أیمكن أن یكون ألنھا ھي العدو أصالً فال داع لذكرھا كل مّرة؟ أیمكن أن یكون ألن التسجیل كلھ 
عشر دقائق أو نحو ذلك؟ أم تعتقدھا مؤامرة خبیثة یدیرھا الحكیم، متعاوناً مع إیران، التي یدعو في التسجیل 

 للنفیر لقتالھا، قتال الروافض المالعین؟ 

عقلیات؟ أین تركبت؟ وفیم تخصصت؟ ولماذا تحرج نفسھا فیما لھا عنھ مندوحة .. الصمت یا ما ھذه ال
 حصم.

 2016مایو  9 – 1437شعبان  2 د طارق عبد الحلیم
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 فتنة تكفیر الطائفة والمعین –حكم االنتماء إلى طائفتین، عامة وخاصة 

 صلى هللا علیھ وسلم وبعدالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

تدور في أروقة أحد الجماعات السنیة أقوال قد أدت، نتیجة لتقلید أحد المشایخ بعینھ، واالقتصار على أقوالھ، 
إلى بعض المصائب التي قد تزلزل كیانھا إن لم یُنتبھ لھا. وعلى وجھ الخصوص، قد أدت ھذه األقوال إلى 

الذي مظھره التوسط وحقیقتھ الغلو، اتباعا ثالثة أمور: أولھا التلكأ في محاربة الحروریة حین جّد الجد، و
لرأي شیخھم األوحد في ھذا المجال. والثاني، الغلو في تكفیر المرجئة، وثالثھا ریح الغلو ورائحتھ التي تھب 

 من بعض أنحائھا، وتتداولھا األلسن وتترى عنھا األخبار، رغم سنیتھا العامة. 

ا من یھتم بأمر تلك الجماعة أو "الطائفة". وأصل الطائفة أنھا وفي ھذه العجالة، سنرّد على مسألة سألني فیھ
جزء من الشئ، یُقال طائفة من المال. والطائفة، في المصطلح الشرعّي ھي الفرقة أو الجماعة المنحازة عن 

األصل العام لغرٍض ما. والطوائف تتكون داخل الشعوب عادة وعرفاً، وتنحاز عن عامتھ لسبب. فإن كان 
علقا بالمعامالت مثل طائفة النجارین أو الحدادین أو نقابات المھن والعمال، فأمرھا فیما یتعلق بأمر السبب مت

الشرع والدین مثلھ مثل بقیة الشعب. أّما إن كانت متحیزة ألمٍر یختص بموضوعات لھا عالقة بالتوحید مثل 
ماعات اإلسالمیة المعاصرة خاصة إقامة الوالءات أو الذب عن اإلسالم والحروب، مثل الجیوش عامة، والج

بین حكم الطائفة العامة التي تنتمي الیھا، وھي الشعب عامة، وبین ما یتعلق  یترددفحكمھا في صدد التكفیر 
بقواعدھا الخاصة التي جعلتھا طائفة أو جماعة متحیزة، لھا أصول ومبادئ عامة مشتركة في مجالھا 

ھو الذي أغفل عنھ أكثر من تناول ھذا الموضوع من قبل. إذ  . وھذا التشابھ،المخصوص مع بقیة أفرادھا
یتردد النظر ھنا في انتماء الفرد المعین داخل الطائفة إلى الطائفة العامة، أي الشعب، فیأخذ حكمھ، أو إلى 
الطائفة الخاصة، فیأخذ حكمھا. فإن كانت الطائفة الخاصة، أو الجماعة أو المؤسسة تقوم على فكرة تخالف 

ع وتصادمھ في أمر التوحید فحكمھا الكفر كطائفة، وإن كانت تقوم على بدعة، فحكمھا البدعة، وإال فال الشر
تصادم بینھا وبین حكم الطائفة العامة التي ھي الشعب، والتي یُفترض في حالتنا بالشرق المسلم أنھ اإلسالم، 

 إال عند من افترض أن المسلمین على الكفر ابتداء في ھذا العصر.

من ھنا، فإنھ كما نقول أّن الشعب المسلم الذي یستصحب اإلسالم ھو مسلم كطائفة، لكن قد یكون فیھ كافر و
مرتد أو مبتدع مخالف، فیجب التمییز عند الحكم على المعین، فإننا نقول أن الطائفة التي یحكم علیھا، بإسالم 

على المعین بحكمھا العام، بل ھنا فإن أو كفر أو بدعة، یجب أن یراعى فیھا مبادئھا الخاصة فال یحكم 
التمییز أوجب من حیث تداخلت وتشابھت حكم الطوائف بین العامة والخاصة، فالمعین فرد في كلیھما، 

ولیس أحدھما أولى من اآلخر، إال عن من قال إن الخاص قاٍض على العام وھو ھنا محل تردد نظر، إذ إنھ 
رأینا األئمة الكبار لم یكفروا أعیان الرافضة مثال، بل إن منظر تلك بشأن عقدّي، قد یحتمل تأویالً. ولھذا 

الجماعة ال یكفر عوام الروافض، ثم یتناقض مع نفسھ، فیحكم بكفر المعین في الجیش التركّي، رغم إنھ ال 
لبس یُكفّر الشعب التركّي كافة. وكذلك عدم تكفیرنا، بشكل عام لكل لمن انتمى لحروریة العوادیة، إال من ت

بكفر بعینھ. وقد قلنا بوجوب استئصالھم اتباعا لحدیث ووصیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في لحدیث، 
ولفعل الصحابة رضي هللا عنھم، ال مخالفة لذلك النظر. وما ھذا الذي قالوه في ھذا الصدد إال لسوء فھم ھذه 

 النقطة التي وصفنا. 



 د طارق عبد الحلیم     أحداث الشام كما عایشتھا  2016 دیسمبر  –ینایر الجزء الثاني 

       

31 
 

المنحازة عن عامة شعٍب ما، وبین حكم أفرادھا، فإنھ یمكن قتالھا كما یجب التمییز بین حكم قتال الطائفة 
كطائفة. فال یعتمد قتالھا على حكمھا بل على صیالھا، وحكم أفرادھا یتعلق بالمعین منھم. فمنھا یقاتل ردة، 

 ومنھا بغیاً. ومنھا تأدیبا، كعصابات اللصوص. 

واعد وأصول أخرى تعتمد على مبادئھا األصلیة ال أما عن كیفیة الحكم على تلك الطوائف المنحازة، فلھا ق
 على أقوال أعیانھا، وھو ما زّل فیھ شیخ تلك الجماعة ومنظرھا. ولھذا موضع آخر إن شاء هللا

 1437رجب  16 – 2016أبریل  23 د طارق عبد الحلیم
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 !یا دعاة االصطفاف الحروري .. بل قتال استئصال
 والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبعدالحمد � 

لم نكد ننتھي من فضح دعاة التوحد والتراص واالصطفاف الثورّى تحت رایة العلمانیة، حتى ظھر دعاة االصطفاف 
الحرورّي، ممن یرون أن الوقوف صفاً مع الحروریة العوادیة، في وجھ الكفار، أمر معلوم من الدین بالضرورة، 

حیث إنھ أولى من االصطفاف مع دعاة الدیموقراطیة والدولة المدنیة، بل ألنھم أصالً لیسوا بحروریة، فقط  من
رؤوسھم وأكثر أتباعھم! بل إنھ لم یتحث منھم علنا بحروریٍة إال العدنانّي، أمذا الباقي فھم مغیبون، البغدادّي مغیب، 

إن كان ال یزال لم یُقتل بعد، وكافة القیادات المیدانیة، ومن یصدرون دابق،  –واألنباري مغیب، والشیشاني مغیّب 
وأنصارھم على النت .. كلھم مغیبون مساكین جھاالً ال یعلمون ما حروریة! بل ھم یسعون إلى إقامة الخالفة على 

لدولة مدنیة، لماذا؟ ألن  منھاج النبوة، فھم أقل إثماً من ذاكم الذین یدعون لإلصطفاف الثوري العلمانّي، الداعي
 ھؤالء اآلخرون كلھم یعلمون، ال جاھل فیھم، وال منھم مصل ساع لتحقیق شرعٍ بدعوى الدیموقراطیة جھالً وخلطاً!

 أّي انحیاٍز ھذا؟ أّي تمویھ وتدلیس ھذا؟ بل أّي افتراء على الحق والواقع ھذا؟ 

شرع هللا، ولیس أحدھما بأولى من اآلخر اتباعاً. وال  إّن كال اإلصطفافین باطل مرفوض، وإثم مردود، ال یصح في
 أدري عن ھذا الذي یجعل أحدھما بدیالً عن اآلخر، إن لم تصطف ھنا، فاصطف ھناك!

وقد سبق أن كتبنا عن االصطفاف الباطل األول، فلتلق ھنا نظرة على دعاة االصطفاف الثاني، اصطفاف الحروریة 
لمن كان لھ قلب، لماذا ھم حروریة، ولماذا تتھاوى أیة دعوى أخرى خالف ذلك، الغالة. وسنقرر أوال، مرة عاشرة 

في نقاط عشر، نرصھا كأنھا جدار ألھل السنة یحتمون بھ من تغّول الحروریة، ومن یدعون لھم، ویسھلون على 
 الناس كارثتھم، ویشیعون جدوى قبولھم، نقرر في ھذا الصدد:

د كلمتھ على أصل كلّي جامع، یتحدون على قبولھ، ثم یتفرقون بعد ذلك في أّن األصل في تعیین الفرقة ھو توحّ  .1
تفاصیل ما یقع تحتھ من فقھ. وھذا األصل یكون في أمٍر عقدّي، أو متعلٍق بعقیدة، سواء بإثبات إسالم أو بإثبات 

 كفر، سیان. كما قد یتعلق بتوحید الربوبیة أو ألسماء والصفات.
خوارج علّي، واحد لم یتغیر، وھو "تكفیر المسلمین بما لیس بمكفٍر بیقین/ ثم قتالھم  أّن أصل تبدیع الخوارج، منذ .2

واستباحة دمھم ومالھم على ھذا". ھذا ما كانت علیھ خوارج علّي. وھذا ما اتفقت علیھ كافة فرق الخوارج بعد 
 علّي، حتى زمن مصطفى شكري، والزوابري، والبغدادي. 

"من قاتل ولم یكفّر فھو باغٍ، ومن كفّر ولم یقاتل، فھو  ، كما وضعناھا من قبلرألمأن القاعدة الذھبیة في ھذا ا .3
غاٍل، ومن كفّر وقاتل فھو حرورّي". فإن كان من الحروریة من لم یقاتل أو اعتزل القتال، فذلك استثناء، ال 

 ینقض عقیدتھ البدعیة، في استحالل دم المسلم.
جملة بال تفرقة، وبال تعیین، وإن كان منھم من ھو جاھل أو مغرر بھ، طالما أّن اسم الفرقة یقع على كّل أتباعھا  .4

ھو من أتباعھا. وال یصح أن یُنزع الوصف الفرقة كلھا بسبب من ھم من جھلتھا، فھذا أمٌر غیر معروف في فقھ 
 وال أصول وال عقیدة، وال عقل .. بل ھو من محدثات مشایخ زماننا!

ائفة أو فرقة أو جماعة على العلن، یُعتبر، عند كافة عاقلي األمم، ممثالً لفكر أن ما یعلنھ متحدث رسمّي لط .5
 جمیع أتباعھا، إال أن یخرج منھم من یعارضھ قوالً على أقل تقدیر.

أّن المعرفة الشخصیة ببعض أفراد ینتمون لجماعة، ممن قد یصدر منھم نقد لھا، أو ممن یُرجى توبتھم، ال یبرر  .6
 قة بأكملھا، عند كافة عقالء األمم قاطبة.التوقف في وصف الفر

أّن الفرقة العوادیة الحروریة، قد أعلنوا تكفیر غیرھم، علنا، على لسان متحدثھم، وفي تسجیالت ألمرائھم، وفي  .7
مشاھد إعداماتھم لمسلمین لم یثبت كفرھم، بل وتكفیرھم للشیخ الظواھري والسباعي والمقدسي (رغم دعمھ لھم 
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حیدا في ھذا المیدان!)، وغیرھم من مشایخ السنة، بل وتكفیرھم لمن لم یبایع خلیفتھم الموھوم ومدافعتھ عنھم و
 المعدوم، من باب أنھ بذلك یقف في سبیل تطبیق الشرع!

أن دعاواھم وتأویالتھم ال تنزع عنھم الصفة، فإن كل عقالء األمم یعلمون أنھ لیس ھناك مبتدع، أو كافٌر، إال  .8
د الكفر، وال إبلیس اللعین، كما قرر ابن تیمیة في الصارم المسلول "فإنھ ال یقصد أحد الكفر وبتأویل، وبغیر قص

إال ما شاء هللا". فالصفة ال تزول بعدم القصد، وإن تخلف الحكم في بعض الحاالت على التعیین، باستثناءات 
 تحددھا الشریعة، ولیس على اإلطالق.

الجھاد وأمرائھ من السنة عشرات، واتباحت دم آالف، في أنحاء كثیرة أن عصابة البغدادي، قد قتلت من مشایخ  .9
من الشام، ال محل لتعدادھا ھنا، فھي موثقة في أماكن كثیرة، منھم أبو خالد السورّي وأبو سعید الحضرمي وأبو 

 محمد الفاتح، وغیرھم، بتھمة الردة!
لحظتنا ھذه، ال بشكٍل رسمي أو غیر رسمّي، اللھم  أنھم لم یعودوا عن فتاواھم وبیاناتھم، ولم یرجعوا عنھا، حتى .10

إال في غرف بعض المشایخ، من أصحاب "القلب الطیب"، الذین یعطزن بعض أتباعھم، في األرجن خاصة، 
 آذانا صاغیة.

ثم، بعد ھذا اإلیضاح، نرى من یقول "ھؤالء أقل ضرراً من دعاة االصطفاف الثورّي الدیموقراطّي، وأنھم لیسوا 
، بل ساعین إلقامة خالفة، فأین ھم ممن قاتل علیاً دون تأویل!!" ووهللا إن ھذا القول لمن أعجب ما قرأت حروریة

منذ سنین عدداً، رغم محبتي الشخصیة لقائلھ، لعلمي بحرصھ على الدین، لكن ھذه الزالت ال یسكت عنھا إال شیطان 
 أخرس، أو جاھل أتعس، أو صدیق غیر مخلص.

لئك، كما قلنا، سیان، ال نحتاج أن نختار بینھما، رغم أن الحروریة األوغاد، ضررھم أعّم، فإن ضرر ھؤالء وأو •
 من حیث إنھم یقتلون المسلمین بدم بارد، بینما اآلخرون یتسببون في قتلھم بتولیة علمانیین یحاربون اإلسالم.

نوجد علیاً مرة أخرى، ونعید دائرة  والعجیبة األخرى أنھم ال یستوون مع من قاتل علیاً! لماذا ال یستوون؟ وكیف •
الزمن لیحارب معاویة رضي هللا عنھما، ویكون التحكیم، حتى نصف فرقة تكفّر المسلمین وتقتلھم ردة بأنھا 
خارجیة؟ وھل قاتل األزارقة وأبي یزید وكافة فرق الحروریة علیاً من قبل؟ وھل كان غرض أحدھم إال قیام 

 لة الرستمیة ودول الخوارج في المغرب العربّي؟ ما ھذا التشتت الفكرّي؟خالفة مبنیة على بدعتھم؟ كالدو
ثم، من قال إن خوارج عليٍ رضي هللا عنھ لم یكن لھم تأویل؟ بل ھم أصحاب التأویل بحق، رفعوا رایة "ال حكم  •

تلوا واستباحوا إال �"، بینما عصابة البغدادي رفعت رایة "ال خالفة إال للبغدادي"، فوالوا وعادوا علیھا، وق
 الدماء واألموال علیھا، تكفیرا ال بغیاً .. أكرر .. "تكفیراً ال بغیاً".

لو  صلى هللا علیھ وسلمثم من غیرھم جاء وصفھم في حدیث صریح صحیح، بأنھم كالب أھل النار، وأن رسول هللا  •
لقیھم لقاتلھم قتل استئصال، كقتل عاد. وھذا الوصف، وھذا الحكم، من معجزات النبوة، إذ إن أمرھم مما یخفى 

على الكثیر، یتدسسون بالدعوة إلى هللا، ثم یدورون على المسلمین بسیوفھم، ال أفواھھم. بل انخدع بھم، كما 
فتھم مصدر أمان للمسلمین، فال عھد وال میثاق معھم، كما رأینا مشایخ علم، وال حول وال قوة إال با�. فقطُع شأ

یمكن في الشریعة العھد والمیثاق مع الكفار األصلیین. وھذا لیس بسبب كفرھم، فھو مختلف فیھ، ولكن بسبب 
بدعتھم الدمویة في قتل أھل السنة، فھم یعیشون على ھذا العمل، كما رأیناھم یحررون المحّرر!! ومن أنكر ذلك 

 عّي منافق.فھو د
ثم ألم نر نتیجة ما أفتى بھ المالكیة في زمن أبي یزید الخارجي، وكیف التفوا من حولھ أھل السنة، وتركوھم نھباً  •

للروافض حتى استباحوھم وقتلوا عیالھم واستحیوا نساءھم؟ ألیس ھذا ما فعل كالب البغدادي في بعض مناطق 
 تحریر المحرر؟

روریة، أنتم مثل دعاة التراص واالصطفاف مع دعاة الدولة المدنیة، بل أنتم أشد فأقول لدعاة توحید الصف مع الح
 إثما منھم في حقیقة األمر.
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 ھنا جھالء وھناك جھالء ..

 ھنا مأولون وھناك مؤلون ..

 ھنا من أراد حقا فأخطأه، وھناك من أراد حقاُ فأخطأه واستباح بدال منھ الدم والمال ..

 ھنا أسباب وھناك أسباب .. 

لكن الرؤوس وغالب األتباع، ھنا وھناك ال عذر لھم، على الجملة ..إال ما كان من أعیان، تلتقون بأفرادھم في 
مجالسكم تحاورونھم ویحاورونكم، على موائد الطعام وبیاالت الشاي. لكن ُعوا أن زمالء أولئك الحروریة قتلوا 

 ویقتلون سنیا في ذات الوقت!

 ما لكم كیف تحكمون .. !؟ف

أقول یا دعاة االصطفاف مع الحروریة، أقلعوا عن ھذا، واعرفوا عدوكم .. فإن تھادنتم معھم، فھي ھدنة إلى أجل ال 
قتال اصطفاف، أنتم فیقتالكم وھم في قتالھم، ال تعینون وال تستعینون .. وإن لم تعوا ھذا ببصیرتكم التي انحرفت بھا 

 على أبواب خطر عظیم، یُلّم بكم وباألمة. ریاح البدع، فأنتم 

 د طارق عبد الحلیم

 1437جمادي األخرة  3 – 2016مارس  12
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 من األخ أبو العز أو المقدسي أو من شاء أن یسمى نفسھ .. ةجدیدطامات 

في بعض تغریدات جاء األخ أبو العز أو المقدسي أو من شاء أن یسمى نفسھ، بردود كنت سأغض الطرف 
لكن علمت أن من الناس من ھم أشد سذاجة وأقل علما من أن یكشفوا وجھ الخطأ فیھا ، فآثرت أن عنھا، 

أكمل مسیرة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وهللا المستعان، ال أحمل ألبا العز أو غیره إال النصح 
 وإرادة الفھم والتصحیح والھدایة.

المقدسي یسیر عكس التیار ، مثلھ: شخصیة ال شرعیةمن شخصن الشرعي یظن أن منطلقات الناس (قال: 
 )! الیوم بتوازن

ك إنما أراد أن یجد لھ مخرجاً لعلھ تحت ضغط، لكن یأبي إال أن یكون عن فقر فقھي! ال وهللا بل من قال ذل
السیر عكس التیار سئ إن كان التیار من صغار، أّما وكّل من قال خالف ذلك إما مثلھ أو  ثم براحتھ ..! 

 أقدم وأكثر إنتاجا وأعرق في الدعوة ال الدعایة، فھو مصیبة وعناد. 

تھمة تولي داعش التخیفنا؛ ولیست عارا عند من فقھ أن الوالء من اإلیمان؛ فیمكن للوالء أن ثم یقول (
.. طامة جدیدة! بل یجب أن ) فأین المشكلة؟، فنتولى المرء إلسالمھ؛ ونبرأ من بدعتھ وإجرامھ یتبعّض:

 ترعبك فھي مصیبة كائنة إن صحت.

 أوال: ھي اعتراف ضمني بأنھم أصحاب بدعة، فال مشكلة حقا، وھو تراجع عن قولھ. 

ثانیا: المشكلة أن ھذا خلط في خبط. ما دخل التبعیض في مسألة الخوارج!؟ ھؤالء فرقة لھا صفة خاصة 
د والعشرین "فیتزن"، فیجعلھم كسائر وصفھا وصرح بھا سید الخلق، فیأتي األخ أبو العز في القرن الواح

فھم عقل أبو العز .. وھو  المبتدعة!! وھذا الوصف لسبب خاص وھو قتلھم المسلمین، قتلھم المسلمین .. لو
 م غایروا بقیة أھل البدعة.سبب أنھ

ھذا سینیر ننصح أبا العز بقراءة ما دّون العلماء مثل الشاطبي وغیره في معاملة أھل البدعة، فال شك أن ثم، 
وقد علمنا ان الشرع یأمر بزجره واھانتھ واذاللھ بما ھو اشد لھ طریقاً جدیداً. قال الشاطبّي في االعتصام "

من ھذا كالضرب والقتل فصار توقیره صدودا عن العمل بشرع االسالم واقباال على ما یضاده وینافیھ 
. فھل یرغم أنف الشاطبّي كذلك بعلمك یا أخ 114ص"واالسالم ال ینھدم اال بترك العمل بھ والعمل بما ینافیھ

أبا العز؟؟؟؟ كیف یجتمع ھذا مع "التوازن؟ ھذا الذي یقول یكون مع صاحب المعصیة .. أما المبتدع، خاصة 
قاتل المسلمین فلھ طریق خاص، وال أحسب أن ما یروجھ ھذا الرجل إال معاندة لحدیث رسول هللا صلى هللا 

 م جھل، فھم أم لم یفھم .. علیھ وسلم، علم بذلك أ

أّما عن أن ھناك من جعل ھّمھ وغّمھ في بیان فضائح الحروریة، فوهللا إنھ لنیشان على صدر صاحب 
السنة، لو كان عند أبا العز أثارة من فقھ في التعامل مع ھؤالء، وفیما قالھ العلماء عن وجوب ھذا حین تكون 

مین التي نعرف حرمتھا ونعتبرھا أكثر مما نعتبر التوازن البدعة منتشرة .. وكانت تتعلق بدماء المسل
 المزعوم.
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أن أبا العز یحتاج إلى مزید جرعات منھ، فإن حین یظھر أمراً یمیل إلى  رھذا غیر أن من الفقھ، الذي یظھ
الشدة، فعلي الفقیھ أن ینحو إلى بعض التساھل لیحدث التوسط، وإذا مال إلى التساھل جنح الفقیھ إلى الشدة 

ي قلیال لیحدث التوسط، وھذا معلوم في أصول الشریعة. من ھنا فقد اتخذنا موقفا متشددا ممن تساھل ف
 موضع شدة، مدعیا "التوازن"، وھو أبعد الناس عن ھذا.

 ندعو هللا ألبي العز بالھدایة ...

 وهللا ولي التوفیق

  د طارق عبد الحلیم
 2016یونیو  4 – 1437شعبان  28

https://jpst.it/J8Bx 
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 التوفیق!خالفھ حیث أحمد موفق زیدان .. 

 الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ وبعد

لم یكن في حسباني أني سأكتب یوما رداً على الصحفي المعروف د أحمد موفق زیدان، من حیث احترمت 
فیھ شجاعتھ وقوة موقفھ من الطواغیت عامة. والرجل أدیب ھادئ تشعر في لقائھ باحترام وصفاء نفس. وقد 

تھ منذ سنوات طویلة في لندن في مناسبة ما ال محل لذكرھا. لكن جرثومة الدیموقراطیة واسعة االنتشار، قابل
وداء القومیة داء العصر كلھ، وضیق النظر یصیب حتى أفاضل الناس في بعض المواقف. ولعل صلة 

لى سفوٍد الرجل ببعض الشخصیات التي أعرفھا، ھي السبب في توجھھ ھذا. لم أكن أحب أن أضعھ ع
 وضعت علیھ الحصم والطرطوشي قبل، لكن البد مما لیس منھ بد.

وبّخ النصرة، "، جبھة النصرة.. مصلحة األمة ثابتة وغیرھا زائلةلزیدان، بعنوان " 27في مقالة أخیرة
واستخف بالقاعدة وقلل من شأنھا، ووبّخ زعیمھا الظواھري، فقط ألنھ من أنصار فكرة فك االرتباط "نقض 

ة" بین النصرة والقاعدة، التي یھیم بھا أتباع الخلیج، من االئتالفیین والتفاوضیین، حرصاً منھم على البیع
ضم كّل الفصائل إلى ھدنة مع النظام، وتقبل حكومة مدنیة (علمانیة) عمیلة للغرب في الشام .. ! وقد أشبعنا 

 ھذا الموضوع بیاناً من قبل لكن التكرار یعلم .... الشطار.

ّل ھذه التضحیات! بعد كّل ھذا الدماء! بعد كّل ھؤالء الشھداء! یوافق "موفق" على إقامة دولة مدنیة بعد ك
 (علمانیة) في الشام! یا للخسارة یا موفق .. إذ قد حالفك الخسار حین نظرت بھذا المنظار.

المسلم عن بقیة إخوانھ  ولن أعلق على افتتاحیة المقال الواھنة، التي تدعو صراحة للقومیة الوطنیة، وانعزال
في العالم، وتكذب على طالبان التي آوت القاعدة وضربت أعلى مثال من عالمیة الدعوة، حین فضلت أن 

 یكون خلق الشھامة، التي نتباھي بھ عربا، ھو خلقھا ال تتجاوزه.

للذین نرى أنھما، ولن أعلق على استشھاده باثنین من َسْقط الحركة اإلسالمیة، الترابي وتلمیذه الغنوشي، ا
كالھما، قد وقع في نواقض اإلسالم بامتیاز، یعرفھ كّل من عنده ذرة علم بالتوحید، ال بمجرد علم الصحافة 

 الُمَشكَّلة.

ولن أعلق على االستخفاف بمن یعیش في جبال طورا بورا، كأنھ قد وجد غیرھا في بالده، أو في الخلیج، أو 
ذا عیٌب بل سقوط في االستشھاد. فما عاش ھؤالء ھكذا بملكھم، بل لّما ! ھ28تركیا أو قطر، مثلما وجدت أنت

حاولوا أن یعملوا ما عمل أھل الشام، الذین تفتخر، ونفتخر، بثورتھم، فكان أن طاردتھم قوى الكفر في 
بالدھم، وتتبعتھم من بلد آلخر، حتى طورا بورا. وما صورة الحكیم في السجن في مصر في الستینیات منك 

 ید. ببع

                                                           
27  -http://www.alarab.qa/story/872214/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-

%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9#author_378 
 نشیر إلى أن المقال منشور في مجلة یدیرھا ثاني ابن عبد هللا آل ثاني .. بال تعلیق.   28
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ولن أعلق على مدى الظلم الذي أوقعھ زیدان على حركة، وإن أخطات ھنا وھناك كأي عمل بشري، فإنھ 
من اإلثم والفواحش أن یقال إن جھدھا عدمّي! لھذه الدرجة من الحقد على ذاك التنظیم! وھي من سمات 

اب االنصاف، ال ألني أتباع محمد سرور ومن سار مساره في كراھة القاعدة. وھذا الذي أقول ھو من ب
 أنتمي إلى أي من تلك الحركات، لكن االنصاف عزیز في أیامنا النحسات ھذه.

وال بد أن تتواضع في مطالبھا، وتنحني فقط أوجھ النظر إلى أن مفتاح المقال كلھ في كلمة واحدة وھي "
 ً فإلى أي درجة ستنحني یا زیدان أمام العاصفة؟ إلى أن ینقصف ظھرك؟ أم  "!أحیاناً للعاصفة، وتناور سیاسیا

تواضع في إلى أن یصل فمك إلى حذاء أوباما؟ لقد استقال محمد علوش من رئاسة االئتالف الخائب، الذي "
حین علم أال فائدة فیما یحدث، وأن الحسم البد أن یكون على  نحني للعاصفة، وناور سیاسیاً"امطالبھ، و

ألرض، وترك من ورائھ مرافقھ الساقط الخائن لبالده أنس العبدة، یمتھن نفسھ وبلده وكرامتھ من أجل ا
الظھور في القنوات التلیفزیونیة وتدیون اسمھ في محافل عالمیة، على أنھ خائن عمیل. أھذ ما تقصد 

ة من قبل؟ في أي بلد، خرج باالنحناء للعاصفة والمناورة السیاسیة؟ وأین أفلح ذلك االنحناء وتلك المناور
شعبھا بما یرید من حیاة كریمة تتسم بسمة ولو بعیدة، باالسالم الحق، ال إسالم أوباما والغنوشّي. بل ھو 

 الوھن والھوان، وصدق من قال

 من یھن یسھل الھوان علیھ ** ما لجرح بمیت إیالم
من أبناء النصرة % 70إن أكثر من  ین"؟مجاھدي سوریا الحقیقیین، وأبطالھا المیامثم من تقصد یا موفق ب"

من أھل الشام، فھل تلقى، بكل سھولة، بجھدھم وتضحیاتھم وشھدائھم في قمامة العبثیة أو العدمیة كما 
أسمیتھا، لیلتحقوا باآلخرین المیامین، الذین لم نعرف من ھم؟ ھال قلت لنا من ھم؟ نحن نعرف كّل فصیل لھ 

صفحة في حال  700ا یقولون، وكیف یفكرون. بل قد دّونا كتابا یزید عن حجم في الشام، وما ھم علیھ، وم
ثورة الشام المباركة، فھال قلت لنا ما تنورنا بھ عن ھؤالء المیامین من الفصائل، ففي الشام أبطال میامین 

لیس كثر، ولكن لیس فیھم واحدا یمكن أن ینطبق علیھ وصفك ممن التحق باالئتالف الساقط الخائن، فھذا 
! ثم إن میامینك من أھل التفاوض واالنحناء والمناورة 29بطال وال میمونا، إال بالمعنى اآلخر لكلمة "میمون"

ھو الغرب الخادع لھم والخلیج الساقط في حمأة الغرب أصالً، فلم ال تطلب من  –بظنھم  –لھم ظھر 
ا فقط! أم إن ھذا المعیار ال یُكال بھ میامینك أن یتحرروا من تبعیة ھؤالء وأن یكونوا سوریین من أجل سوری

 إال للنصرة والقاعدة.

لو استمعت یا زیدان إلى كلمة الحكیم األخیرة، بأذن نظیفة من أذى الكراھة المترسبة للحركة وللرجل، 
لعرفت أنھ ال یتمسك بسلطة وال یدعو النصرة ألممیة، بالمعنى الذي تقصده. بل قد أوضح أنھ ما أن تطلب 

البیعة، أو أن یقوم فیھا كیان قادر على إقامة حكم شرعي مرض � ورسولھ، فھم أول من  النصرة فض
 یسقط تلك البیعة. فا� هللا في الرجل، اتق هللا یا زیدان .. فالظلم لیس سیاسة، بل ظلمات ورجاسة.

 !"مصلحة األمة ثابتة وغیرھا زائلةمن ھذا المنطلق، أذّكر جبھة النصرة أن "

 2016مایو  31 – 1437شعبان  24 الحلیم د طارق عبد

 

                                                           
 المیمون ھو القرد  29
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 عن تنظیم الحروریة معذرة مشایخنا .. لكن الحقائق قبل الرقائق!

 وآلھ وصحبھ وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

أتوجھ بكلماتي ھذه إلى مشایخ ودعاة .. من آثر منھم أن یقدم المشاعر الجامحة على الحقائق الالئحة، وأن 
یتبع الحماسیات واإلصدارات ال الدالئل البینات، فینخدع بأعالم سوداء، وشعارات جوفاء عن حقیقة ذلك 

 التنظیم الخارجي الحرورّي. 

عاطفون مع ھؤالء الخونة المجرمین المبتدعة، ما عذركم في ذلك؟ ال أدرى یا مشایخنا، الذین ال زالوا یت
نعم، نفھم أن یكون ذلك من جھال العوام، الذین وإن انتسبوا "للمثقفین" فھم في حقیقة األمر أقرب للمغفلین 

 (من الغفلة)! لكن المشایخ والدعاة ..ھو عیب وهللا .. 

 أقول لھؤالء األحباء:

أّي عذر تقبلوه من ھؤالء في قتل وتشرید آالف األبریاء من أھل الشعیطات، حین رفضوا بیعة أمیرھم  •
 المسخ، وھم مسلمون سنة؟ 

أّي عذر في قتل أبو خالد السورّي، شیخ الجھاد الذي حارب مع الشیخ أسامة رحمھ هللا والشیخ  •
ا أنھ سیرسل تقریرا للشیخ الزواھري الظواھري حفظھ هللا، في أفغانستان إبان الحربین، حین عرفو

 یكشف حقیقتھم؟
أّي عذر تقبلوه في قتل أبو سعد الحضرمي وأبو محمد الفاتح وعشرات من قادة الجھاد، الذین لم یقدر  •

 النصیریة وال الغرب على تصیدھم، فجاء ھؤالء الكالب فقتلوھم، بدم بارد، بتھمة الردة ؟
سنة، بأبشع الوسائل، نحرا وحرقا وتمزیقاً، بعد امتحانھم وفشلھم أّي عذر في قتل مئات المدنیین من ال •

 في الرضاء بالبیعة؟
أي عذر في تكفیر د محمد مرسي، یا من ینتسب منكم لإلخوان، ویقر لھ ببیعة في عنقھ، وتكفیر كل من  •

م لشووا لحمھ یقول بعدم كفره، وتكفیر اإلخوان كلھم بال استثناء، عینا..؟ ووهللا لو وقع أحدكم في أیدیع
 في جمار النار!

لفاظ، ن الظواھري، وسبھ ووصفھ بأبشع األأّي عذر في تكفیر الشیخ المجاھد الصابر الشیخ الحكیم أیم •
فقط ألنھ أرسل نصحاً لمحمد مرسي بشأن تطبیق الدیموقراطیة ومھادنة الغرب، وسماه فیھا (الدكتور)، 

كلبھم العدناني...الشیخ الظواھري الذي صرف عمره فقالوا انحرف بفكر القاعدة وكفر، راجعوا خطاب 
 منذ منتصف الستینیات في الجھاد الحق، قبل أن یكون البغدادي فكرة نجسة في رأس أبیھ.

أّي عذر في شق صف المجاھدین في العراق والشام، وتكفیر كافتھم في كافة الفصائل، قالھا صراحة  •
الء المرتدین الصحوات (أي كل من لن یبایعھم) سیكون متحدثھم الرسمي في خطابھ قبل األخیر، أّن ھؤ

 جزاؤھم سكین حاذقة أو رصاصة فالقة!!؟
 أّي عذر في تكفیرھم "الجاھل" ثم تكفیرھم من لم یكفر الجاھل ؟؟؟  •
أي عذر لكم في التعاطف مع جماعة ارتضت القیادات البعثیة الصدامیة، قیادة عسكریة لھا، فكان ما  •

ي سجونھم، بحكایات خرجت من ھاربین منھم یشیب لھا الولدان، منھم من نعرف كان من تعذیب بعثي ف
 ومن استمعنا لھ حیاً.. 
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أّي عذر لكن أشاع فكر التكفیر في أنحاء العالم اإلسالمّي، بل واستمعوا إلى ما یحدث في سجون مصر،  •
 بغدادّي؟كمثال، حیث یكفر أتباعھم أصحابَھم في الزناین، من حیث لم یبایعوا الوھم ال

أّي عذر وقد نبھناھم إلى ما سیكون إن ساروا في طریق الفتنة والتكفیر، ولم یضعوا أیدیھم في أیدي  •
السنة، والتزموا بالعراق وأزالوا حكم الروافض، وتركوا الشام للسنة ھناك، یقضون على النصیریة، 

النصیریة في حصارھم في لكنھم كانوا خنجراً طعن المجاھدین في الظھر والصدر، حیث اشتركوا مع 
إدلب الشرقیة وفي حلب وفي الیرموك ... وغیرھا، بدعوى أنھم أولى بالقتل من النصیریة ألنھم 

مرتدون، والنصیریة كفار أصلیون؟؟؟ ھاھم بحمد هللا في تالش وضیاع .. فقدوا كبریات المدن التي 
ر في اجتیاح الثورة السوریة، سمحت لھم أمریكا باحتاللھا دون مقاومة حتى یكون لھا كامل العذ

والقضاء على المقاومة السنیة في العراق .. والتي بدأتھا القاعدة على ید الزرقاوي وأبو حمزة 
 المصري، قبل أن یظھر الخائن البغدادي؟ 

كم من العقود تحتاجھا الدعوة حتى تتخلص من أثر ھؤالء المجرمین العقدّي على الشباب الجاھل، الذي 
 ره إصدارات وحركات ھولیوودیة، دون تحقیق أو تدقیق...دغدغت مشاع

 ثم.. 

ثم .. أي عذر لكم أنتم یا مشایخ الدعوة .. في عدم التحقق والتثبت، بل مجرد االكتفاء بما یكتفي بھ العوام 
 من الدھماء .. 

أّي عذر یا مشایخ، وأّي دلیل شرعّي؟ ھل قرأتم في معنى الفرق وحدودھا؟ ھل عرفتم تعریف  •
 لخوارج، أم تعتمدون على ما یعلمھ العوام من أنھم من یكفّر بالكبیرة ...؟ ا
أبشركم یا مشایخنا.. لیس ھذا حّد الخوارج .. بل ھو "تكفیر من لم یرتكب مكفرا بیقین عند أھل السنة،  •

ع ثم قتلھ على ذلك ردة". ھذا ھو التعریف الجامع المانع الذي نشرناه في توصیفھم ببیان المفاصلة م
 الشیخ الحبیب د ھاني السباعي. 

أي عذر لكم، وموقفكم في التعاطف معھم یجعل الكثیر من أنصاف المتعلمین خاصة، مترددا في فھم  •
 حقیقتھم .. فوهللا إن لكم لكفالً مما یرتكب ھؤالء من تدمیر للسنة..أشھد هللا على ذلك.. 

نة لیست مقتصرة على كلمات في التوحید أو تدوین أولى لكم ثم أولى لكم، أن تشاركوا في فضح البدعة، فالس
 كتب في تكفیر أل سعود، أو مساندة للدكتور مرسى .. !!! 

 أال ھل بلغت، اللھم فاشھد ..

 د طارق عبد الحلیم
 2016یولیو  11 – 1437شوال  5
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 ...  أفتي بھا أحد المشایخردٌّ على شبھة جدیدة 

 الكفار مقتول من الحروریة على یدبشأن حكم ال

 ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة على رسول هللا 

: أنھ "انتبھ للسیاق طوبى لمن قتلوه، فھل ھذه تقال لقتال  الشبھةنّص الركن الذي اعتمد علیھ صاحب 
 .خارجي ضد كافر، او قتال مسلم ضد خارجي"

ھو كلمة "طوبى لمن قتلوه" .. تداعت  الشبھة في الحوار الدائرتقوم على ركن أصلي اعتمد علیھ المحاور،
من بعده األخطاء في الحكم.. وھو من باب المفھوم، والمنطوق أقوى من المفھوم عند كل عالم باألصول 

) فمن فھم أّن الكفار ما یُفھم من اللفظ في غیر محل النطق.. ذكره ابن الحاجب، وقریب منھ الغزالي والجویني وغیرھموھو (
حكم .. لذلك معارضة حدیث رسول  ئھو مخطئ أصالً، وال ینبني على خطلنّص ابتداء فداخلون تحت ھذا ا

الصحیح في أنھم "كالب أھل النار" خاصة، بمفھوم خطاب خاطئ في كلمة "طوبي لمن قتلوه" ھو ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
كالب  عكس للقواعد األصولیة اللغویة. وإذا أمكن الجمع بین األمرین فھو األصح، ویكون ذلك بأن یقال: ھم

أھل النار فلیسوا بشھداء بإطالق، فإن قتلھم مسلٌم فھو الدلیل على أنھ طوبى لھ، فإن قتلھ كافر، فال طوبى 
لم یقل "طوبى لكل من قتلھم وقتلوه" كما أن "َمْن" ھنا لم تأتي في معرض العموم ملسو هيلع هللا ىلص لھ، خاصة والرسول 

یصھا .. ومن ذلك ینھدم كل ما جاء في وھو المختص بالنفي المصاحب، بل في حالة اإلثبات، فأمكن تخص
الحوار، وتنبنى بقیة أخطائھ على ھذا األمر .. فإن قیل، كما قیل، لكن ھناك عموما في معنى أن "كل مسلم 

قُتل على ید الكفار شھید" قلنا، ال إشكال، فالعام یخصص، بل األصل فیھ التخصیص عند بعض العلماء، 
وھو وصفھم أنھ "كالب أھل النار"، وأنھ "لئن أدركتھم ألقتلنھم قتل عاد"  فھذا مخصوص بالحدیث الصحیح

    ، وھو ما صح في تخصیص الكتاب بالحدیث الصحیح.

ماذا یغیّر حكمھ دین من لأن صفة القتیل تتبدل بأداة القتل! القتیل ھو القتیل، ف ءنھ كیف یعقل امرإخطر لي 
سّم أو بالمسدس لأو بال بالمثقل بالقتل بالمحدد، وھو رأي الجمھور، قتلھ؟ ... ومثال ذلك مساواة الفقھاء القت

. وھذا ما یقرره العقل أي وسیلة كانتتم، وأن القاتل قاتٌل ب العمد قد ذلك أنھم اعتبروا أن القتلف، یأو بالس
 والمنطق مع الشرع والدلیل

ن في المنطقة كما والمسلموغیرھم ( غیرون على األرمنسئل شیخ اإلسالم رحمھ هللا عن أقوام في الثغور، یُ 
 )، ویكسبوا المال ینفقون على الخمر والزنا، ھل یكونون شھداء إن قتلوا؟سیبیّن

غیرون على الكفار المحاربین، فإنما األعمال بالنیات .. فإن كان أحدھم ال ) یُ أي حصراً ما (قال:"إن كانوا إنّ 
)، وإن كان أي لیسوا شھداءإال أخذ المال وانفاقھ في المعاصى، فھؤالء فساق مستحقون للوعید ( دیقص

مقصودھم أن تكون كلمة هللا ھي العلیا ویكون الدین � فھؤالء مجاھدون، لكن إن كانت لھم كبائر كان لھم 
ھناك إذ ھو أصل األرمن الكفار أي مع إغارتھم علىوأما إن كانوا یغیرون على المسلمین الذین ھناك (حسنات. 

فرفع فھؤالء مفسدون في األرض محاربون � ورسولھ مستحقون للعقوبة البلیغة في الدنیا واآلخرة ( )السؤال
عنھم حكم الشھادة بالكلیة الشتراك قتالھم للكفار مع قتالھم للمسلمین، ولم یعتبر نیة في قتالھم األرمن وال قتلھم على ید من 

دار  طبعة 90ص 35موع الفتاوى ججم). ، ولم یفرق في الحكم بین من قتلھمائفتین الكفار والمسلمینطاشتركوا في قتال الطالما 
 ھـ.1412 عالم الكتب
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 .فإن كان ھذا قولھ فیمن لیسوا من الخوارج، الذین ثبت فیھم األحادیث الصحیحة

شھداء إن قتلوا على ید الكفار، وھم یقتلون فما قول العلماء العاللمة، جھابذة عصرنا، ممن یقول بأنھم 
 المسلمین یومیاً، في حكم شھادتھم إن كانوا یقاتلون الكفار والمسلمین!

    د طارق عبد الحلیم

 2016یولیو  14 - 1437شوال  9

https://jpst.it/KWXV 
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 البعض بشأن التحلل من بیعة القاعدةالتعلیق على ما كتب 

 إعاقة أم إعانة!؟

 وعلى آلھ وصحبھ وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

  http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73014استكماال لما دونت في مقال سابق بعنوان "أحان وقت القطاف" 
الشبھات، والتوجیھات، والمطالبات التي خرجت في قوالب حكمة أرى أنھ البد من التعلیق على بعض 

وحنان على جبھة فتح الشام، وإن كنا ال ندرى أھي إعانة أم إعاقة لھا! منھا ما كتب الباحث! الشاب أبو عبد 
 الرحمن الباشا، مرددا ما قیل من غیره.

، لكن ... ھكذا تركھا كاتبھا مفتوحة! من تلك التعلیقات ما جاء من أّن ھذا اإلرتباط كان واجبا منذ سنوات
 ونقول، ھذا تحیف وظلم على النصرة ال یصح أن یُثْقَل بھ صدر مسلم، ولو كان مخالفا.

أنذكركم بالظروف التي تم فیھا عقد البیعة للدكتور الظواھري؟ ألیس ذلك بعد أن أعلن الخائب البغدادي 
اآلخر حتى خطاب كشاشھ األخیر؟ أكان ھناك بدیل  نقضھ بیعتھ، وكفّر نصف الدنیا وقتھا، وترك النصف

وقتھا إال أن تجد النصرة ظھرا لھا في القاعدة، الكیان القوي في الساحة، لتواجھ الغزو الحروري، الذي 
% من شبابھا؟ ألم تقف النصرة بعدھا قویة تواجھ الغزو الحروري، ولوال فضل هللا ثم 80اقتلع ساعتھا 

 الساحة الوقوف في وجھ مّدھم .. ولنكن صرحاء ھنا دون مجامالت. جھدھا ما استطاع أحد في

ثم، ما ھذا الذي یردده البعض عن موضوع "فك االرتباط العقدي مع القاعدة"؟! ما یعنى ھذا؟ ال أدرى حتى 
 كیف یقول ھذا من یقولھ، إال إن أصابھ خبل مؤقت، أو دائم.

أیؤمن األحرار أو جند األقصى، أو حتى جیش الریاض  أھناك فرق عقدّي بین القاعدة وبین أحرار الشام؟
المسى جیش اإلسالم بأن الحكم ال یكون � سبحانھ، وأن الوالء ال یكون إال بین المسلمین على غیرھم؟ إن 

 كان ذلك كذلك، فلیخرج متحدث أحدھم ولیقل لنا ما ھي عقیدتھ التي یفارق بھا القاعدة إذن. 

ما یترتب على الفھم العقدّي من سیاسة شرعیة! نقول: إن كان الفھم العقدي لعل الذي كتب ھذا قد قصد، 
صحیحاً، وكان تقییم الواقع متفقاً، فإنھ ال یختلف عنزان فیما یجب فعلھ. والواقع ال یحتاج كثیر عقل لفھمھ 

جھھ، أو بنصف وتقییمھ، وتحدید أدوار الدول الصلئلة، ومن یعاونھا، ولَم یعاونھا. ومن أراد أن ینظر بشق و
عین لھذا الواقع، فھذا أمٌر ال نعرف عنھ في شرعنا، إنما نتحلى بالتقوي وھي ضمان صحة االجتھاد، الذي 

 یتشدق بھ المثیر دون معرفة بحقیقتھ!

أّما عن توجھ الثورة السوریة، وجعلھا سوریة محضة، ال محل فیھا لمھاجر یعین في سبیل هللا، فھذا وهللا 
ل من یدعى أنھ ینصر اإلسالم، ویزیّل كتاباتھ بالصالة على النبي المصطفى! ھذا لیس عیب أن یخطر ببا

فكر القاعدة یا ھذا .. ھذا محض التوحید، ال أكثر... فإن أردت التحلل منھ، فستتحلل من أغلب التوحید بعد 
 عدة خطوات نراھا قادمة ..!

أّما ما قیل عن الذبح بالسكین والتكفیر وغیره .. فھل یقف من قال ھذا بین یدي هللا ویعلن أن ھذا منھج 
النصصرة من قبل، وأنھ ال جماعة غیرھا وقع في بعض مواقعھا ما ال یجیزه منھجھا؟ سواء من غلو أو 

بل أن یدمروا إسالمیة الثورة، تسیب؟ أیعد األحرار الیوم أن یتبرؤوا من لبیب النحاس وشلتھ ومن وراءه، ق
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ویجعلونھا علمانیة بحجة "المصلحة"، و"أوراق اللعبة في ید الغرب"، و"السیاسة الشرعیة ھي التعامل مع 
 الممكن"، وھذه المجمالت الباردة التي تعلموھا من أقطاب العلمانیة العربیة؟! 

ماً یرید تحكیم الشریعة؟ سِم لي جماعة للقاعدة ، فسبحان هللا، أیصادق الغرب مسل أّما عن عداء الغرب
واحدة أو تنظیما فرداً؟ أال یستحي من یقول ھذا؟ الغرب ال یصادق إال من یرید تحطیم الشریعة ال تحكیمھا! 

ألم یردك نبأ اإلخوان في مصر، الذین لم یتركوا تنازالً إال قدموه؟ فماذا جنوا، إال السیسي. إن لم تستح 
 فاصنع ما شئت.

لنصرة لم تقم بعمل واحد خارج سوریا، بل إني أحسب، كما بیّنت في مقالي عن تطور فكر القاعدة، ثم إن ا
أن القاعدة نفسھا قد حدث تغییراً في منھجھا لیواكب المعطیات الجدیدة، ظھر منذ أیام الشیخ الشھید (انظر 

&  http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72854 الثابت والمتغیر-بحثنا "رؤیة في سیاسة القاعدة في عقدھا الثالث
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72855  

القاعدة الغالة"، فال ندرى من یقصدون بالضبط، ولو واتتھم  أّما عن أن تتخفف الجبھة الجدیدة من "مشایخ
الشجاعة لصرحوا بأسماء حتى تستفید منھا الجبھة. ثم ھل المقصود من ھم داخلھا كالدكتور العریدي مثال، 

 أو خارجھا، أو كلیھما؟ فیبقى لھا رویبضات عرفوا اإلسالم منذ شھور!؟

 دم عندي لھ حدود یجب أن أراعیھا طبیاً... وال أرید أن أزید على ھذا ... فإن ضغط ال

 د طارق عبد الحلیم
 2016س أغسط 5 – 1437ذو القعدة  1

 الكاتب ال ینتمي إلى أیجماعة أو تنظیم، بل ھو البحث العلمي الصائب من وجھة النظر اإلسالمیة *** 
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 الحدیث عن الحروریة العوادیة ..

 العوادیة إلى محورینینقسم الحدیث عن الحروریة 

 .محور یتعلق بتوصیفھم وعقائدھم، ومحور یتعلق بالتصرف حیالھم

 محور العقیدة والتوصیف:

فأما الحدیث عن توصیفھم، إنھم خوارج غالة في الخروج، من أسوأ فرق الخوارج قاطبة، لم یخالف في ھذا 
حدیثا إال واحدا ھو الشیخ المقدسي، فشذ عن الجماعة، مما یجعل قولھ غیر معتبر، إذ ھو بال دلیل على 

 اإلطالق، ومن ثم فإن أي فتوى منھ في شأنھم ال محل لقبولھا. 

عقیدتھم، فقد اختلف العلماء على قولین كما ھو معروف، أكثر الفقھاء على عدم تكفیرھم، وكثیر والقول في 
من أھل الحدیث على تكفیرھم، وعلى رأسھم البخاري. ولكن الناس اجتمعوا على ضرورة قتالھم قتال 

النار" و "طوبى  استئصال لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھم :ألقتلنھم قتل عاد" وأنھم "كالب أھل
 لمن قتلھم وقتلوه". 

 محور التصرف مع الحروریة العوادیة:

األصل ھو رّد الصائل أیّا كان، مسلما باغیا أو مبتدعا أو كافراً. فإن صال مسلم باغ أو مبتدع فقتالھ أولى 
 من قتال الكافر غیر الصائل بإجماع، وھو مقتضي العقل والمنطق كذلك. 

اغتصاب األرض من المسلمین یعتبر صیاال علیھم، یوجب قتال الغاصب، كما احتلت  ویجب التنبیھ إلى أنّ 
الیھود فلسطین، وكما احتلت الحروریة أراض في الشام والعراق. فالصیال لیس مجرد حال الھجوم على 

 محلة بعینھا، وإن كان لیس في نفس درجة الطارئ العارض كالھجوم اآلنّي، فال یبیح محظورا.

المشاركة في القتال ضد الصائل. وھذا ما سنوضحھ، بعد أن قلنا أن العوادیة حروریة صائلون  ویبقى أمر
على المسلمین السنة، سواء كانوا كفار أو مبتدعین. وھم یقتلون المسلمین ویحاربونھم أكثر وأشد من قتالھم 

لصلیبیین والمجوس للنصیریة، من حیث یعتبرونھم كفارا مرتدین. فھم من ناحیة الخطر مثل الروس وا
 والنظام، إن لم یكونوا أخطر من حیث التدسس واالختفاء وراء الشعارات والقرآن الذي ال یبلغ تراقیھم.  

فإن قدر المسلمون السنة على حربھم وحدھم وإخراجھم من األرض المغصوبة فھو أفضل حال. وإن لم 
صیال وھجوم، فوجب ردھم ولو بالتعاون مع یقدروا، فیتوقف األمرعلى الحال، فإن كان العوادیة في حال 

كافر مھادن غیر صائل، مھما كانت دوافعھ في ذلك. كما بینا في الفقرة األولى، حتى لو كانوا یعتبرونھم 
مسلمین مبتدعة. واألولى إذن أن یكون مشاركة الكافر المھادن غیرالصائل في قتالھم إن كانوا یرونھم كفاراً 

 الحدیث من السلف. كما ھو رأي كثیر من أھل

فمن یراھم من المسلمین المبتدعین، ویرى أن وجودھم في محلة ما ال یستدعى خطرا قریبا كتحضیر ھجوم 
على السنة مثال أو خطرا قائما على السنة، وكان المشارك كافراً أو خلیطا من كفار ومسلمین، فال یحل قتال 

 الحروریة ساعتھا. 

خطر قائم حال قریب على السنة، فیجوز قتالھم ساعتھا مع األتراك، على  ومن رآھم كفاراً، أو أن وجودھم
 اختالف الرأي في األتراك، والغطاء من التحالف.
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ونحن نرى كما قلت من قبل .. وھو ما أراه شخصیا كفر ھذه الطائفة، ولكن وجود التحالف كغطاء أمٌر 
ائفتین، فلیس لنا في ن نقف على الحیاد بین الطعلیما أ مشكوك في شرعیة الدخول فیھ، فال یجوز .. ومن ثم،
 أمر قتالھم عیرا وال نفیراً. ثم نحارب المتغلب فیھما.

وأما عمن یقول نعین الحروریة في سرت، فعلى ما أراه في عقیدتھم، ال أرى إعانتھم على اإلطالق، بل 
 حربھم وحرب النصارى سواء .. فإن أضعفوا بعضھم فھو خیر لنا .. 

 یحاربھم دون غطاء دولى وال مشاركة من أحد، فھو على السنة، وطوبى لھ إن قتلھم وقتلوه.أّما من 

 د طارق عبد الحلیم
 2016أغسطس  27
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 !ھالك الحایك .. لیست مناظرة بل مجزرة

 وعلى آلھ وصحبھ ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

أسموه مناظرة، وأسمیھ مجزرة، جرت على ید الشیخ أبو قتادة الفلسطیني، استمعت، واستمتعت، بما فقد 
 للمتصنع بما لم یعط في علم الحدیث خالد الحایك.

مجنون بالغرور، مذھبھ نقد الغیر لیظھر نفسھ وقد انتھى األمر إلى ما ذكرتھ منذ عامین عن الحایك، من إنھ 
بنفسھ في موقد مسعّر فأھلكھا، وبان للناس خفّة مكانتھ  وكأنھ صاحب علم حقاً. إال إنھ في ھذه المرة رمى

 وضعف عدتھ. وھذه بعض تعلیقاتي على ما سمعت.

رمي البخاري بقبول روایات كاذبة من مرسالت أھل الشام كما أسماھا، وفي ھذا تكذیب لبعض مرویات 
صر وأھل العراق وفي البخاري التي صححھا ولم یعلقھا كعادتھ في بعض ما روى .. ثم ما ھذا عن أھل م

الحدیث عن أفضلیة أھل الشام؟ أھكذا یُنقد متن حدیث؟ ثم ما تتبعھ ھذا المغرور في كل تلك الشواھد 
والمعاني، والتي ھي في األصل ترد لتعضید الحدیث ال إلثباتھ ابتداء، فإن كثرتھا بمجموعھا لھ میزة 

ع قوة لیست في المتفرقات" ومن ھنا أصل قوة یتخصص بھا جمعھا، فھي كما قال أھل األصول أّن "لإلجتما
دلیل اإلجماع، والتواتر، وأصل استخدام الشواھد والمتابعات. والرجل، كما قلت من قبل، صناعتھ إسقاط من 
یتحدث عنھ، ویرى ھذا من ینظر في أبحاثھ، فإذا ھي كلھا، سرق ھذا، وأخذ ھذا من ذاك ..." حتى ما رمى 

أي  – علیھ، بل لعنھ بھ، ثم إذا بھ یتالعب في تعلیقھ یقول "لعنت واضعھا بھ أبا غالب من وضع، وأصرّ 
ال راویھا" ثم یقول " والرسول صلى هللا علیھ وسلم یقول من زذب علي متعمداً .. الحدیث" وھذا  –الروایة 

تیقن مع إثباتھ أّن راویھا، الذي ھو عنده واضعھا، ھو أبو غالب، فیكون العنا أبي غالب، رغم عدم ال
 واالجماع عند أھل الحدیث على كذبھ .. 

والرجل من غروره یعتبر أن ما أخذه على اإلمام مسلم ثابت متحقق ال ریب فیھ! ال رأي طالب علم 
متعجرف متأخر، لم یسمع بھ إال بعض تالمذة في األردن، ال خارجھا! وھذا ما یجعل ما یقول ھذا الرجل أو 

 خذ التندر على مواقف من قتلھ الغرور .. یكتب ال یؤخذ مأخذ الجّد، بل مأ

ثم انظر یا رعاك هللا .. في تعلیقھ بأنھ ال یُعّل الروایة بالصحابّي، بل یبحث فیمن وراءه .. ثم یقول في 
السیاق نفسھ إنھ یرید أن یعصب الجنایة رقبة أحد الرواة !!" وما الجنایة في نظر الحایك؟ ھي علة في 

الذھبّي! لم یعجبھ المتن، فرأي أن یبحث عن علة فیمن وراءالصحابي .. ھكذا !! المتن، كما استشھد بقول 
 سبحان هللا على ھذا من منھج ..

ثم یسقط الحایك، ابن أمس األول، أبي حاتم وابن حبّان من دائرة علماء الرجال، لقولة قالھا ابن عقدة، ولو 
الطوسي وعن ابن عدي وغیرھما، بل ُرمي  أخذنا مذھب الحایك لقلنا ابن عقدة فیھ كالم عن أبي جعفر

بالتشیع، ولو خّف. فھل یصح إسقاط علمین من أعالم الجرح والتعدیل، ورمیھما بالتقلید المحض للبخارّي، 
 !! ھذا رجل منكود صاحب بدع وضالالت ..أخطأ فیھ البخاريحتى فیما 

فالرجل یخّطئ ویلتوى ویسقط ویجّرح كما یشاء، انتصاراً لما یراه في أحادیث الخوارج، دفاعاً عن تلك 
 الجماعة المنحرفة المجرمة .. ویلبسھا ملبس "الصناعة الحدیثیة" وھي صناعتھ الردیشة الملفقھ بال شك. 
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د حكمھ الضعیف، باللعن والرجل، كما ذكر أبي قتادة، شئ اللسان متجرأ على رواة األحادیث، بمجر
 والتقبیح، وقد نسي إنھ رفع كّل مجرور في حدیثھ من أولھ إلى آخره!

الرجل مداره على الشذوذ واإلغراب، حتى ولو دفعھ ذلك إلى أن یتجرأ على البخارى ومسلم، بعذر العلم! 
حمد عمارة وھذا مذھب المتجردین من الدین بذاتھ، ومن تعلق فیھ من المعتزلة ومن سار سیرھم كم

 وأضرابھ.

وقد أخذت على الشیخ أبي قتادة أنھ قد وضع ھذا الرجل على خریطة أھل العلم حین حاوره، واألمر كان 
 أھون من ذلك، في فضح جھلھ وإلزامھ محلھ.

 د طارق عبد الحلیم

 2016أغسطس  21 – 1437ذو القعدة  17
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 الفصائلكلمة في مسألة وضع جرابلس ومشاركة 
 رداً على سؤال وردني بشأن المشاركة في الحملة على داعش في جرابلس، نقول وبا� التوفیق: 

والفتوى في أمر المشاركة یتوقف على حال أولئك الفصائل. كل المشاركین ھم من أصحاب الدعم .. نعلم أن 
فاألصل أن مشاركة الكافر في حرٍب على مسلم كفر، ھذا على العموم، لكن على التخصیص والتعیین، ففي 

یراھم صائلین أكثر من صولة األتراك الذین  ھم منمن یرى الخوارج كفار، وفیھناك فاألمر تفصیل كبیر. 
ھناك ووتكفیر كل من شارك خطأ ، البد من التفرقة .. ..التروي أفضل في الحكم العینيال یصولون أصال، ف

سلمة األتراك وأسلمة الخوارج، وھناك من یرى كفر األتراك وأسلمة الخوارج، بل إنھم لیسوا أمن یرى 
 .ارجھناك من یرى كفر األتراك وكفر الخووخوارج أصال، وھناك من یرى أسلمة األتراك وكفر الخوارج 

والحق الذي أراه أنھ بالنسبة لألتراك فالظاھر أنھ جیش علمانّي محكوم بدستور وحكومة علمانیة، وھذا في 
الشرع اإلسالمي كفر. كما أّن الغطاء الذي یعملون تحتھ غطاء دولي صلیبي، مما یزید الطین بلّھ، إذ نعلم 

، لكن كھیئات وطوائف كانوا أیّا د بأعیانھموال یجب الدخول ھنا في توصیف األفراأغراض الصلیبیین جلیا. 
فھم لیسوا طائفة على اإلسالم بھذا اإلعتبار. أّما بالنسبة للحروریة العوادیة، فھناك قوالن، أحدھما قول 

معظم جمھور الفقھاء وھو عدم تكفیرھم، واآلخر قول الكثیر من أصحاب الحدیث أنھم كفار وعلى رأسھم 
تمییز بین فئاتھم، كما أراه بصفة شخصیة. ولكن اجتمع الناس على أنھم فئة البخارّي. وھناك من رأي ال

 ضالة منحرفة كالب أھل النار یجب محاربتھم وقتلھم قتل عاد، ھذا ال خالف علیھ. 

، فھؤالء ال أصال! من قال إنھم لیسوا خوارج بل من المشایخنھم ال یزالوا مسلمین، رأي إفأما من  .1
 . بكفر األتراكیجیزون ھذا االشتراك في ھذا القتال بأي شكل أو صورة، خاصة إن حكم 

 إنھم خوارج مسلمون:ومن رأي  .2
a. .فإما إنھ یرى كفر األتراك، فال یجیز القتال 
b.  ،(كطائفة كما بینا فلیس لنا ھنا حدیث عن األعیان) أو یرى أسلمة األتراك 

i.  فمنھم من فیجیز القتال معھم من باب أن الخوارج صائلون یجب دفع صولھم حتى
 ولو مع كفار. 

ii. .ومنھم من ال یرى ذلك ألن الخوارج مسلمون وال یصح قتالھم ابتداء 
iii.  ًومنھم من لم یشارك لعدم وجود قرصة الشاركة، ولم یدخل في بیان األمر أصال 

، فھؤالء ال جدال في أنھم یجیزون، بل قد یوجبون ومن رأي أن الخوارج كفار، وأسلمة األتراك .3
 المشاركة.

ومن رأي أّن الخوارج كفار، واألتراك (كطائفة ترفع علم العلمانیة) لیسوا على اإلسالم، فھو یقف  .4
على الحیاد في ھذه المسألة، ینتظر نتیجة القتال، دون مشاركة، ویعتبر المصلحة ھنا في أي 

للسنة، من حیث إیقاف تقدم الببكة، ویساعد على إیجاد منطقة آمنة  الفریقین یكون انتصاره أفضل
(إن كان ثّم أمان ھناك!) على الحدود. واألرجح ھو تفضیل انتصار األتراك بال شك، فھم، من حیث 

 ھم أفراد أو ظائفة ال یصولوا على المسلمین، بل كثیر من أعیانھم مسلمون، ال یقتلون السنة.

 ، فإن كان صوابا فمن هللا سبحانھ وإن كان خطأ فمني ومن الشیطان)4(ظر األخیر وأتبنى شخصیا ھذا الن

 د طارق عبد الحلیم
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 2016س أغسط 25 – 1437ذو القعدة  21
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 الجواب الوفّي في تعریة المقدسيّ 

 الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبعد

وال قوة إال با�، وحسبنا هللا ونعم الوكیل، فما كنت أود أن أكتب ما أنا على وشك أن أكتب، من فال حول 
حیث إنني كنت أرى أن جبھة السنة واحدة، وأن الخالف العلمّي، حتى لو تطرق إلى الرمي بالھوى، كما 

ثارات، فھو ال یزال خارج فعل العّي المقدسي مع كل من خالفھ، وھم الكّل، باتھامھم بالحقد والضغینة وال
النطاق الشخصي، حتى قرأت ما كتب ھذا الملّوث بالھوى الحقیقّي كما سنبیّن. وقد قال تعالى "إن هللا ال 

 .یحب الجھر بالسوء من القول إال من ُظلم"، وسیرى القارئ من "ُظلم" ھنا

 :وھذه ھي القصة كاملة

 عن تنظیم الحروریة

، حیث 2014أبریل  12إلى  2013لشیخ الفاضل السباعي منذ نوفمبر یعلم القارئ ما كان مني ومن ا .1
كتبت خطابا للبنعلي الذي طلب منى أن أبقي محادثاتنا سراً، أسألھ عن تلك األحداث واألفكار التي 

 .. ظھرت على السطح، وأمھلتھ أسبوعا
فكرھم وقتلھم خرج الھالك العدناني بخطابھ ما كان ھذا نھجنا، فتأكد لنا  2014أبریل  20في  .2

 .المسلمین، فنشرنا بیانا من ستة صفحات، تبرأنا فیھ من الخوارج
أصدرنا بیانا تالیا یشرح حقیقة العوادیة ومذھبھم الفكري وتأریخا لجرائمھم ..ووضعنا أیدینا على  .3

 .الجامع لفرقة الخوارج وذكرنا فیھ ما شاع الرجوع الیھ بعدھا
في مدة األشھر الخمسة المذكورة حتى ال  جماعة المجرمة أصدرت توثیقا وافیا لعالقتي بھذه ال .4

 .یزاید علینا أحد

  عن عالقتي بالعّي المقدسيّ 

لّما خرج العّي بشاذ القول عن تلك الجماعة، حاول الكثیر أن یخرجوه عن شذوذه وانفراده عن كّل  .1
خذلھ العي الذي  –من لھ رأي معتبر في الساحة، حتى إني أرسلت خطابا للدكتور الظواھري 

على موقعي، أسألھ أن یبین رأیھ واضحا. وھو ما فعلھ مؤخرا بعد أن عرف أال فائدة في ھؤالء   -
 .المجرمین القتلة الحروریة

تحدثت مع العّي المقدسّي مرتین على التلیفون أكثر من ثالث ساعات، ساعتین وساعة، وكان لطیفا  .2
معتبرا من الشرع أو من الواقع یؤید بھ حدیثھ، في الحدیث، لكنھ عجز عن أن یذكر دلیال واحداً 

وھو ما حدث مع الشیخ الحبیب السباعي بنفس الطریقة، فاسترجعنا وقلنا لعلھ یفئ ویعرف قدر 
الدمار الذي یحدثھ بشق الصف الفكري العقدي بھذا الشكل، خاصة وھناك الكثیر ممن یغترون بما 

 .یقال عنھ، كما سنبیّن
ستفحل أثره، واختلط على الكثیر من الشباب، بل وصل الحّد إلى أن بعض لّما رأیت األمر قد ا .3

الفصائل تھاونت مع ھذه الطائفة المجرمة ولم تقبل محاربتھا، بدأت أتحدث عمن تسبب في ھذا خفیة 
أوالً، لعل العّي یفھم، ثم صراحة، من حیث وجوب البیان، فالعّي یتحدث على العام ویقرأ لھ كل من 

 .لیس لھ عقللھ عقل ومن 
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بدأ العّي مؤخراً في مھاجمة من خالفوه في القول في ھذا األمر، بأنھم أصحاب أضغان وأحقاد!!!  .4
ویشھد هللا ما لدینا من أحٍد قتلتھ الدواعش وال من أحد انتمي للدواعش، كما أقر ھو بنفسھ على 

 نفسھ، عن أخیھ وأقاربھ !! فأي الفریقین أحق بالھوى إن كنتم صادقین!؟
ررت أن أتخذ الطریق العلمي بدال من الحدیث على النت، لننتھي من ھذه المصیبة التي یراھا ق .5

 .الكثیر ممن كان للرجل عندھم احتراما، فباتوا یعتبرونھ مصیبة في الساحة، حسب تعبیر أحدھم
كتبت دعوة للمناظرة، بكل احترام، بین سنّي وسنّي، في موضوع علمّي، وذكرت فیھ أال محل  .6

 .. ول الشخصیات فیھ، ونشرتھ ھذا الصباحلتنا
وقد عرفت وهللا، ویشھد على ذلك الشیخ الحبیب د السباعي، أعانھ هللا على حالھ، أن العّي لن یقبل،  .7

 .لكن، رأیت إنھ بین نارین، أن یرفض فیكون قد ھدم قولھ، وأن یقبل فأھدمھ لھ بعون هللا
 فماذا حدث؟ .8
اجة المبللة قبل أن تذبح، فقد رأي ما رأیت، من أنھ أمام خیارین رأیت العّي قد انتفض انتفاضة الدج .9

. فتفتق عقلھ البسیط عن خدعة مكشوفة، أن یصطنع عراكاً یجعل المناظرة بیني وبینھ  أحالھما مرُّ
 .. غیر ممكنة ... ھروب مكشوف واضح صریح

 :كتب في صفحتھ التالي  .10

 ھكذا إنھ ال یرید أن یلّوث اسمھ بأن یقرنھ باسمي! .1
 إنني أطعن في المھاجرات! ھكذا .2
 إنني أتحدث بفحش الكالم! ھكذا .3
 أنني أتكبر على العلم والعلماء! ھكذا .4

وكان ما أراد من مكره، وخرج عن ورطة المناظرة، التي یعلم أني كنت فیھا سأمزقھ إربا ..بعون   .11
 .هللا

 ھذا الغّر األبلھ دون سبب؟ اآلن، یا أصحاب العقول والضمائر، ما ھو الداعي أن یعتدي  .12

 ما كان الداع إلى أن یتحدث ھذا الحدیث الشخصّي دون سبب؟  .13

صرف أنظار الناس عن المناظرة بمعركة جانبیة عن النقطة األصلیة، والتي ھي مناظرة علمیة بحتة   .14
 .تنھي الخالف حول ھذه النقطة الحاسمة في الساحة

مھزوم ال محالة .. فافتھل ھذا الحوار .. وكأنھ ال یدرك أن الناس والتاریخ عرف العّي المقدسّي أنھ   .15
 ... سیذكر ھروبھ ال أسبابھ المفتعلة

أّما عن أني ملّوث فال أدرى ما أرد علیھ في ھذا، إال أن ھذا ما رباه علیك أھلك، فالعیب علیھم ال   .16
 .علیك

المتدعشن یردد كالم أخیھ وصحبھ الخوارج. فقد قلت،  ھذا العيّ ‘ أّما أنني أطعن في المھاجرات: ف  .17
وھذا ثابت، أن من تركت أھلھا وخرجت عن طوع ولّي أمرھا، إال إحدى ثالث حاالت، فتاة نغرر بھا 

جاھلة بما تفعل، أو امرأة ترید أن تترك زوجھا، وھو ما رأیناه في حالة أخ جزائري، أو ثالثة ذواقة ترید أن 
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لمجاھدین... فلَم ترك العّي المتدعشن الحالة األولى، وتحدث عن الحاالت األخرى، التي تتمتع بحاللھا مع ا
واضح لكل من عرف فن الحدیث أنھا إنما ُوضعت ردعا وتبشیعا للعمل في حّد ذاتھ، فلیس فیھ اتھام ألمرأة 

 .بعینھا

م یبایع البغدادي فامرأتھ ثم أین كان العّي المتدعشن من قول أحبابھ وأھلھ من الحروریة أّن من ل  .18
زانیة؟ ھكذا حصراً!! أیعرف العّي أّن ھذا یعني أنھ یعیش في الحرام مع أھلھ؟ أم إنھ خرج من الورظة 

 بمبایعة سریّة، وھي ما أرجحھ. من الذي یطھن في الحرائر؟

ألم یكن  ثم ھو اآلن یتباكي ویصرخ الستنقاذ "المھاجرات من الموصل"؟ عجیب أمر العّي المھمل!  .19
ھذا ما قصدنا حین كتبنا عن منعھھ من الخروج بالغنا في التحذیر وشنعنا على من یفعلھ، من غیر الجاھلة 

 المغرر بھا؟

ثم أتني بكلمة واحدة تكبرت فیھا على أحد، أو قلت إني أفضل من أحد .. ! ال وهللا ما ھذا طبع   .20
 ... سّب من ھم أكبر وأفضل وأعلمأصحاب األصول والنسب، بل ھو من خلق من تربى على 

 .. لكن الرجل أعمى البصر والبصیرة .. أعمتھ حروریة أخیھ وأقاربھ عن الحق

 علم العّي المقدسيّ 

نأتي اآلن إلى علم ھذا العّي، الذي سمعنا عنھ، ولكن ما رأینا منھ شیئا، أشھد هللا تعالى .. وكما قیل "ألن 
 ."تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه

ى كما قلنا من قبل من نتاجھ العلمي .. فقد أشرت من قبل سنة أو أكثر إلى أنھ لیس لھ علم بالمعنى فنر
"األكادیمي"، وھو الحق لمن نظر متجردا من سمعة النت ومن بھرجة القول عنھ بسبب بالسجن وغیره مما 

 .لیس لھ عالقة بعلم

موقراطیة والجیوش العربیة وحكام العرب، كتب ما أسماھا الثالثینیة، وھي مذكرة في تكفیر أھل الدی •
ال أكثر وال أقل. حشد فیھا آیات وأحادیث، یمكن ألي داعشي الیوم أن یحشدھا في كفر 

الدیموقراطیین والحكام .. لیس فیھا جدید البتة .. وأتحدى من یأتي فیھا بأمر یصبغ علیھا الصفة 
 .. العلمیة

یا رعاك هللا، كّل ما كتب في تكفیر طوائف، یذكرني بما ثم كتب في تكفیر الدولة السعودیة (وانظر  •
كتب الھالك الحالك، كلھ في إثبات سرقات غیره!! تشابھت القلوب واألنظار) .. ومرة أخرى جمع 

لمعلومات، وحشد ألدلة من الكتاب والسنة، یحسنھا طالب شریعة مبتدئ، وإنما اكتسبت شھرة 
 .. من بحث علمي فرید وجدیدلموضوعھا وھو السلولیون، ال لما فیھا 

ساحة متعطشة لمن یكفّر الحكام والدیموقراطیین والسلولیین، وھو ثابت في كّل كتاب عن التوحید .. 
. قبل أن یولد العّي 44بتفاصیلھ .. وعلیك بما كتب أحمد شاكر وحده في شرح الطبري في أیة المائدة 

 .. المقدسّي، وما كتب سید قطب، وعبد المجید الشاذلي
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أدعوكم لمقارنة ماعمل ھذا العّي المغرور بكتاب مثل "حّد اإلسالم" لعبد المجید الشاذلي، أو كتاب "حقیقة 
 ..اإلیمان" للعبد الفقیر.. راجعوھا بعین تنظر إلى القیمة العلمیة، تجد عملھ عمل صبیان في العلم، یشھد هللا

 .. في مفكرات وتدوینات ... لیس فیھا أثارة من علمثم علیك، با� علیك، مراجعة كّل ما كتب، تجده حدیثا 

جْد لي بحثا علمیاً أكادیمیا واحداً، كتبھ ھذا العّي یقال عنھ أنھ بحث علمّي، في تاریخ أو أصول فقھ، أو 
 !حدیث، أو فرق، أو أي موضوع علمّي! ساعتھا تعرف القدر العلني ھذا الرجل الدعيّ 

 :بكتاب من كتبي جْدلي یا رعاك هللا كتابا لھ یقرب

الجواب المفید في حكم جاھل التوحید، الذي كتب ابن باز مقدمة لھ علیك ـأن تقرأ ما وصف بھ  .1
واضعوا المجموعة العشرة التي نشرت تحت اسم "عقیدة الموحدین"، وكان سبقا فیالحدیث عن ھذا 

 قبل أن یبلغ العّي الرشد 1978الموضوع. عام 
حقیقة اإلیمان" الذي قدمت فیھ تحلیال لعدد من المشكالت في موضوع مفھوم اإلیمان عند الحنفیة " .2

واألشاعرة ومفھوم جنس العمل بما لم یكتبھ أحد من المعاصرین، وھذا موجود أتحدى بھ العّي. عام 
 قبل أن یبلغ العّي الرشد 1979

 2011كتاب "المصلحة المرسلة في الشریعة اإلسالمیة" عام  .3
 2004كتاب "أدعیاء السلفیة"، بالعربیة واالنجلیزیة عام  .4
 2000كتاب مصطلح الحدیث ومناھج المحدثین باالنجلیزیة عام  .5
 83اختالف المسلمین وتفرقھم عام  كتاب مقدمة في .6
 أیام كان العّي یحبو في الساحة 84كتاب المعتزلة: نشأتھا وتطورھا عام  .7
 2015قدمات) عام التقریب في فھم الموافقات (شرح الم .8

 .یكفي علیھ ھذا، ثم لیرینا أبحاثا في مستوى ما یأتي

 86مفھوم السببیة عند أھل السنة عام  .1
 االستثناءات من القواعد الكلیة في الشریعة .2
 تطور علم األصول بین الشافعي والشاطبيّ  .3
 مقاصد الشریعة بین الوسائل والمبادئ .4
 !ھاأ، لو استطاع العي أن یقر 2015ین أسباب ونتائج، باللغت –أحداث أوروبا  .5
 دولة اإلسالم بین الحقیقة واآلوھام .6
 ... بعد أن ینقشع الغبار .7
 .. الرد ّعلى الحازمي .. وطبعا ال یقدر العّي على الرد علیھ فوهللا ما فھم نصف ما یقول الرجل .8
 .. الرد على حسین ابن محمود .9

ق، ال إثارة ودغدغة مشاعر العامة بكتابین في التكفیر ثم ماذا أزید .. أكثر من مائة بحث علمي أكادیمي بح
 ....وأكثر من ألف مقال في تتبع حال الثورة المصریة (التي ال یعرف العّي عنھا شیئا) والساحة الشامیة

 .. وال أذكر أن ھا إلى جانب ثالث شھادات علیھ، بكالوریوس وماجتیر ودكتوراه في الھندسة
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 .. نویةوالمسكین لعلھ لم یتمم الثا

 ... ھذا من قال عنھ العّي "ال ألوّث اسمي بأن أقرنھ بھ" ظلما وعدوانا

تركناك ترسم على ھیأتك سمت العلماء بما یكفي، فاآلن فاخلع ما تلبست بغیر حق، فقد ظلمت نفسك وظلمك 
 ... غیرك حین أصبغ علیك ھذه الصفة

ھرع  ،، فلما عرف أنھ ینطح جبالبلفظ فاحش ثم إلى األنطاع من األتباع .. أذكروا من بدأ .. ومن تحدث
 .. ھارباً، فإن النطاعة تفسد الرأي

 فاعتبروا یا أولي األلباب

   د طارق عبد الحلیم

 2016سبتمبر  4 – 1437ذي الحجة   2
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 إصرار األحرار على تنكب طریق األبرار

 علیھ وسلم وبعدالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا 

اشتدت وهللا ھذه األیام حملة الھجوم على "شخصي"، من الحروریة كالب أھل النار، وھو ما لیس 
بجدید بعد أن فضحناھم في كل فعل وفكر، ثم من المتمیعة، أصحاب الریاض وجنیف، بعد أن ثبت 

والضمیر، ممن قلب بالدلیل القاطع تورطھم مع األجندات الخارجیة، ثم مع المتعصبة فاقدي البصر 
الظلم عدال والعدل ظلما، واتخذ شعاره "ارمھ بدائك وانسل". لكّن ھذا لن یثني لنا عزما على أن 

 نتستمر في الحض على الخیر والنصح ألھلھ، والتحذیر من اإلفساد والفضح ألھلھ.

مثلما فعل  وقد خرج ممثل "لجناح" في األحرار، متخذا السب طریقا لبدء الحوار، كعادة الضعفاء،
سیكون أول رد على تھمة قبلھ شیخھ المقدسي (انظر التغریدة أسفل)، فقال ممثلھم ماھر علوش "

ولیس شبھة " المدعو طارق عبد الحلیم " صاحب اللسان الفاحش وأخرھا على الشیخ المقدسي 
 "! وحسابھ یشھد

 صدق القائلسبحان هللا العظیم، القائل "وال تتبع الھوى فیضلك عن سبیل هللا". و

 وخالف النفس والشیطان واعصھما ** وإن ھما مّحضاك النصح فاتھم

 ومن قال

 فاصرف ھواھا وحاذر أن تولیھ ** إن الھوى ما تول یُصم أو یَصمِ 

أبدأ بقول إني لن أبادل علوش السّب بسب مثلھ، فقد رماني بفحش اللسان، وھي التھمة التي أخذھا 
هللا قد افترى ودلّس. فاألول قد قال عني ما یجده القارئ أسفل،  عن شیخھ المقدسي، وكالھما یشھد

دون تجن منى إال أن دعوتھ لمناظرة علمیة، فتنصل منھا بالسب، والثاني رماني بالفحش في 
 الحدیث، وھو، وال شیخھ یعلم معني الفحش في الحدیث. فأقول مستعینا با�:

وال قتال مجاھدیھا و ال تضحیات شھدائھا، تقبلھم  أننى ال أنكر دور األحرار في الثورة الشامیة، .1
هللا تعالى، فال یفعل ذلك إال جاحد غّدار، وھم قد استحقوا اسمھم بما قّدموه على ساحة القتال، 
بالفعال ال باألقوال، إنما الحق أحق أن یقال. فقد نبغت منھم طائفة مؤخراً، اتبعت سبیال غیر 

توّجھ ال یخدم الھدف الشامّي في إیجاد دولة إسالمیة حقة،  سبیل المؤمنین المخلصین، في تبنى
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ھ لوعلى رأس التیار، لبیب النحاس كما ھو معروف عنھ من تمیّع في الخطاب، ناصره فیھ جم
 من صغار مفتونین، لم یشبوا عن الطوق في شرع وال واقع.

قاً على ما یقال عنھ الفحش في القول لغة، ھو شنیعھ وشدة قبحھ، وھو ما یستلزم أال یكون منطب .2
الكالم، فإن كان صدقاً فال فحش ھناك. ومن ھنا فإن قولنا أن العوادیة كالب أھل النار لیس 

بما یقبح النطق بھ! أو أّن من وافق  ملسو هيلع هللا ىلصبفحش في القول، وإال فمن قال ھذا فقد رمي المصطفي 
 قف.على أجندات خارجیة صلیبیة بالمتمیع، لیس فاحش من القول، بل ھو وصف لمو

كذلك قول "العّي" فھذا لیس بفحش في القول، إذ العّي في لغتنا ھو من عجز عن الكالم لبیان  .3
مراده، وھو صفة منطبقة تمام االنطباق على من ھرب من مناظرةٍ شرعیة معتبرة، وقد قال 

ن قال ومرة أخرى، مماجة والدارقطني، أبي داود وابن العّي السؤال"  شفاءصلى هللا علیھ وسلم "إنما 
 بما یقبح النطق بھ.  ملسو هيلع هللا ىلصھذا فقد رمي المصطفي 

عن الحدیث مع شیخ مسلم سنّي "إن اسمھ یلوث اسمي" ھو غایة الفحش  إنما الفحش أن یقال .4
ر سنا وأقدم سبقا ذا الفحش أعلى مرتبة وأكبوالسوء وقبح القول، بل والكذب إذ من قیل عنھ ھ

 ! ، وتورم اللّیةفي الدعوة، لوال نفخة الریش
وھو تدلیس ، اثم الفحش في القول ھو أن ترمي أحداً بأنھ "فاحش" دون أن یكون ذلك صحیح .5

 ما ذكره علوش في دعواه. ا ینطبق علىوكذب وإفتراء، وغیر ذلك مم
أما وقد بینّا من الفاحش المتفحش حقیقة، ننتقل إلى صلب ما قال علّوش، شرعّي األحرار، أو  .6

 ئت من تلك الصفات.متحدثھا أو متعاطف معھا، أو ما ش
أخذ الرجل علّي إنني ربطت األحرار بجنیف .. وقال "معلوم أن األحرار لم تذھب لجنیف ولم  .7

ترسل ممثال لھا" .. وھذا، ومرة أخرى لیس ذاك بفاحش قول بل تقریر حقیقة، ھذا قصور في 
جتمع الفھم، ینشأ من أن مثل ھؤالء تعرضوا للحدیث في أمور العامة وشؤون الدنیا والم

والسیاسة وھم غیر مؤھلین لھا ابتداًء. فإن ارتباط جناح النحاس في األحرار بجنیف ال یلزم لھ 
حضورھا وال ممثل لھا ھناك، فإن مبادئھا ھي ھي ما جاء في مؤتمر الخزي بالریاض، الذي 

س حضره ووقع علیھ لبیب النحاس، رائد االنبطاح وزعیم التمیع في الحركة الشامیة الیوم، ولی
ھذا بفحش في القول علیھ، بل ھي صفة الزمة متحققة فیھ، وفي أمثالھ، حتى أّن الشیخ العّي 

المقدسّي، قد راح یكفر ھذا االتجاه یمنة ویسرة، دون ضابط، مما أدى ألن یوقفھ عند حّده 
 رابطة علماء أھل الشام، على ما فیھا مما ال أرضاه.

وتوجھھ ھو ما جاء في مقررات الریاض، ال فیما ولبیب النحاس واتجاھھ غنّي عن التعریف،  .8
یحلي بھ الكالم للجماھیر خارج اإلطار الرسمي، فإن أولئك الناس لھم خطابان، خطاب یتعامل 

بھ مع الخارج، وھو یعكس توجھھ الحقیقّي، وآخر لإلستھالك المحلّي، كما یرد في تعلیالت 
یستوعب بھ عقول العوام. فإن أردت معرفة النحاس وتبریراتھ، التي ما ھي إال إمالء وإنشاء، 

 مقررات جنیف. رأ بنود مؤتمر الریاض، التي ھي ھيمخطط النحاس، فاق
 ثم انظر إلى ما قال علوش األحرار في حدیثھ: .9

a.  ترید أن تقول لن نصادر رأي أحد كائنا من كان، ولن نقبل أن یُفرض على أحد نمط في
 ماذا_ترید_حركة_أحرار_الشام#الدین طالما أنھ لیس الوحید 

b. صف قرن، وإن كانت ترید حمایة حقوق األكثریة السنیة التي قھرت وسلبت على مدى ن
 ار_الشامماذا_ترید_حركة_أحر# سقف القانونلن تمنع اآلخرین حقوقھم تحت 
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c.  ،ترید المشاركة في بناء دولة حدیثة، دستورھا یمنع مخالفة الشریعة، من قطعیات الدین
  ماذا_ترید_حركة_أحرار_الشام#وما انعقد علیھ إجماع المسلمین 

d. ئمة ألدستور ال ینظر فیھ إلى دائرة المنع إال بحسب النص الساطع، كما فھمھ ا
المجتھدون ومن اھتدى بھدیھم وسار على نھجھم ترید المشاركة في بناء دولة حدیثة، 

 قطعیات الدین، وما انعقد علیھ إجماع المسلمیندستورھا یمنع مخالفة الشریعة، من 
  ماذا_ترید_حركة_أحرار_الشام#

e. ئمة ألدستور ال ینظر فیھ إلى دائرة المنع إال بحسب النص الساطع، كما فھمھ ا
 المجتھدون ومن اھتدى بھدیھم وسار على نھجھم

 .ماذا_ترید_حركة_أحرار_الشام#
! فتأمل رحمك هللا من وراء ماذا_ترید_حركة_أحرار_الشام#ھذا ما نّمق علوش نقالَ عن  .10

التنمیق ما المقصود، واجعل في خلفیتك دائما مقررات الریاض، وشكل الدولة التي أقروھا 
 ."دولة مدنیة حدیثة"

"، التواء متبجح مكشوف. فما ھي قطعیات یمنع مخالفة الشریعة، من قطعیات الدین انظر إلى " .11
الدین؟ وھل ھي مبادئھ العامة، كالعدل واإلحسان والمساواة، أم ھي مقاصده العامة كحفظ الدین 

یقة األمر، بل اتباع للھوى .. والنسل والنفس والعقل والمال؟ وكالھما لیس اتباعا للشرع في حق
دعوة اللیبرالیین من "المفكرین اإلسالمیین" كسلیم العوا ومحمد عمارة والغنوشي  وھي

 لترابي.. فعلى من یضحك ھؤالء المساكین ..؟او
ل السنة ثم ما أنماط الدین التي ھي مطروحة في سوق تصنیع الدیانات؟ نمط على نھج أھ .12

ل الشریعة كما یراعي مبادئھا وقطعیاتھا، كلیاتھا وجزئیاتھا على والجماعة الذي یراعي تفاع
دیث! أھناك غیرھما الیوم؟ فعلى السواء، ونمط أمریكي لیبرالي نحاسي غنوشي ترابي مدني ح

 من یضحك ھؤالء المساكین..؟
وال أرید أن استطرد في ھذا الحدیث، فھو یكفي لبیان حقیقة ما یقولھ علّوش، والنحاس، وبقیة  .13

تلك الشلة التي ترید أن تشّل حركة التوحد، إقامة دولة إسالمیة ال مدنیة، كما وقعوا علیھ 
 ورضوا بھ.

 ولكن أكثر الناس ال یعلمون وهللا غالب على أمره

 د طارق عبد الحلیم
 2016سبتمبر  8 – 1437ذو الحجة  6
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  وقفة علمیة ھادئة .. مع زلة المقدسيّ 

 لیسوا سواء!لكن زالت وزالت .. 

سألني الكثیر من الشباب: نعرف أن المقدسي قد تعّدي وظلم في رّده على دعوتك للمناظرة، وتھرب منھا 
فُْجٍر ال محل لھا وال داعٍ، كما نعرف أن زلتھ في موضوع الخوارج غیر مفھومة وال باختالق خصومة 

 معقولة، لكن للرجل أعمال طیبة من دون ذلك، أال یشفع ذلك لھ؟ والیكم الجواب:

إن هللا سبحانھ وتعالى لم یسوي بین الحسنات، وال بین السیئات، وال بین الزالت، وال بین الطاعات. فلكل 
إِنَّ أنھ قال: " ملسو هيلع هللا ىلصمد على محلھا في الشرع أوالً، وعلى أثرھا ومآلھا ثانیا. فإنھ ثبت عن رسول هللا درجة تعت

من -وإن العبد لیتكلم بالكلمة  ،یرفعھ هللا بھا في الجنةال یُْلِقي لھا باالً،  -ِمْن رضوان هللا-العبد لیتكلّم بالكلمة 
. وفي ھذا ما یدل على أن ھناك من الصحیحین والترمذي والموطأ"جھنمال یُْلِقي لھا باالً، یھوي بھا في  -َسَخط هللا

صغیر األعمال ما ھو كبیر عند هللا، ومن ھنا فقد انقسمت الذنوب عند أھل السنة إلى صغائر وكبائر. وقد 
ورد عن السلف إنھ ُرّب كبیرة تقع عند هللا سبحانھ أقل من صغیرة، لما في قلب صاحب الكبیرة من توبة، 

 في قلب صاحب الصغیرة من إصرار.  وما

والخطأ في الحكم الشرعّي، غیر الخطأ في الفتوى. فاألول قد یأتي من باب عدم وجود الدلیل الصحیح، أو 
خفائھ، أو اشتراك في معانیھ، أو تقدیم نص على ظاھر أو ظاھر على نص، وكثیر من األسباب المعروفة 

أو اجتھاد. أّما الخطأ في الفتوى، فھو نتیجة ألمر واحد، اختالف  ألصول، مما قد یكون نتیجة خطإفي ا
النظر إلى الواقع واعتباره، وصحة تطبیقھ على الحكم، ال غیر، فال یُعقل فیھا اجتھاد. من ھنا أخطأ الرجل، 

 وأخطأ كّل من رأى ذلك من قبیل مسائل االجتھاد التي یُختلف فیھا.

، بل أسامحھ وأترك أمره � سبحانھ، 30قول فیما تعّرض بھ لشخصيفإن تجاوزنا عن سوء الخلق وفحش ال
. فإن عدنا لزلتھ العلمیة، وجدنا إنھا زلة فادحة بكل لكن أمر الشرع ال یحتمل غفرانا وال مجاراة وال محاباة

المقاییس، وإن اجتھد الرجل في محاولة تصویرھا على أنھا مسألة اجتھادیة، یصح فیھا الخالف، ولیس 
ر بذاك. فالمسألة مسألة فتوى، ال حكم شرعّي. فھي تعتمد على تقییم واقع، وإنزالھ على حكمھ الشرعّي. األم

فیھم. وإن ترك الرجل التعقیب على أقوال  ملسو هيلع هللا ىلص فنحن وإیاه متفقون على حكم الخوارج، وعلى قول رسول هللا
لیجعل لقولھ قوة وحجة، ویظھر إنھ مبني على ھوى في النفس، الحایك الھالك في منزلھ، فھذا محض اختیار 

 اختالف بین "عاِلمین" الحایك وأبي قتادة!!

وما أراد المذكور بفتواه، إال إنكار حقائق ثابتة واقعة ال مجال إلنكارھا إال عند معاند جاحد صاحب ھوى، 
أخیھ  بناء على شواھد أحوال وقضایا أعیان، تحدث مع أصحابھا ھنا وھناك، وعلى رأسھم ما یعرفھ عن
 وأقاربھ، من دماثة خلق وحسن سیرة، رغم أن أخاه التحق بالحروریة، وصار أمیراً في رتبھم!!   

وھذا االعتبار، الذي یھدم قضیة عامة، ثبتت بتواتر عن قتل ھؤالء الخوارج ألھل السنة، ومجاھدیھم، قصدا 
لنصرة والجماعات المعارضة لھم، وعمداً، وما أعلنھ متحدثھم الرسمي، مراٍت ومراٍت، عن كفر القاعدة وا

جمیعھا، والشیخ الظواھري، والسباعي وإبي قتادة، إلى جانب كافة علماء من غیر ھؤالء سواء منھم السني 
الصادق، أو عالم السلطان، ودعا إلى قتالھم قتال المرتدین وأنھ أحق وأوجب من قتال النصیریة والصلیبیة، 
                                                           

ر نتاجا من أّن اسمي یلوث اسمھ لو اقترنا! فإن لم یكن ھذا فحش فما الفحش؟ ووهللا إن الحق عكس ما قال بالتمام، فالعبد الفقیر أكبر سنا وأغز  30
 وأسبق في الدعوة وأوسع في مجاالت المتابة بما ال یقدر علیھ المذكور.
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حرائر األمة زانیات طالما لم یھجرن أزواجھن الذین لم یبایعوا  بل جاء في جریدتھم الرسمیة أن كافة
مسخھم البغدادي! ثم یقول المذكور إني من یطعن في الحرائر!  ثم شاھدنا أّن ھذا ما فعلتھ جنودھم، ال 

العدناني وحده!، فأنفذوا األوامر، ونافحوا عنھا، ولم یخرج عنھم إال نفر، إال من ھربوا بماٍل كذاك 
، أو من اكتشف بدعتھم، وإال من أھلكوه وقتلوه، وقد قال تعالى "إن فرعون وھامان وجنودھما المصريّ 

كانوا فاسقین"، وھو ما استعملھ الرجل مراٍت في تكفیر الجیوش العربیة وجندھا ألنھم ینفذون أوامر 
صل أمره إلى تقریظ سادتھم، فما الفرق، إال ھواه وما اعتقده دلیال من قضایا أعیان وحكایات أحوال؟ بل و

البغدادي والبنغلّي، والدفاع عنھما، والصاق كافة التھم في شخص العدناني وحده، حدیثا وتنفیذا، وھو 
 الجنون بعینھ، ال أقول الھوى. 

ھذه الزلة، لیست كزالت القرضاوي مثال، التي تناولناه فیھا في مقالنا "زلة عالم أم عالم من الزلل"، وعدة 
ھذه زلة في موضوع یمس الحرب، ویُستحل بھ الدماء وتُھتك األعراض وتُسلب األموال، مقاالت أخرى. ف

وتُصحح بھ تصرفات أودت بحیاة مئات، إن لم یكن آالٍف، من العائالت، قتال وتشریداً، وھو ما ال ینكره 
یقبل أحد، من تصرفات تلك الجماعة الحروریة. بینما زالت القرضاوي، ھي في مفاھیم ومعاٍن بعضھا 

تأویال، فیدرأ الكفر، وبعضھا إرجاء محٌض ال مفر منھ، لكنھا كلھا، حتى وإن قال فیھا قائل بكفره، لم تتسبب 
 في قتل أحد، وحّز رأسھ، وبقر بطنھ، بسكین حاذقة وطلقة مارقة!

عوه ثم إن الرجل لم یكلّف نفسھ باإلتیان بأي دلیل من شرع محكم أو واقع ثابت، وكأن على الخلق أن یتب
على كلمتھ، وكأنھ نبي مرسٌل، ما قال ھو دلیل في حد ذاتھ، أال ساء ما حكم وقال! وھذا من الغرور ونفخة 

 الریش بمكان. واألعجب أن ھناك الكثیر ممن یفعل ھذا، ثم یعتبون على الصوفیة والروافض!

تمر علمّي! فمآالتھا ثم إن تلك الزلة الشنیعة، جاءت في وسط الحرب القائمة، ال في معرض حدیث في مؤ
في غایة الخطورة، خاصة والرجل، لسبب ما، نتناولھ في مقال آخر، قد أخذ حجما أكبر كثیرا مما یستحق، 
نتیجة دینامیكة الساحة في نواحي فلسطین واألردن وسوریا، واختالفھا عن مصر، التي صدرت منھا كافة 

الشیخ العالمة عبد المجید  فمن یكون المذكور بجنب -ي حركات الجھاد أصالة، في النصف الثاني من القرن الماض
. ومن وغیرھم، لمن لھ عقل، وإال فھو ضرٌب من ضروب التھریج رفاعي سرور المجاھد أو الشیخ العالمةالمجاھد الشاذلّي 

ولو أن ھنا، فقد كان ألقوالھ أثرا عمیقا في قطاعٍ ال یُستھان بھ من الشباب، مما زاد الطین بلة، والرقع سعة. 
المذكور كانت سمعتھ من سمعة الطرطوسي مثال، لما عنینا بالرد علیھ منذ ظھرت زلتھ، وإن كانت كتاباتھ 

 ال تزید في قیمتھا العلمیة عّما كتب الطرطوسي، لكنھا السمعة، ال أكثر، مع خبث في الطرطوسي.

یكون ممن یُنكر علیھ، إن كان  من ھنا، فإن تلك الزلة تُسقط الرجل من صف العلماء في ھذه المسألة، بل
 طالب علم فیھا، أن یقول بمثل ھذا القول .. 

)! أي وهللا ھكذا، تعلیقات في تویترالعن أحد ونحن نعلم أن للرجل أتباع كثر یعتبرونھ مجدد العصر وإمام الزمان (
 لكن متى كانت األتباع دلیالً على أي شئ كان؟ 

 د طارق عبد الحلیم

  2016سبتمبر  13 - 1437ذي الحجة  2
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 المخاض في مسیرة الجھاد

 وعلى آلھ وصحبھ وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

ال أشك أن الفترة التي تمر بھا الساحة الشامیة الیوم، ھي حالة مخاض عسیر، بُذلت فیھا أنفس كثیرة، 
 وراحت فیھا أرواح عدیدة، ال یحصیھا إلى هللا، كلھا عزیز وكلھا غال. 

ً 2014وقد مرت الساحة الشامیة بمثل ھذا المخاض في الربع األول من عام   ، إال أن الولید كان سقطاً بشعا
تعیساً، فخرج من رحمھا تنظیم حروري لعین، أفسد الساحة وشق الصف وزیف العقیدة وقتل األنفس البریئة 

 بغیر حق.

لكن ذاك الباطل كان ضعیفا، ھشا، سریع الزوال. فما مّر عام ونصف على ھذا الكیان الخرب، إال وبدأ في 
در للمغیب، ال أرجعھا هللا، كما غابت من االنكماش والخسران والتقوقع واالندحار، وبدأت شمس أفولھ تنح

قبل جماعة الزوابري وشكري مصطف، وسائر أھل التكفیر، مع فارق بین العوادیة ومن قبلھم، ھو علو 
 العوادیة في الحروریة، بما لم یسبقھم الیھ أحد. 

د وأن یظھر، وألننا نعلم أن الباطل طرف والحق وسط، فإننا نعلم أن الطرف اآلخر من الباطل كان ال ب
 ویعلو لھ صوت. أال وھو صوت اإلرجاء واالنبطاح والخیبة والتمیع والعمالة. 

وھذا الطرف من الباطل لم یكن یوماً غائبا عن الساحة اإلسالمیة كلھا، في أي بلد من بالد المسلمین. فإنك 
ھذا، أمثلة تتراوح بین  واجد على خریطة العمل اإلسالمّي، في النصف الثاني من القرن السابق، إلي یومنا

صلیبي، ومن بین ھاذین -الشذوذ العقدّي، واالنحراف الفكرّي والعملّي، والعمالة الصرفة للغرب الصھیو
الطرفین أطیاف تتقابل وتتقاطع دوائرھا، یجمعھا مركز تدور كلھا حولھ، دوران األرض حول الشمس، 

 أو عمالتھا. وھو اتخذا المصلحة لباساً تسّوغ بھ انحرافھا وشذوذھا

واألمر، بالنسبة لبعض ھؤالء، حین نحسن الظن، إحسان بالظن في النظام العالمي النجس، وفي نوایاه 
وتصرفاه، وطریقة تعاملھ. ورغم وضوح كل تلك األمور، إال أنھا ال تزال تغیب عن أذھان تلك القلة التي ال 

 تنتمي إلى عمالة، لسبب ما. 

 بطاحّي االستسالمّي، ننظر إلى عدد من األطیاف، ال واحدا ال غیر. فنحن إذا، في ذاك الطرف االن

منھم من ھم في عمالة حقیقیة، یتلقون الدعم السلولي واألمریكي والقطري، من أي طریق جاء المال. وھم 
 معروفون على الساحة، بل ال ینكرون ذلك ھم أنفسھم، ویّدعون أن الكّل یفعل ذلك أمام الستار أو خلفھ. وھذا

من باب "رمتني بدائھا وانسلت"! وھؤالء یتحدثون ویوقعون على خراج مؤتمرات الخیبة كالریاض 
 وجنیف، التي تنص على دولة مدنیة علمانیة صریحة.

ومنھم من یتخذ موقفا وسطاً، یعتبره سیاسة شرعیة وحكمة وبعد نظر، ال عمالة وال غیرھا. فتراھم 
أنفسھم على أنھم الطرف المتعاون القابل للتفاوض والتحاور، یتعاملون مع الغرب على وجھ، فیقدمون 

المتفھم لضرورة أن تكون الدولة القادمة دولة "مدنیة" في حقیقتھا، وإن كانت لھا من المظاھر ما یجعلھا 
أقرب لإلسالم من العلمانیة البحتة. ثم یقدمون أنفسھم للشباب على أنھم حریصون على الشعار اإلسالمّي 

اإلسالمیة. فتراھم یوقعون على مقررات مؤتمر الریاض، ثم ینسحبون، ثم ینكرون جنیف! والدولة 
ویشاركون في حملة جرابلس وینكرون وجودھم ھناك. یتحدثون عن التوحد، ثم یضعون العقبات واحدة تلو 
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ي األخرى، إال أن تكون على مذھبھم الملتوى ھذا. ثم تراھم یصطنعون االنفصال بین المكتب السیاس
والعسكرّي، لیتحیر الجند إلى من یستمعون؟ ویتحیر المراقب أیھم یمثل ذلك االتجاه، وھم اتجاه واحد 

 بالداخل ال تیارات متعددة حقیقة.

وما ال یفھمھ ھؤالء، ممن یدعى الحكمة وفصل الخطاب، أن العدو أذكى وأشد حنكة ودربة في تلك 
بالفعل، مع من وعوا خساستھ ورفضوا وصایتھ؟ العدو المحادثات وتوجیھھا. ألم ینجح في شق صفھم 

الصلیبّي یعرف تماما من أین تؤكل الكتف، ال مثل فردین أو ثالثة دخلوا مجال السیاسة منذ شھور، لم 
یُعرف لھم تاریخ في محاورات وال مداورات! ھذه بدیھیة ال أدرى كیف یغفل عنھا أصحاب العقول السویة 

 المنتمین لھذا الطرف.

ریكا لن تسمح بقیام دولة إسالمیة بطریق التحاور، وال بعد ألف سنة. الطریق الوحید لذلك ھو مواصلة أم
الجھاد بعد االتحاد، ال طریق آخر، إال االستغناء عن ھذا الھدف "بالكلیة" والركون الیھم خطوة خطوة كما 

 !فعل اإلخوان، على مّر ثالثة أرباع قرن من الفشل، فكان النتاج السیسي

أي حدیث خالف ھذا، ھو وھٌم وأماني وأحالم یقظة، تدور بین غایة اإلرجاء والعمالة التي تتمثل فیما یسمى 
 باإلئتالف في جنیف، وبین أولئك الذین یریدون أن یتخذوا طریقا وسطا، ال إلى ھؤالء وال إلى ھؤالء .. 

فرز األیام القادمة نتاجھ ولیداً یعلم هللا ھذا ھو المخاض التي تمر بھ الساحة في الشام الحبیبة. وھو ما ست
كیف ھو؟ أصراع بین الفصائل التي تنتمي لتلك االتجاھات الثالثة، غالة اإلرجاء السلولیون، وأصحاب 
األعراف من مدعى الحكمة والحنكة القابلین للمخطط الغربي باطنا ورافضیھ ظاھرا، وبین أولئك الذین 

ید وال شرط، أم توحد مبني على القناعة بأنھ ال خیر یأتي من یرفضون ذلك المخطط برمتھ، بال ق
 الصلیبیین، مھما اتسعت ابتساماتھم وتناثرت وعودھم.

وما حدیثنا ھذا كلھ إال توجیھ لما نرى فیھ الخیر للجھاد القائم، وھو اجتھاد مبني على عبر التاریخ وھدایة 
 القرآن وتوجیھ الّسنة وقراءة الواقع.

 ابن العبد وكما قال طرفة

 ستبدي لك األیام ما كنت جاھال ** ویأتیك باألخبار من لم تزود

 د طارق عبد الحلیم

 2016أغسطس  29 – 1437ذو القعدة  25
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 ماذا ترید الفصائل من جبھة الفتح؟

 وعلى آلھ وصحبھ وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

اإلسالمّي، في قلوب المسلمین عامة، بفك الحصار عن حلب الحبیبة، وتقدم عّمت الفرحة أرجاء العالم 
المجاھدین، من عدة فصائل، إلى الداخل في الجنوب. وعزا المسلمون ھذا النصر إلى توفیق هللا وحده، ثم 

 إلى توحد جھد "الفصائل" لھذا اإلنجاز العظیم والنصر المبین.

" المشاركة، وال نسبة شراكتھا، وال ِلَم لَْم یشارك من لم یشارك، وال أرید أن أدخل في تفصیالت "الفصائل
فھذا لیس موضعھ ھذا المقال. بل نكتفي باإلشارة إلى إنھ، لسبب تعلمھ القیادة، تُرك التحدث باسم الفاتحین 

ن لمتحدث "جیش الفتح" حتى تتوحد الكلمة. وما نخرج بھ ھنا من نتیجة، ھو ما خرج بھ كافة المراقبین، أ
 توّحد الصف المسلم ال یقف في سبیلھ عائق إن شاء هللا.

 لكن ...

 ما ھو سبیل ھذا التوحد الحقیقّي؟ وھل ھذا مطلب حقیقي أم مجرد تذّرع من البعض للوصول إلى ما یھوى؟

منذ أن انفصلت النصرة عن تنظیم البغدادي الحرورّي، ألسباب یعرفھا القاصي والداني، وأظھرت انتماءھا 
دة، التي كانت مبایعة لھا من خالل البغدادي الخائن، لتحتمي وراء ستار الشرعیة التنظیمیة، التي كانت للقاع

بالفعل جزء منھا، ویكون لھا ظھر معین في تلك الفترة العصیبة، التي یظھر أن الكثیر قد نسي أو تناسى 
 تفاصیلھا. 

 تمثل تیارا جھادیا مغایرا ...ثم كان أن انفصلت "جند األقصى" عن جبھة النصرة وأصبحت 

ولعلنا نذكر أّن الشھید بإذن هللا أبو خالد السورّي كان الرأس المقدم في حركة أحرار الشام، التي نشأت دون 
ارتباط بأیة جماعة خارجیة، وإن كانت أیدولوجیتھا ھي فكر القاعدة، إجماالً وتفصیالً، في أیام أبي خالد 

 تیل. وجاءت القیادة الجدیدة .. وجاءت معھا أیدیولوجیة جدیدة ... السوري رحمھ هللا، إلى أن اغ

، بعد أن جمع عددا من 2013كما ظھر ما یسمى بجیش اإلسالم، صناعة سعودیة خلیجیة، في سبتمبر 
 الفصائل المتناثرة .. ثم الجبعة اإلسالمیة مع األحرار!

یاداتھ للغرب األمریكي بشكل تام، إال ندرة من وخالف ذلك كلھ، كان ما یسمى الجیش الحر، الذي ھو تابع بق
عناصر قیاداتھ. فھم وطنیون قومیون للنخاع. وھؤالء عبث بھم الغرب طویال، فنفخ فیھم روح القوة دھراَ، 
 ثم تركھم یسقطون دھوراً! حسب أحوال الساحة، وھم تابعون لإلتالف الخائن، التابع للغرب جملة وتفصیالً.

 احة الشامیة الیوم، في ظاھرھا .. ھذا باختصار وضع الس

 لكنّا نرید أن نعرف إجابة السؤال الذي طرحنا من قبل ..

 ما ھو سبیل ھذا التوحد الحقیقّي؟ وھل ھذا مطلب حقیقي أم مجرد تذّرع من البعض للوصول إلى ما یھوى؟

إن استثنینا تنظیم  واإلجابة مرتبطة باألیدیولوجیات المختلفة التي تمثلھا تلك التنظیمات على األرض،
الحروریة، الذي ھو معاد للكّل، وخارج إطار فكرة التوحد مع "الصحوات" و"المرتدین"، الذین تحدثنا عنھم 

 آنفا، بال استثناء.
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وسأتناول، لبحث ھذا الغرض، أیدیولوجیة القاعدة، وغیرھا، من واقع ما تحدثت بھ قیادات تلك التنظیمات،   
و بیاناتھم المنشورة، كما یفعل الباحث المستقل في مثل تلك الموضوعات. لكن أود أو متحدثیھم الرسمیین، أ

أن أشیر قبل ذلك إلى أن المطلب الوحید الذي تعللت بھ كافة التنظیمات في الساحة الشامیة، لتحقیق االتحاد 
، وھذا ثابت في كل مع جبھة النصرة، األقوى في العدد والعدة، ھو أن تنفصل عن القاعدة .. ال أكثر وال أقل

 حدیث نطق الكّل بلسان واحد "فك االرتباط" كما أطلقوا علیھ. 

وقد عرف العارفون بحال الساحة، وبفكر تنظیماتھا وأیدیولوجیاتھا المختلفة، وكل من وقف ضد ھذه 
بل الخطوة، ما ھي حقیقة ذلك المطلب، رغم أّن الشیخ الظواھري قد بیّن، أن ھذا االرتباط لیس قدسّي، 

عملّي واقعّي، یمكن فكھ إن ظھر كیان یقوم في الشام بإقامة الدین وحمایة البیضة. ولم یكن رفض الرافضین 
إال لمعرفتھم بأن ھذه الخطوة ستتبعھا خطوات، وھذا المطلب ستتبعھ مطالب، حتى تنتصر األیدیولوجیة 

 الموالیة للغرب والًء تاماً.  –على ظنھم  –األقوى 

قیادة في النصرة والقاعدة، أن تكشف أّن األمر لیس أمر القاعدة، وأّن الغرب یشن حربھ، وكان أن رأت ال
لیس على القاعدة، لكن على اإلسالم، وعلى ما یمثلھ الفكر السنّي الجھادّي بكاملھ، وأنھ یسعى إلى شقھ 

یعة، لیطفو النفاق على توطئة إلنھاء وجوده .. لكن بعض المساكین ال یفقھون. فرأت تلك القیادة، أن تفك الب
 السطح، ویظھر المخبوء وینفضح المستور، ویقع المسطور .. وقد كان.

 أیدیولوجیة القاعدة:

. إال إنني سأبیّن 2005أّما القاعدة، فإني قد زعمت أنّھ قد حدث تبدٌل في فكرھا وأیدیولوجیتھا منذ حوالي 
ل الشیخ الظواھرّي المنشورة، وبیانات القاعدة ھنا الثابت منھا وما ھي علیھ الیوم، كما فھمتھ من أقوا

 وتصرفاتھا عامة.

أن الحكم � وحده ال شریك لھ، وأنھ ال ولّي إال ھو والء مطلقاً، وال نسك إال الیھ سبحانھ. وأّن إقامة  .1
 الدین ھي واجب عام قائم ما دام بني آدم یدبون على وجھ األرض. 

میة، سمھا دولة أو والیة أو قطاع، أو خالفة، أو ماشئت، بشرط أّن إقامة الدین تعني إیجاد حكومة إسال .2
أن تكون ممكنة حقاً حسب التمكین الشرعّي، ومقطوعة الوالء للغرب، إال ما ھو شرعي مثل التبادالت 

 التجاریة المشروعة، وتبادل األسرى، أو الفداء لھم.
غرب على مدى أربعة عشر قرناً، أّن غیر ذلك عبث محٌض وھراء صاف، دلیلھ تاریخ المسلمین مع ال .3

إلى آخر واقعة متمثلة بتنازالت اإلخوان التي وصلت إلى الحضیض، ثم أطاحوا بھم في مصر، 
 وبأشباھھم في تونس، على ما علیھ الغنوشي أصالً من علمانیة وردة.

كما أُنزل  أن الغرب ھو العدو األّول لإلسالم والمسلمین، وعلى رأسھ الوالیات المتحدة، تبغي زوالھ، .4
 على محمد صلى هللا علیھ وسلم، وال تطیق أن ترى ألھلھ نھضة بأي ثمن أو حال أو شرط. 

أن اإلسالم الذي قد ترضى بھ، مؤقتا، ھو إسالم اإلمارات وآل سلول. اإلسالم الناشر للفسق والعھر،  .5
ال تسمن وال تغني  إسالم محمد بن زاید والولید بن طالل وضاحي خلفان! المتستر وراء كلمات وأفعال

 من جوع، المختبئ وراء فتاوى علماء خانوا دینھم وأماناتھم.
أن إسالم أمریكا یشمل الخضوع للكیان الصھیونّي وتسلیم أرض فلسطین كاملة لدولة الیھود. كما یقضي  .6

الیھودیة، بتقسیم الدول المحیطة بھا، وإنھاء القوة المصریة والعراقیة. وھو ما تم بالفعل بید السیسي ابن 
 ومحمود عباس البھائي، والروافض في كرسي الحكم ببغداد. 
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أنھ مھما تنازل حاكٌم أو رئیس تنظیم أو جماعة، أو أي تجمع، عن ثوابتھ العقدیة، فلن یجدي ذلك نفعاً،  .7
 ال في القریب وال في البعید.

تقریبا، أن أصبحت مھاجمة  2005كانت من التطبیقات لتلك األیدیولوجیة التي تبنتھا القاعدة حتى عام  .8
المصالح الغربیة حول العالم، وضربھا بكل قوة، ھي الھدف األول للقاعدة، دون قصد المدنیین أو 

األفراد البتة، من حیث لم یكن ھذا من أیدیولوجیتھم في یوم من األیام. وما تبیّن، لي أّن اعتبار آل سلول 
لغرب في الداخل اإلسالمي، لم تكن متكاملة التصور لدي ھم أّس البالء، والید السوداء التي یلعب بھا ا

القیادة في القاعدة، من حیث استمر الشیخ أسامة على التعامل مع آل سلول حتى غزو الكویت، بل 
عرض علیھم أن یأتي بقواتھ للحجاز لوقف صدام، وكان الرفض طبیعي. ثم جاءت الضربات الموجعة 

العداء للغرب، ولمن یقف في صف الغرب، بحسن نیة أو بسوء ألمریكا، وأصبحت القاعدة ھي عنوان 
 نیة.

ھذه األیدیولوجیة، قد تغیرت كما ذكرت فیما أرى، منذ حدثت التحوالت في عالقة القاعدة بالزرقاوي  .9
في جھاد العراق. وتعضد التغییر بعد ما أسماه اإلعالم الربیع العربي، فوجھت القاعدة جھودھا إلى 

 قواعدھا بالیمن والمغرب وبالد الحرمین والشام، باسم النصرة.  محاربة الداخل في

ھذه، باختصار، أیدیولوجیة القاعدة، كما یستشفھا الباحث الحصیف من بیاناتھا وتصرفاتھا، بعقل فیھ من 
 الحس الفقھي واألصولّي ما یعینھ على االستقراء ثم االستدالل فاالستنباط.

فض بقیة التنظیمات في الشام أن تتحد معھا، مثل األحرار وغیرھا ممن فأي جزء من ھذه األیدیولوجیة، تر
ذكرنا؟ وكما قلنا، فإن النصرة، أو جبھة فتح الشام، لم تكن یوماً في خط القاعدة المختص بالبند الثامن، فما 

 األمر ما الذي یعیبونھ ویریدون إسقاطھ؟

 ثم لنتحدث عن بقیة تلك األیدیولوجیات إذن.

 الشام:حرار أ

مرة أخرى، فإننا نتلمس طریقنا للكشف عن تلك األیدیولوجیات، لنعرف الفرق بینھا، ومن ثم لَم ال تتحد 
 فصائلھا، كما نكشف، ما استطعنا، عن الخبیث من الطیب، وإن أعجب الكثیر كثرة الخبیث!

، 8البند رقم  البنود السابقة، عدافأحرار الشام، كانت تتبنى األیدیولوجیة العامة للقاعدة، والمرصودة في كافة 
إلى أن شملت عددا ال یستھان  2011حرار حركة نشأت داخل سوریا، وتمددت منذ من حیث إن حركة األ

بھ من المقاتلین، غالبھم من سوریا، مع ضعف وجود المقاتلین من الخارج (المھاجرین) فیھا. وقد أسبغ ھذا 
ادتھا، إال أبو خالد السوري، الذي ذھب لسوریا والتحق بكتائبھا علیھا صفة "قومیة" خاصة مع قلة احتكاك ق

من بعد. وما أن استشھد أبو خالد السوري، ثم لحق بھ بقیة رؤوس الحركة األوائل، الذین كانوا أقرب 
ألیدیولوجیة التیار الجھادي العالمي من غیرھم، حتى اندلع تیاٌر في األحرار، كاد أن یقسمھا شقین، وإن 

ؤوسھا الیوم ذلك. تیار یتابع ما كان علیھ أبو خالد السورّي، وبقیة الرؤوس الذین استشھدوا في أنكرت ر
حذیفة لبیب النحاس ومجزرة األحرار، وفریٌق خرج بأیدیولوجیة جدیدة، مبنیة على فكر وارد من أمثال 

ھا األولى كانت قریبة عزام، وتیم شریفة وشؤون استراتیجیة، وھو ما سنبیّنھ ھنا، من حیث إن استراتیجیت
 مما ذكرنا عن فكر التیار العالمّي، إال في بنده الثامن:

 األیدیولوجیة في مرحلتھا الثانیة:
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 وھي ال تكاد تشارك أیدیولوجیة القاعدة إال في بندھا األول .. بشكٍل عام

سبحانھ. وأّن إقامة  أن الحكم � وحده ال شریك لھ، وأنھ ال ولّي إال ھو والء مطلقاً، وال نسك إال الیھ .1
 الدین ھي واجب عام قائم ما دام بني آدم یدبون على وجھ األرض. 

 أّن الثابت الوحید في معادلة أیة أیدیولوجیة ھو ذلك البند األول، مقصدا ونتیجة، سببا وُمِسبَّبا. .2
بي في أمور أن إقامة الدولة، ھي واجب ملزٍم، وإن كانت أشكالھ وطرقھ تتفاوت، فیلتقي مع الشكل الغر .3

كثیرة، منھا صورة الشورى، واالنتخابات العامة والبرلمانات. وھي أیدیولوجیة تقترب مع الفكر 
 اإلخوانّي والسرورّي لدرجة كبیرة.

أن السیاسة الشرعیة، بابھا مفتوح لإلجتھاد، وإن كان المجتھدون من أصحاب العلم المضمحل أو  .4
 التوجھات المشوشة. 

تلع طعماً، یطعمھ لھ لبیب النحاس الیوم، دون أن یدرى. فإن لم یكن، فال بأس من أّن الغرب یمكن أن یب .5
 تغییر األیدیولوجیة تغییراً جذریا، حسب ما یطرأ من متغیرات. 

أّن االلتزام بالقوانین الدولیة ممكن بالوقوف في منتصف الطریق، وتأویل التاریخ والعقیدة والسنة، بفھم  .6
یبرالیون والعلمانیون الجدد، من حیث استخدامھم للنصوص بعد تحویرھا جدید، أسوأ مما حاولھ الل

 وتدویرھا للتلبیس على العوام. وھو ما یفعل شریفة والنحاس وبطانتھما.

وھذا ھو خالصة ما قرره لبیب النحاس، مع حذف كّل ما ھو غث من كالمھ، وھو الغالب علیھ، إذ ال یموه 
حرار، الذین یمثلھم لبیب النحاس، وإن كان فیھم من یقاوم ھذا االتجاه، بھ إال على العوام. وھذ ھو توجھ األ

لكن الغلبة الیوم ألصحاب ھذا التوجھ المتمیع على المسرح السیاسي والعسكرّي، والذي انعكس في بیانھم 
انوا عن جبھة فتح الشام، ومطلبھم أن تخطو الخطوة الثانیة .. للتحرر من أیدیولوجیة القاعدة، رغم إنھم ك

 التي االوزاریرون فك االرتباط ھو المطلب الرئیس، وأنقل كلمات نشرھا حدیثا لبیب النحاس على تیلیجرام "
 ضرب لتبریر االمر لھذا الدولي المجتمع استثمار منھا كثیرة كانت بالقاعدة االرتباط بسبب الساحة حملتھا

 ظھرو بعد سیما وال االرھاب على حرب الى السوریة الثورة لتحویل كذریعة استعمالھا  ومنھا اخواننا،
  اخرى وامور واحدة، مظلة تحت الفصائل كافة ودخول الساحة توحید مھمة تصعیب  ومنھا داعش، وتغول

 في الظواھري الدكتور وحتى  الساحة علیھا اجتمعت یضاأ ”االوزار“  وھذه …ھنا لذكرھا المقام یتسع ال
ذلك" اھـ.  تبعات الشام ھلأ یتحمل ال حتى بالقاعدة االرتباط اعالن یتم ان ضد كانوا انھم  مرة قال لھ كلمة

وھذا یعكس اختالفا جذریا عن أیدیولوجیة القاعدة، إذ یعتبر أن االرتباط بالقاعدة وزر تحملتھ الساحة 
الشامیة، وھذا مغالطة وتدلیس معیب، یلیق بمثل من یحمل ھذا الفكر. فالغرب لم یكن یحتاج للقاعدة كي 

یبرر تمسكھ ببشار، بعد أن أعطتھ داعش كّل ذریعة في األرض لیدك الشام كلھا. كما أن ھذا الفكر المختل 
یعكس سذاجة ال حّد لھا، أو خیانة ال قاع لھا. إذ ھم یعرفون أّن الغرب، كما بیّناه في الفقرة الثالثة والسابعة، 

. البقرةلیھود وال النصارى حتى تتبع ملتھم"لن یترك اإلسالم حتى یصل لتدمیره وأھلھ "ولن ترضى عنك ا
فھؤالء، مع األسف بین خیارات ثالثة، السخف والسذاجة، أو عدم الثقة با�، أو الخیانة الصرفة. ال رابع 

 لھا. وال أتھم أحداً بخیانة، لكن علي من یحمل ھذا الفكر أن یتخذ موقفاً من تلك الفروض الثالثة.

أسموه "رابطة علماء الشام" ھو رسالة مدروسة مفادھا أن ھذا االتجاه في والحق أّن وضع شریفة فیما 
األحرار ممثل في تلك الرابطة التي یرأسھا د المحیسني، الذي یتحدث باسم جیش الفتح، فیكون لذلك االتجاه 

 وجوداً في الكیان المشترك مع جبھة فتح الشام .. والرابط ھو المحسیني. فلینتبھ الغافل.
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 : یة جند األقصىأیدیولوج

وھي الجماعة التي انشقت عن النصرة بسبب موقفھا من داعش. وال أظن أن ھناك فارق بین أیدیولوجیتھا 
وبین أیدیولوجیة فتح الشام، إال إنھا تأثرت بموقف أبي محمد المقدسي من الحروریة، ذلك الموقف الذي 

أّن دلیل حروریة ھؤالء الدواعش كالشمس أخذتھ فیھ العزة باإلثم، فلم یر أن یراجع نفسھ فیھ، رغم 
الساطعة، لكن، كیف یُقال أن المقدسي تراجع عن رأي رآه! وھذا في الحقیقة ھو أخف الفرضین في موقفھ 

 ذاك، وإال فاآلخر أكثر شراً!

وجند األقصى، من غیر ھذا التھاون الخطیر والخطأ الفادح في تقییم داعش، ال یجب أن یكونوا فریقاً وحدھم 
 من حیث توحد أیدیولوجیتھم مع فتح الشام كما قلنا.

 :جیش الریاض (علوش)

 وھذا الجیش تقوم أیدیولوجیتھ على:

دین الوسط واالعتدال والمرونة، كما یراھا الحكام العرب، خاصة الخلیجیة، وأّن السلفیة ھي أن اإلسالم  .1
 سلفیة الذقون والقبور، ال الجھاد والقصور.

ھ إزالة بشار، لتثبیت أركان دولة "سلفیة" یقودھا قادة ذاك الجیش، بتمویل أن القتال الیوم غرض .2
 سعودي، ووالء كامل للریاض، وحكومة على النسق الملكّي، تتبع آل سلول في كل تصرفاتھا. 

أنّھ، من ھذا المنطلق، فال مكان إال للسوریین في ھذا التصور، وال محل لحاملي عقیدة القاعدة، وال حتى  .3
 ، وإن كانت األحرار أقرب الیھم نوعاً.  األحرار

أن سوریا یجب أن تبقى دولة قومیة سلفیة تحكم بأنموذج اإلسالم األمریكي، تسھیالً على الخلق، وحفظاً  .4
 على الحدود السعودیة من خطر "الخوارج" من داعش والنصرة وأي مجاھد یرى غیر ما یراه ھؤالء.

المنشودة، من باب الواقع، ومن باب التأویل لألحكام الشرعیة  أن القوانین الدولیة حاكمة على الدولة .5
 لتناسب تلك القوانین.

ھذا ما علیھ أصحاب ذلك التنظیم. ومن ثم، فإن أي نوع من تصور توحد بینھم وبین بقیة الفصائل، وھٌم ال 
 ریا.أساس لھ من واقع. فالفرق بین األیدیولوجیات كالفرق بین السماء واألرض، أو الثرى والث

 الجیش الحر:

 وتقوم أیدیولوجیتھ على:

ٌن من مكونات المجتمع السوري .1 ، مثلھ مثل بقیة المكونات، الدرزیة والنصیریة أن اإلسالم مكّوِ
 والصلیبیة. وأّن كّل مكون یجب أن یكون ممثالً بالتساوي. 

النظام الدیموقراطي ھو النظام أن القوانین الدولیة ھي الحاكمة األولى في الدولة السوریة القومیة، وأن  .2
 المختار، لیتناسب مع العصر، بال تقیید لحریات باسم الدین، حسب تصورھم لھ.

 أن الحریات الفردیة مكفولة وال فروض وال حدود، إال ما كان من آذان وصالة.  .3

  في األرض.ومرة أخرى، ال تقابل بین ھذه األیدیولوجیة وبین ما ترى جبھة فتح الشام إنھ إقامة دین هللا 

 :الخالصة
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وخالصة األمر، ھو إننا نتمنى أن یكون لدي التنظیمات المختلفة الجرأة الكافیة والشجاعة األدبیة أن تبین، 
كما بیّنا، ما ھي النقاط التي یطلبون من جبھة فتح الشام التنازل عنھا لصالح التوحد؟ ومْن ِمن تلك 

 لنفسھ، داخلیاً، وبارتباطاتھ الخارجیة؟األیدیولوجیات سیرضى ویقنع بأقل ما حّده 

 د طارق عبد الحلیم
 1437ذو العقدة  7 – 2016اغسطس  11
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 طلب البیان من فصائل الشام

 وعلى آلھ وصحبھ وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

اضطراب شدید في الروئ والتصورات، ومن ثم األفعال والتصرفات، یجتاح ساحة الشام الیوم، نتیجة 
الخیارات المطرحة من قبل الغرب والتحالف التركي القطرّي الخلیجي، ومن قبل فصائل لھا رأي مخالف 

تصرات وتصرفات ھؤالء. ومحور ھذا االضطراب ھو الشكل الجدید المرضّي للدولة تمام المخالفة ل
 السةریة بعد بشار، إن رضیت روسیا "ببعد بشار"، من كّل فصیل أو عدة فصائل. 

ومن ثم فإنھ یجب على الفصائل الكبرى، وھي الفتح واألحرار والجیش الحر وجیش الریاض واألقصى، 
 باعھم ومستشاریھم، ومن في الساحة:على األقل، أن یبینوا، ألت

 ما ھو الشكل المرضي الذي تقبلونھ كدولة وحكومة، في المرحلة القادمة؟ .1
 ما ھي الخطوط الحمراء التي ال یمكن لكم تعدیھا بحال من األحوال؟ .2

: ھذه أمور سیاسیة ال یصح البوح بھا، إذ ھي أوراق على طاولة التفاوضات! قلنا، ھذا قائل أن یقولول
ع من التدلیس، فإنھ قد صدر من كّل تلك الفصائل كلمات وبیانات، فیھا إشارات لما ذكرنا، لكنھا نو

مضطربة غیر منضبطة وال مجمعة، یعرفھا العدو المفاوض بتفاصیلھا، سواًء من حكومات الدعم، التي 
أن ھذا  تسیّر بعض الفصائل، أو من تصرفات بعض الفصائل التي ال ارتباط لھا بالخارج. فالحق،

التعتیم، من نصیب األنصار والناقدین ال غیر. لكّن ضرب أخماس في أسداس، لیس طریقا یمنح الشعب 
 الذي ضحى وقدم ما لم یقدمھ أحد، وال من أراد نصحاً على بینة، یفید في ھذا األمر.

 وسأطرق أمرین في السطور التالیة:

 أشكال الدولة المرتقبة: .1

 لي:وھذه األشكال ال تتخطى ما ی

دولة إسالمیة، تتبني دستورا إسالمیا، یضع الشریعة، أصوال وفروعا، كمصدر وحید  .1
الستقاء األحكام في البالد، ومنھا تستخرج القوانین الالزمة للتطبیق، وتلغي أي قانون 

یعاكس ھذا اإللزام. وال یلزم من ھذا أن یكون التطبیق لكل أحكام الشریعة آنیا، لكن ینظر 
لتحدید مراحل تطبیقھ واالنتقال من المرحلة الجاھلیة الصرفة القائمة إلى  فیھ المجتھدون

مجتمع إسالمّي متكامل. وتكون الوسائل الحكومیة وشكل الحكومة ھو طریق الشورى 
القائمة على أھل الحّل والعقد، ال على أساس الدیموقراطیة االنتخابیة التي تعطي كل فرد 

 في الشعب رأي متساو.
یة شكال، تتخذ اإلسالم دینا رسمیا، وتتبنى دستورا ینص على أّن الشریعة دولة إسالم .2

مصدر "ھام" من مصادر التشریع، وأن القوانین ال تخرج عن مبادئھا العامة، كالعدل 
والمساواة والحریة، إلى جانب مصادر أخرى من تجارب الدول واألمم، وما تراه األغلبیة 

ائل الحكومیة وشكل الحكومة من الشكل الدیموقراطي صالحا لھا. وھذه الدولة تتخذ الوس
البرلماني، على أنھ نفسھ ھو الشورى اإلسالمیة كما أفتى بذلك بعض "العلماء" و"الخطباء" 

 المسلمون. فھي دیموقراطیة إسالمیة كما یسمونھا.
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دولة تؤمن بأن ھویة الشعب ھي اإلسالم، لمن الدةلة دیموقراطیة برلمانیة صرفة، تؤمن  .3
أن التشریع یخضع إلرادة الشعب، التي ھي "إرادة هللا!"، وأّن مصادر التشریع متعددة، من ب

بینھا الشریعة والقوانین الوضعیة الغربیة، بما یناسب الشعب، وأن التصویت یجب أن یكون 
على كّل قانون، بغض النظر عن موافقتھ ألي شریعة، فما أقره الشعب، بغالبیة العدد 

 تصویت، نفذ.المتساوي في ال

وأي شكل آخر من أشكال الدولة أو الحكومة، إنما ھو فرع مما ذكرنا، إال ما یكون من ائتالف الضال أنس 
العبدة وعصابتھ، الذي ال یعتبر حتى ذكر ھویة الشعب اإلسالمیة خیاراً، بل یتركھا مفتوحة بھویة الشعب 

دیث عنھم ھنا، إال إن كان لھم صالت ببعض السوري. وأمثال ھؤالء من المارقین من الدین ال مجال للح
 الفصائل التي ذكرنا.

والموضوع الثاني الذي أود أن أطرقھ ھنا، ھو تلك الھیئة الموقرة "رابطة علماء أھل الشام"،  .2
السؤال ھنا ھل ھي تمثل كافة الفصائل على الساحة، بحیث إن ما یصدر عن عضو من أعضائھا 

ن یخرج ھاروش بقول أو رأي، في موضوع التعاون مع الجیش ھو رأي الفصائل كلھا؟ فمثال، حی
التركي، فھل ھذا ھو رأي جبھة الفتح مثال، أم األحرار، أم غیرھما؟ من یمثل ھاروش ورابطتھ؟ 
سؤال یحق للشعب السورّي، وللمھتمین بالشأن السوري في الداخل والخارج أن یعرفوا إجابتھ، إذ 

اإلعراب حقیقة، إال إن اتحدت الفصائل أوال، ثم انبثقت تلك إن ھذه الرابطة لیس لھا موقع من 
 الرابطة منھا، أّما بشكلھا الحالي، فال أدرى، ومعي الكثیر في ھذا األمر، إي غرض تخدم!

وما تطرقي لھذا األمر، وطلبي لإلیضاح، إال ألني أعتبر الشام بلدي، وأھلھا أھلى، وصالحھا صالح أمتي 
 قومیة.المسلمة، بال تعصب وال 

وأعلم أن ھناك من سیقول: أھل مكة أدرى بشعابھا! وإلى جانب القومیة البغیضة المرفوضة، شكال 
وموضوعا، أقول، نعم، ولكن ألم یكونوا أدري بشعابھا یوم وقع علیھم سرطان الدواعش فكنا ممن صده 

 ألزھر!؟ عنھم وبیّن حقیقتھم ومذھبھم وطریقة التعامل معھم؟ حین كان البعض ال یزال یدرس في ا

 األزمة أزمتنا كمسلمین، كأمة مسلمة، وال مجال لنصر إال بھذه الرؤیة الشاملة ...

 د طارق عبد الحلیم
 2016سبتمبر  15 – 1437ذي الحجة  13
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 عبد هللا المحیسنيد المصیر" للشیخ الحبیب  معركةتعلیق على كلمة "

 صحبھ وبعدالحمد � والصالة السالم على رسول هللا وعلى آلھ و

قرأت كلمة اإلبن الحبیب الشیخ المحیسني، سدد هللا خطاه، وأعانھ على ما ھو فیھ من معالجة مصیبة الشام 
ووجدت أنھ یجب التعلیق علیھا تعلیقا مختصراً، لتمام  :جیش_الفتح#فتوحات الحبیبة، كما رردت في ھاشتاج 

 الفائدة. وما كنت ألفعل ذلك إال لمعرفتي بأثر د المحیسني في الساحة، من جوانب عدیدة.

أوال، لسنا، وهللا یشھد، بدعاة تفرقة جمع، وال تشتیت صف، وكیف یكون مسلما یؤمن با� والیوم واآلخر، 
ة حكمھ بداعیة تشتیت وتمزیق، إالأن یكون من أمثال الھالك العدناني!؟ لكننا، ویسعى لنشر كلمة هللا وإقام

بفضل هللا تعالى، وما مّد بھ من العمر، وفیھ، ما یشاء، مراقبون للساحة، داعون فیھا، أصحاب خبرة بھا 
بل أحداث وبمتغیراتھا، وبالعوامل الفاعلة فیھا، بحكم أكثر من أربعین عاماً صرفناھا في ھذا المجال، ق

الشام، التي ھي أول تجارب الكثیر من المخلصین. وھذا ما یجعلنا نشعر بواجب النصح، خاصة لمن ھم 
 ممن نثق في إخالصھم، كأبنائنا.

ونحن ال ننتظر من د المحیسني، وال من غیره، كلمة ترحیب أو تقریط، فھذا لم یكن لنا بھدف أبداً، وال 
قل ما أسألكم  ي، أو غیره ما ننصح بھ، فإننا في ھذا نتبع قول هللا تعالى"یعنینا كثیرا كیف یتلقى د المحیسن

 .  "علیھ من أجر وما أنا من المتكلفین

ا د المحیسني كثیراً، إذ ألمح إلى حقیقة مجردة، وھي أّن العدو لن یفرق بین أّما عن الكلمة، فقد أحسن فیھ
أقسام من یقاتلونھ، لكن نضیف ھنا استثناءا من ذلك، إال من وقفوا بجانبھ یعینونھ على تحقیق أھدافھ، كاملة، 

 إلى حین. وھذه اإلضافة بمحل غایة في األھمیة ھنا، كما سنشیر بعد.

 أحداً...نعم، لن یترك العدو 

 نعم، التوحد واالجتماع لمحاربة الصائل ھو واجب الوقت ال أوجب منھ، ال حجا وال عمرة ...

 لكن ... إن كان االجتماع ھو أوجب الواجبات، فعلى أي أصول نجتمع؟ 

 -إلى حد كبیر-فقد اجتمع المجاھدون على أھداف موحدة وشعارات إسالمیة وتجاوزوا في المیدان أن یقال "
أو إخواني أو  !الخالفات الفكریة والحزبیة ورصوا الصفوف في مواجھة العدو الذي ال یفرق بین سلفي

.. نعم نرى الیوم بفضل هللا كل ألوان الطیف اإلسالمي یقاتلون جنباً إلى جنب في الجبھات وضمن  جھادي
ذا أمٌر فیھ، للناظر في حال "، فھالغرف المشتركة وینسقون وینظمون المسیرة العسكریة واألمنیة والمدنیة

 الساحة الیوم، شٌك كبیر. أي أصول نجتمع علیھا، د محیسني؟

أأصول الجیش الحر، أم أصول األحرار، أم أصول فتح الشام، أم أصول العوادیة؟ أم أصول األقصى؟ .. ال 
وجود ھذا  تقل لي أصولھم واحدة، ففي ھذا إھانة لعقلي وعقول كل سنّي واع على األرض. التغاضي عن

 الفروق، ال یجعلھا تختفي، بل یجعلنا نحن، نختفّي.

المشكلة ھنا ھي في تعریف األصول من الفروع. فإن ھناك نوعان من الخالف في الساحة الیوم: خالف في 
وقد بیّنا من قبل األیدیولوجیات واالستراتیجیات  أصول، وخالف في مناطات بنیت على تأویل أصول .. 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1610&idto=1610&bk_no=49&ID=1650#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1610&idto=1610&bk_no=49&ID=1650#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1610&idto=1610&bk_no=49&ID=1650#docu
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.. كما طلبنا بیانا من الفصائل أن توضح لنفسھا ولشعبھا  31ات الفصائل على الساحة الیومالتي تحكم تصرف
. لكن، اكتفى المعنیون باألمر، بالحدیث في عمومات ال 32ومنتمیھا ما ھو من األصول وما ھو من الفروع

 تسمن وال تغني من جوع.

ّل المشكلة الشامیة، حتى یعرف الناس ھال بینت لنا یا د محیسني ما األصول التي ال یصح تجاوزھا في ح
 على ماذا تتحدث؟ 

إن اعتبرت أّن إقامة كیان إسالمي، حقیقي سنّي، غیر تابع للخلیج أو لتركیا، أو ألمریكا، بدعم أو إعانة، ھو 
من الفروع، فأخالفك الرأي، ویخالفك الرأي كثیر من المسلمین والمجاھدین المخلصین في الساحة. بل ھذا 

صول في المشكلة الشامیة .. لھذا اجتمع علیھم الشرق والغرب، ال إزاحة بشار، الذي سیزیحونھ أصل األ
 كدمیة أطفال في ثواٍن إن تحقق لھم ھدم ذلك األصل.

ھذا ھو ما تفترق علیھ فصائل الشام، وھو ما بدأ یتحول الیھ الفسطاطین. فبعد أن كان فسطاط سنة وفسطاط 
طاط متمیعة إرجائیة تعیسة تدخل في والء األمریكان ونظم الدعم ومخطط حروریة، أصبح فسطاك سنة وفس

 األمریكان، علنا جھاراً، بتوجیھ من األسماء التي أشرت الیھا مرارا من قبل، والكّل یعرفھم.

نعم، سیكون ھناك حّل أسرع، وإسقاط فوري لبشار، ال النظام ككل، وال سیطرة جزئیة للرافضة، فھذا لن 
طاولة أبداً، طوعا، في مفاضات یرأسھا الروس واألمریكان. ھذا الحل األسرع سیكون على یكون على ال

رأسھ الفصائل التي تقبل باعتبار أّن األصل فرعٌ، وأّن الحكومة الدیموقراطیة أو األوتوقراطیة، أو ماشئت 
 من تلك التعبیرات التي یخترعونھا لتعبر عن التوجھ العلماني الالشرعي، 

 حك یا د محیسني؟ من نخادع، إال أنفسنا؟ على من نض

إن كنت داعیا للوحدة، وأظنك كذلك، فادع فسطاط الفشل والترادع، قف ضده بقوة، فسیاسة اللین "وكل 
 الناس حلوین"، والعصا من النصف، لن تحل مشكلة الشام، خذھا ممن في عمر والدك ... 

 یتحد الفرقاء.. لكنھا لن توجد حال یجمع ھؤالء الفرقاء ... ھذه الكلمات الرنانة، جیدة في حلبة القتال، بعد أن

كن من الداعین لفسطاط الیمین، یا د محیسني، فإنك، أوال وأخیرا، ستكون عونا ألحدھما، فلیس ھناك 
 منتصف بین حق وباطل، بل ھناك حق أو باطل .. فانظر في أیھما سینتھى أمرك، بارك هللا فیك.

 دأال ھل بلّغت اللھم فاشھ

 د طارق عبد الحلیم
 2016سبتمبر  20 – 1437ذو الحجة  18

 

 

                                                           
 abdelhaleem.net/new/Artical-://tariqhttp-73020إالم تسعي فصائل الشام بشأن أیدیولوجیة جبھة الفتح   31
 abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-73037طلب البیان من فصائل الشام   32
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 "حكم االستعانة بالتحالف أو األتراك" 

 ماھر علوشمقال  الرّد على

 وعلى آلھ وصحبھ وبعد ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم على رسول هللا   الحمد �

 مقدمة ضروریة .1

یحتمل أخذاً ورّداً كثیراً. فالساحة لیست ملعباً فإنھ یجب أوال أن یكون من المعلوم أّن الحال في الشام لم یعد 
فكریاً یتقاذف فیھ "المفكرون" وھواة العلم الشرعّي، ما یخرج من جعبتھم، إما دون علم یُذكر، یجعل الناتج 

محتمال أو راجحا، أو بعلم یتوّجھ ابتداًء إلثبات قضیة معینة یرون فیھا الخالص .. الخالص من الحرب، 
ر، الخالص من القتل والسلب والنھب، بأي ثمن كان، وبأي وسیلة ممكنة، دون أن یتعدى الخالص من القھ

 نظرھم إلى ما بعد استخدام الوسائل المطروحة، وَمْن َطرحھا.

ؤدى إلى الھدف ختیار الوسیلة الصحیحة التي تومن ھنا فإن من أخطر المشوشات على صحة التنظیر إل
 ً  ا ستوصل إلى الھدف.ھ، قبل التحقق، على وجھ الیقین أو الظن الراجح أنالمنشود، ھو إختیار الوسیلة مسبقا

ثم حین نتحدث عن الھدف، فإننا نتحدث عن شعب اختار أن یخرج على نظام كافر عاٍت ظالم، أذاقھ  .1.1
الویالت منذ الستینیات. اختار الشعب أن یخرج على ذاك النظام لھدٍف ما. إما إزاحتھ وتقبل أیا ما یأتي 

ولو كان كفراً في ثیاب مغایرة، أو إسالما كرتونیاً، یخفى من ورائھ كفرا علمانیاً، أو إسالم تنّزل  محلھ،
بھ المصطفي بحیث یتدرج فیھ من اإلقرار والقبول والطاعة وااللتزام بما جاء بھ صلى هللا علیھ وسلم، 

 ور محتملة.ثم العمل بالممكن منھ حسب القدرة واالستطاعة ودرجة التمكن. فھي ثالث ص

وال أحسب أن أحداً سیختار، عالنیة، إال الصورة الثالثة. لكًن الوسائل التي یقترحھا البعض، بعلم أو 
بغیر علم، ال توصل لھذا الھدف على اإلطالق، بل منھا ما یوصل مباشرة إلى الصورة األولى، ومنھا 

تلك الوسائل، فنحن لسنا محتاجین  ما یتسلل من خالل الصورة الثانیة، بغض النظر عن نوایا من یتبنى
للشق عن الصدور، بل للنظر في التصرفات واألفعال، ومالءمتھا للشرع وانبثاقھا من الدلیل الصحیح، 

حسب النظر الصحیح فیھ، ال النظر المریض، الذي، كما قلنا من قبل، قد اختار الوسیلة شعوریا، 
 واختار الصورة الشعوریا.
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لدعاوى من یتصایح "علماء الداخل وعلماء الخارج"، أو نقیم وزنا لتلك الھیئات وال أظن إننا ھنا نأبھ  .1.2
والروابط "للعلماء الراسخین في العلم" حسب دعاواھم. فنحن لم نر من یوثق حقا في رسوخھ في العلم، 

یخ المھدي، حسب ما ُعرف من نتاج ھؤالء في العلم الشرعّي خالل نصف القرن كالش إال قلة نادرة
 ضي.الما

الحروریة، وإن كانت تلك ال تزال بین وقد تحول الیوم مركز األزمة في الشام من أزمة بین السنة و .1.3
قائمة في محیط الساحة، إلى صراع بین كّل من ینتمى للسنة ویضع نفسھ تحت لوائھا، صح في دعواه 

 أم لم یصح. 

نجاح الذي حدث في فك حصار وھذا الصراع  یدور حول تكتیك اصطنعھ العدو الصلیبي حدیثا، بعد ال
حلب، للقضاء على ھذا النجاح، بتحویل مسار القوى العاملة في سبیلھ، إلى وجھة أخرى، وإثارة ما 
یفتت تجمعھا الھش في ذاك السبیل، وھو الغرض األصیل في موضوع جرابلس والجبھة الشمالیة 

 بعامة.

عسكرّي في تحریر جرابلس من أیدى ھذا التكتیك قد تمثل في أّن دخلت تركیا ألول مرة، بثقل 
الدواعش، وجاء في صحبتھا قوة أمریكیة، على األرض، تدیرھا من قاعدة جارلینك في تركیا، وإن لم 

تكن كثیفة، لكنھا تكفي لفتح باب التدخل األعم واألكبر في األراضي السوریة، وفرض الحلول، كما 
 حدث في تسلمیھا العراق إلى الرافضة من قبل.

ذلك ھو أصل المسألة من الناحیة السیاسیة. وھو ما أنتج حوارات ومنازعات فقھیة، تناصر مواقف 
 تباینت في كیفیة التعامل مع تلك األحداث. 

واختصار تلك المحاورات الفقھیة یتمحور حول ما ھو الموقف الشرعي من التعاون، أو االستعانة  1.4
في الجیش، على قتال داعش، وإخالء مناطق منھا في بالجیش التركي ومن ثّم الصلیبیین المندمجین 

شمال سوریا؟ وھذا یستلزم االجابة على عدة أسئلة منھا: ما ھو حكم الحكومة التركیة، وحكم الجیش 
التركي كطائفة؟ وما ھو الوضع القائم على األرض، الذي یخّول ھذه االستعانة؟ وھو ما سنرّد علیھ في 

اقشة ما جاء بھ األخ ماھر علوش، وما أوجزتھ بیانات "أھل العلم في الفقرات التالیة، من خالل من
 الشام".

وقبل أن نبدأ بعون هللا تعالى، أحب أن أبین موقفي من طریقة التدوین التي یتبعھا كثیر من متسوري  1.5
العلم ھذه األیام، وھي كثافة النقول واإلطالة فیھا بال مبرر. ولعل الدافع لذلك ھو إطالة صفحات 

 لبحث" من ناحیة، ثم إعطاء القارئ انطباعا عن تََضلّع الكاتب في العلم وتبحره فیھ!"ا

كذلك أود أن أوضح للقارئ أّن فھم النصوص المنقولة واستیعاب المقصود منھا، واعتبار قرائنھا  1.6
وشواھدھا، وعدم تقدیم المعاني الثانویة للنصوص على المعاني الرئیسیة، ھو أصل الفقھ ومحور 

وى، ال حشد مجموعة من النصوص تلتقى على معان تقترب وتبتعد عن المقصود في ذھن الناقل في الفت
 في حقیقة دالالتھا.
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ثم نقطة أخرى، وھي أن ّالنتیجة التي سأصل الیھا ال دخل لھا بحكمي على داعش، فموقفي من ذلك  1.7
حاربین والداعمین، دون التنظیم الحروري واضح، وھو تكفیره، ووجوب قتالھ واستئصال أفراده، الم

 استثناء. فال یزایدن أحٌد على ما أصل الیھ من نتائج، من ھذا المنظور.

ونقطة ثالثة، مّوه فیھا الكاتب، ولم یوضحھا عمدا، لخطورة التلفظ بھا صراحة، وھي إنھ ذكر أن  1.8
كین على قتال االستعانة "باألتراك المسلمین"، ثم عنون أبوابھ بأنھا "أدلة جواز االستعانة بالمشر

المشركین"! فیا ترى من یقصد ھنا من المشركین الذین یقاتلون المشركین؟؟ المفھوم ھنا ھو أنھ أوال: 
. وثانیا، أنھ یتحدث عن جواز االستعانة 33كفّر العوادیة، وھذا ال غضاضة فیھ، إن اعترف بھ

ھو األمر یا ماھر؟ ماذا  باألمریكان، ال األتراك من حیث اعتبرھم مسلمین، كما نّص على ذلك. فما
 تقصد بالضبط؟

 

 :مقال ماھر علوش .2

بدایة، أود أن أشیر إلى أّن علوش قد أحسن في ترتیب مقالھ، وبین أن لدیھ القدرة على إثبات  تسلسل  .2.1
  باطل، وھو ما أعجبني في شكل البحث، دون موضوعھ.بمنطقي، بحق أو 

الحكومة التركیة، قبل أن یشرع في أي دلیل، قال وقد أشار علوش في بدایة البحث إلى حكمھ بإسالم  .2.2
. 2ص "فإذا سلمت لنا دالئل المسألتین كانت مسألة االستعانة باألتراك المسلمین في قتال المشركین ...)

وھذا اعتساف في العرض، وتسرع في الحكم، فمن أقر معھ أّن األتراك المحاربین بجیشھم النظامي، 
جبھة كسنة یفة للناتو لیخطط لضرب المسلمین، من غیر مكرھة، المستض المعین لحكومة علمانیة بحتة،

المقرة بقوانین االتحاد األوروبي، الساعیة لتكون جزءاً من منظومتھ، المتحالفة مع  أو الحروریة، الفتح،
اسرائیل عسكریا واقتصادیا دون مشكلة. ودع عنك إقامة الشعائر واآلذان والسماح بالحجاب، فھذا 

وحال حالھم ھو حال أھل ماردین، بل  ككندا، كأفضل من تركیا.ي بعض الدول النصرانیة موجود ف
حكم التتار بالیاسق حذو القذة بالقدة. فھذا االعتساف في الحكم على الجیش التركّي "بالمسلمین"، وال 
لیھ نتحدث عن أفراد الشعب، خطأ یھدم أصل بناء البحث من أساسھ، فمن فّرع على أصل غیر متفق ع

 سقط االستدالل بقولھ.

 إلى ما ساق الرجل من أدلة. ثم نأتي بعد ذلك

ذكر األخ علوش نصوصا من كتب المذاھب األربعة، تصیر إلى ما ذھب الیھ األئمة، ومن ھم على  .2.3
 ثم عاد فاختصرھا. لكن لنا نظر فیما أورد، وھو كالتالي:مذاھبھم من الفقھاء، 

أما عن الشافعیة: فمدار ما أورد عن ابن حجر، ثالثة شروط: أن یكون المسلمون قادرین  •
على قتالھم مجتمعین (وھي حالة لن تحدث بین داعش والتحالف)، وأن یكونوا في حاجة 

 لذلك. 

                                                           
 بھ! الحق أنھ تضارب في الفصل الثالث المسألة الرابعة، فقرر إنھ، في كل ما ذھب الیھ سابقا، كان تنزیال على إنھم كفاٌر، وھو ما ال یقول  33
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ویجب ھنا النظر في قصدھم "بالحاجة"، وھي في ھذا الحال الصیال القائم بالفعل، ال  •
اعش، كما سأبین، فالحاجة ھنا أقرب لمفھوم الضرورة، وإال فإن اعتبار تحریر ما احتلتھ د

الحاجة، ھي لمجرد رفع مشقة محتملة الوقوع لكان دخول األمریكان الخلیج واستیطانھم فیھ 
واحتاللھم الفعلي لھ عسكریا فتوى جائزة صحیحة! واألصل ھو المنع كما أجمعوا، فال 

وال لجلب مصلحة، فالعوادیة لیسوا صائلین في  یرتفع المنع األصلي بشبھة مقّدرة،
جرابلس، بل ھم محتلون لھا، والفرق كبیر، فھذا یقع في باب جلب المصلحة ال درأ المفسدة 

 كما أراد تصویرھا.

ولو كان األمر ھو درأ مفسدة، فكم من محل في الشام، حلب، حماة، حمص، إدلب، ما  •
یمكن أن یتساوى مع ما تفعلھ داعش في شئت، یتعرض لقصف وحشّي مدمر كّل یوم، ال 

جرابلس، مع خطرھا ووجوب استئصالھا. لكن إن كنا نورد تقدیم أكبر المفسدتین، فیا رّب 
الكون، ثبت عقولنا! لَم ال تتعاونون معھم على قتال بشار والروافض؟ لَم ال یریدون قتال 

 بشار والروافض؟ اللھم ثبت عقولنا مرة أخرى.

، فمن أین حسن النیة یا ماھر؟ أي شئ دلّك على حسن النیة مع ثم شرط حسن النیة •
المسلمین؟ أھو سماح األتراك ألمریكا باستخدام قواعدھم العسكریة لضرب السنیین؟ أم 

حسن نیة أمریكا في تحریر المسلمین من ظلم داعش؟ ھذه وهللا نكتة العصر، فاتق هللا یا 
 رجل!

نھ، اشترطوا ظھور المسلمین على المشركین الذین    أما ما أورد عن األحناف: فمن فمھ ندی .2.4
یعینونھم، فمرة أخرى، با� علیك یا ماھر، أتقابل ربك بأن الفصائل التي لم تتمكن من قتال داعش 
وحدھا، قادرة على مواجھة تركیا واألمریكان، ویظھروا علیھم حال فرضوا القوانین الوضعیة، أو 

 جیب أمرك.حتى منعوا الشریعة اإلسالمیة؟ ع

أّما عن المالكیة: فكّل ما نقلھ عن الخرشّي في شرحھ على المختصر یشیر إلى المنع إال في  .2.5
واجبات الخدمة! والخرشّي من أجّل من فصل مذھب المالكیة، فیا ترى ھل یكتفى الترك 

واألمریكان بمسح أحذیة الفصائل وتلمیعھا! ثم عدت فنقلت في ھذا الموضع ما قالھ الشافعیة 
غیرھم، إیھاما بأن ھذا یقوى مذھب المالكیة، إنما ھو روایة عمن عارض ما ذھب الیھ المالكیة. و

ثم أعرضت عن قول ابن حبیب، وھو من أجّل من اتبع اإلمام مالك وناقل مذھبھ للمغرب 
اإلسالمي، حیث اشترط المسالمة، فھل سالَم األمریكان المسلمین السنة في الشام؟  أما قول مالك، 

 راحھ وأصحابھ أولى بفھم ما قصد من التجویز بشروطھم التي بینوھا.فش

أّما الحنابلة فإن اختالفھم في استعمال لفظ الحاجة والضرورة، یدل على أنھ اختالف بیان ال  .2.6
النقطة الثانیة ھو الفھم الصحیح للمسألة، كما قید ذلك  2.3اختالف تضاد، وأن ما ذھبنا الیھ في بند 

 بقیة الحنابلة.

ویكون االختصار الذي ذھب الیھ الكاتب اختصار ُمخالً، مبني على فھٍم موّجھ أساساً، وھو ما  .2.7
 أعاله، أّن الفھم واالستیعاب یقتضى العلم واإلخالص. 1.6أشرنا الیھ في بند 

 ثم ننتقل إلى تفاصیل األدلة الذي ذكرھا األخ الكاتب: .2.8
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ر یتجاوز عنھ الخلق في محاوراتھم الیوم، وقبل أن نتناول تلك "األدلة" نود أن نشیر إلى أم •
وھي أنھ ال یصح أن یأتي أحٌد بدلیل من كتاب أو سنة، في مسألة معینة معنون لھا في كتب 

الفقھ، وتحدث فیھا أئمة األمة وعلماؤھا، دون أن یكون لتلك "األدلة" ذكر في موسوعات الفقھ، 
طین من الكتاب والسنة مباشرة! فإن لم یأت إال إن اعتبر نفسھ من المجتھدین المطلقین، المستنب

األخ ماھر، بأي كتب الفقھ استشھد إمام مجتھد، أو مجتھد مذھب بمثل ذاك الدلیل في موضع 
 النزاع، فال یُعتبر قولھ بالمرة، بل یُعتبر تسّورا على العلم، ودخول األبواب من ظھورھا! 

ف الفضول الذي یحلو لكّل متأول االستعانة أّما عما اعتبره الكاتب الدلیل األول، وھو حدیث حل •
بھ، فال محل لھ في مسألتنا بالمرة، فأوال، من جاء بھذا كدلیل في المسألة من العلماء واإلئمة؟ 

البینة على من ادعى، فلیأت ماھر بما ذكرنا، لننظر في الدلیل أصالً. ثم ال أدري وهللا كیف 
 علیھ وسلم قال "لو دعیت الیھ في اإلسالم یفھم الفاھم النصوص، فإن رسول هللا صلى هللا

ألجبت" أي لو قام حلٌف لنصرة المظلوم بعد نزول اإلسالم ألجاب الیھ. فھل یفھم من ھذا إنھ 
لو قام حلٌف بین المشركین بعد نزول اإلسالم لنصرة المظلوم ألجبت ودخلت فیھ وأنا مسلم؟ 

ّن اإلسالم جاء معززا لما كان في الجاھلیة من أین ھذا التفسیر، وقد ذكر الرجل نفسھ قبلھا أ
من ُخلُق حسن وعادات حمیدة. أال یستنتج من ھذا أن قصد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : 
یصح "في اإلسالم" إقامة مثل ھذه األحالف واالنتساب الیھا، بعد انتقال معانیھا وأصلھا إلى 

أھذا فھٌم یلیق برسول هللا صلى هللا علیھ حظیرة اإلسالم، ال مع بقائھا على أصل جاھلیتھا؟ 
وسلم ما ذكره ماھر؟ أیصح، بناء على فھمھ إذن، أن یشارك المسلمون في الناتو، فھو حزب 

أغراضھ المعلنة إقامة العدل ورفع الظلم، كما یرونھ أصحابھ، تماما مثلما یرون العدل والظلم 
 أجمعین؟بمقاییسھم في الشام والیمن ولیبیا وعالم المسلمین 

ثم الدلیل الثاني، وھو أوضح مثال على ما ذكرنا في النقطة األولى، فالرجل یقول في حدیث  •
عروة "والذي نفسي بیده ال یسألونني عن خطة یعظمون فیھا حرمات هللا إال أعطیتھم إیاھا"، 

قال: ھذا حدیث كالنص .."، سبحان هللا، أین استشھد بھ إمام من اإلئمة األربعة في ھذا 
الموضع؟ ولم لم یذكر ابن القیم في فائدة الحدیث إنھ دلیل كالنص على إباحة االستعانة 

بالمشركین؟ أَغِفل عنھا، وظھرت لألخ ماھر في تأمالتھ؟ ثم أّي جنون ھذا في اعتبار أن 
األمریكان واألتراك یعظمون حرمات هللا في دخولھم سوریا إلنشاء منطقة تحمى األتراك من 

أمریكا على القضاء على السنة، أحرار ونصرة مع داعش "فوق البیعة"! ثم إن  الكرد، وتعین
ابن القیم اشترط أال یؤدى ھذا التعاون إلى "مبغوض � أعظم منھ"، وأي مبغوض � أعظم من 

دخول القوات الصلیبیة والعلمانیة التركیة (جیشا)؟ ھذا لیس بنص على أي شئ مما یریده 
 الكاتب.

حدیث تحالف رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مع خزاعة، فإن خزاعة وبني بكر ثم ما أسماه  •
ھما من سارعا بطلب الحمایة من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ومن قریش، ال العكس، وھو 
شرط االستعانة التي أقر بھا بعض الفقھاء ضرورة أو حاجة ملجئة، كما ذكرنا، وھو أن یكون 

الحلف، والدلیل ھو ما حدث أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھو من  لإلسالم الید العلیا في
سارع بنصرة خزاعة، ال العكس. والقیاس ھنا فاسد فالعلة لیست واحدة، بل ھو قیاس قائم على 

 غیر علّة ظاھرة وال منضبطة على اإلطالق، وإال فذكر القیاس ھنا خلل في فھم أركانھ.
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مجتھد مطلق! إذ لم یخرج ابن القیم في فوائدة بمساواة مرة أخرى، یدعى ماھر علوش أنھ  •
العین (الِجّس) بالمقاتل، ألنھ ال یساویھ بالمرة. كیف یا أصحاب العقول، یسوى أحٌد عینا 

جاسوساً یأتي بخبر، بالتحالف مع جیوش وقوى عالمیة ترید احتالل المنطقة أصال، أو تسلیمھا 
 ي كحفتر؟ أغیثونا أغاثكم هللا.إلى عدو، إما صھیوني كالسیسي أو علمان

مرة ثالثة، یدلس األخ ماھر في حكایتھ، فیتجاوز عن قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیما  •
تصیده من المغازي "ستصالحون الروم صلحا آمنا" فھل نحن والروم اآلن في صلحٍ آمٍن؟ ھل 

آلمن أوالً قبل أن یثبت یجرأ أحد على أن یحقق مناط ھذا الحدیث وشرطھ وھو وقوع الصلح ا
ما بعده؟ وھل ھذا یعنى إننا، بعد أن نصالح األمریكان، وھم الروم، صلحا آمنا، أن نقاتل 
داعشاً؟ وحقیقة أن ھذا جاء في أحادیث الفتن، وإن احتمل تشریعا، فھو یقتضى أال یكون 

من رأي ھذا  تشریعا عاماً، إال حین یقع شرطھ وھو الصلح اآلمن، وأین في فقھاء المسلمین
 دلیال على المسالة قبل مجتھدنا المطلق األخ ماھر؟

ثم، حدیث صفوان، وھو ما اتخذه بعض الفقھاء دلیالً كما ورد، ولكن ال نُسلّم بأن استعارة  •
دروع تساوى، في أي منطق لعاقل، بالسماح ألمریكا وقواتھا، والجیش التركي أن یغزو الشام 

ولكم یا سادة ...أما ما ذكره من أمر االشتقاق األكبر بین !! أین عق34تحت مناط حدیث صفوان
، وال یصح االستشھاد بھ 35إعارة وإعانة، فھذا مما یسمیھ العلماء "ُملَح العلم" ال "أصل العلم"

 بأي حال من األحوال، خاصة حین یكون األمر متعلقا بوالء وبراء وقتال ودماء.

 ي مھمة كھذه النازلة، فھو مرسل ..والدلیل السابع لدیھ، ال یصح بھ استدالل ف •

ثم األدلة، كما یسمیھا، من الثامن إلى الحادي عشر، كلھا ال تثبت أصالً، ففي االستدالل بھا  •
 تقویة ظاھریة لنظر الباحث، خاصة وھي لیست في صلب المسألة.

نة المالیة ثم الثاني عشر، وھو استدالل عقلي بحت، نّزل فیھ االستعانة بالمقاتلین منزلة االستعا •
غیر المشروطة (الدرع)، وال ندرى كیف صح لھ ذلك، ومن أي زاویة نظر فیھا لھذا التنزیل. 

 لكننا نعلم إنھ تنزیل على مزاج الھوى ال الشرع.

 :الرّد على اعتراضاتھ على ما اْعتُِرَض بھ علیھ .3

ت عدم صحة أدلة ونقرر أوالً، أّن كّل ما یأتي ھو تحصیل حاصٍل، من حیث ینتھي الجدل حین یثب .3.1
الخصم الثبوتیة. أما الرّد على أدلة النفي، فھو أضعف وأقل قیمة من حیث ال تنبني ردود الباحث 

على المعترض على أساس أصالً. لكن، ننظر فیھا على كّل حال، حتى نتقصى كّل ما أورد 
 الباحث.

بین المشركین  أّما الرد على االعتراض األول، وھو عموم اآلیات التي تثبت عدم الوالء .3.2
والمسلمین، فإن العمومات لن تخصص بما ثبت إنھ منتحٌل غیر صحیح الداللة. وال یصح 

                                                           
 ظر تكملة الرد على قضیة االستدالل بحادثة صفوان في القسم التالي.ان  34
 1راجع الشاطبي في الموافقات ج  35
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تخصیص العام القطعي بخاص ظنّي، بل بظن مرجوح، بل بظٍن واھم، كما رأینا من عدم ثبوت ما 
 استدل بھ سابقا.

ي ھذا الصراع، فوق تركیا أّما االعتراض الثاني، وواعجبا من التبجح بأن للمسلمین الید العلیا ف .3.3
وأمریكا .. ھؤالء ینفذون أجندة أمریكا، بالحرف، سواء األتراك أو الفصائل التي تتخذ سبیلھا سبیل 

ما ھو مسطور ھنا من تحریف، فكیف یكونوا أصحاب الید العلیا؟ قال ماھر في موضع من بحثھ 
رات، ثم قرر في موضع آخر إن الرایة ھي التي على األرض، لیست في السماء حیث تحلق الطائ

إن االستعانة ھي فقط بالطائرات والقاذفات. فإن كان صاحب الطائرات القاذفات لیست لھ الید 
العلیا، ففیم االستعانة؟ ثم ما الھزل الذي ھو تشبیھ ذلك بإباحة االستعانة بھم على ضرب المنجنیق؟ 

رف كیف تستخدمھ من حیث عرفھ من الذي یملك المنجنیق؟ من یسیطر علیھ؟ ھذا فقط عمالة تع
؟ أیعیش ھؤالء في 16، وف52الروم قبل العرب، فكیف یصح استخدام ھذا في حق مقاتالت ب

حلم، أم على األرض. ثم إّن االستعانة جاءت بجنود بالفعل، واألخطر إنھا جاءت بتجنید فصائل 
كلھا من باب افتراض أن  بالفعل، وتحریف عقول بالفعل، واستخدام الشرع في غیر مراده بالفعل ..

للمسلمین الید العلیا .. كما أّن أعوان السیسي "المسلمین" لھم الید العلیا، وھذا ما یروجوه بین من 
 یقول "النصارى سیطروا على مصر"! نفس المنطق.

أم ما أورد في سیاق الرّد على المنع، فھو أضعف ما یكون في ھذا األمر كلھ، فقد ذھب إلى كّل  .3.4
المنع، مما ورد في حدیث العلماء األثبات والفقھاء الثقات، وصرفھ لصالح الجواز، رغم  دلیل على

أن أحادیث المنع ظاھرة في معناھا، وما أورده مما رآه أدلة في نظره، كلھا حكایات أحوال، أو في 
مقام غیر محل النزاع، أو ضعیفة لم تصح، أو داللتھا داللة مفھوم ال منطوق، لكن لم یأت ما یقوم 

االعتراض القوي الراجح على ما یضاد أدلة المنع. ونظرة فیما أورد عن البیھقي وتكراره، مرة 
تلو األخرى دفع منع االستعانة بحدیث صفوان، یثبت تھافت في االستدالل كما رأینا. ثم إنھ اعتبر 

تراه أسماھا ھنا ذلك فیما أورد بعده، قال "وتجرى نفس القرینة.." كأنھا قد سِلَمت لھ قبلھا! ثم 
 قرینة، وأسماھا قبالً دلیالً، وھما یفترقان عند من لھ أدنى علم بمصطلحات األصول! 

ونود ھنا أن نذّكر بأن مناط االستعانة التي منعھا رسول هللا صلى هللا علیھ سلم في نص عام بنكرة 
ند والمحاربین، تختلف عن في سیاق النفي، غیر مناط االستعانة بصفوان، إذ كما قلنا، االستعانة بالج

استعارة درع، یمكن أن یقارن بأخذ أسلحة من بلد أجنبي الستعمالھا، ومن قرن بینھما فبھواه ال بعلم 
راسخ. ویكرر ماھر ما سئمنا من الرّد علیھ، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قد استعان بیھود 

القدرة، فأین ذلك من بعض الفصائل بني قینقاع، وھو صلى هللا علیھ وسلم كان صاحب الید و
 على تركیا وأمریكا؟  من أن تكون صاحبة الید وحدھا المسكینة التي ال تقدر على دفع داعش

كذلك فإنھ من الواضح أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم استعان بمال صفوان وأسلحتھ، ال 
القیم في الزاد، غزوة حنین،  بصفوان ذاتھ، لكن صفوانا خرج برضاه حمیة للعشیر، كما أورد ابن

عن ابن اسحاق قول صفوان "ألن یربّني رجل من قریش أحب إلي من أن یربّني رجل من 
 ھوازن".
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فالحاصل أّن استعمال كلمة "االستعانة" في مناط الشام وتركیا وإیران، والمحاربین والمقاتلین، لیس 
بل مجرد نوع من التواطئ اللفظي،  ھو استعمال مناط "االستعانة" التي جاءت في حدیث صفوان،

 یجب فیھ اعتبار المناط الشرعي. لذلك نجد غالب الفقھاء قد وضعوا قیودا على استعمال ھذا النّص، 

أّما رّده لقول عمر ابن الخطاب وفعلھ في عدم االستعانة بالمشركین ولو في عمل إداري كما كتب  .3.5
ر رضي هللا عنھ وراء ظھره بغایة السھولة، ولم لمعاویة، حین استأذنھ، فإن الكانب ألقى بقول عم

یدرك أن قول عمر وفعلھ لم ینكره علیھ أحٌد ممن عاصره من الصحابة، فھو إجماع سكوتّي، عند 
من یثبتھ، من الصحابة علي األمر. ولم یستدرك علیھ معاویة بأي مما أورد الباحث! فھذا الدفع 

 لیس في محلھ بالمرة..

رق بین االستعانة بالفرد واالستعانة بالجماعة، فال یقول عاقل بالتسویة بینھما، أّما ما ذكره من الف .3.6
من حیث أن القصد إلى المنع ھو االحتراز، فإن كان ھناك خالف في الفرد، فما بالك في الجماعة، 

یة، وھي أشد قوة؟ وفي النقطة األولى، فإنھ اعترف بعدم صحتھا وأحال إلى الثانیة فالثالثة. فأما الثان
وھي أن ھناك عدد كبیر من النصوص الصحیحة دلت على الجواز، قلنا ال یسلم لك، وقد أثبتنا ذلك 

من قبل، فال یصح كدلیل، ومن ھنا فإنھ، كما أشار في النقطة الثالثة من رده على االعتراض أنھ 
قاع، وقد أوردنا مدفوع باستعانة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالجمع الغفیر، ویقصد بذلك بني قین

أّن ذلك كان مع تمام القدرة علیھم، فجمٌع دون جمع، فھل یسوي جمع بني قینقاع مع رسول هللا 
 صلى هللا علیھ وسلم بجمع الجیش التركّي وأمریكا مع الفصائل؟ یا مثبت العقل!

ارج كفّأر، إال أّما في المسألة الرابعة من ھذا الفصل، فقد قرر إنھ بنى ما تقدم على اعتبار أّن الخو .3.7
إنھ ال یقول بذلك! ثم ذكر إّن قتال الخوارج، وإن لم یكن كقتال المشركین بالمشركین بالضبط، إال 
إنھ أقرب لھ من قتال البغاة باالستعانة بالمشركین! فسبحان هللا قفز من كّل ما حاول إثباتھ من قبل 

ثم قّرب قتال الخوارج ولزومھ أكثر  في قتال المشركین بالمشركین، ونقل أحكامھ إلى قتال البغاة،
منھم، طالما أنھ ذكر أن االستعانة بقتال البغاة قد تم اثباتھ!!! فأین أثبت جواز االستعانة بالمشركین 

 على قتال البغاة أصالً؟ تضارب واضطراب شدید، وتسّور على المسائل بال تمییز.

 ثم نأتي إلى النتیجة التي وصل الیھا: .3.8

ن جواز االستعانة بالمشركین في قتال المشركین! سبحان هللا، ضعنا وهللا وقد صّدرھا بعنوا .3.8.1
بین افتراضاتك یا ماھر! أما أثبتھ ھو جواز االستعانة بالمشركین على المشركین، أو 

 المشركین على البغاة، أم بالمشركین على الخوارج! أم ماذا؟ 

بالمشركین"! فھذا قول عظیم لم ثم قولھ إن الفقھاء على "شبھ إجماع على جواز االستعانة  .3.8.2
یثبت، بل ثبت، بما أورده ھو، أّن األصل ھو المنع لدي المالكیة والشافعیة والحنابلة 

واألحناف. ھذا ھو األصل، ثم وردت علیھ استثناءات، كالضرورة كما نص األحناف، أو 
شروط  حسن النیة مع الحاجة، قد بیّنا قصدھم بالحاجة، وھو شرط مجمع علیھ، ثم جاءت

أخرى تزید من التقیید على األصل، مثل أن یكونوا مأموني الجانب، أقل عددا وعدة من 
المسلمین، وھذه شروط على الجواز الذي ھو استثناء من أصل المنع .. عند من یفقھ في 

 األصول.
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ثم اتخاذه أن بعض العلماء اختلفوا في الرضخ للمشرك المعین في حرب أو اإلسھام لھ دلیل  .3.8.3
أن مشاركتھم جائزة، وھذا لیس بدلیل اصالً إال على إمكان االستعانة بھم بشروطھا ال على 

بشروطھ. لذلك احترز انفسھ فقال یدل على "التوسعة في الباب"! فأین أصل الباب أوالً؟ اثبت 
 العرش ثم انقش..

أمیركا،   ثم في النقطتین التالیتین، ھما علیھ ال لھ! فھو یثبت أن التحالف، الذي على رأسھ .3.8.4
یرید إنشاء منطقة كردیة، وكأنھ ال یعرف أن القوات األمریكیة تعین تركیا، بل دخلت بقوات 

بریة محدودة معھا في جرابلس، فكیف تكون معینة على إقامة دولة كردیة، ثم تحارب 
 األكراد؟ أم كیف تحارب تركیا داعش لتقیم دولة كردیة؟؟ اضطراب في االستدالل.

التالیتین، یقول إنھ یجب حسم موضوع داعش ألنھا ستدمر الثورة السوریة.  ثم في النقطتین .3.8.5
نعم داعش تعمل على ھذا منذ أول لحظة من إعالنھا جماعة في الشام، لكن حسم وجودھا 

باالستعانة باألتراك واألمریكان لن یكون لصالح اإلسالم السني في الشام، بل في صالح الحكم 
ن ھذا ما یریده علوش من الثورة السوریة، فنحن نوافق على ما العلماني في الشام، فإن كا

 ذھب الیھ ..

 :الرد على باب جواز االستعانة بالمشركین على قتال البغاة والخوارج .4

ثم نضع ھنا صورة لما صّدر بھ ھذا الباب، بعدما ناقش في أمثر من نصف البحث موضوعا ال  .4.1
 یمّت لما یریده بصلة .. 

 

 17نا ھو أول ما یرتبط بالمسألة التي أراد التدلیل علیھا في بحثھ كلھ، تناولھا في ص وھذا الذي ذكره ھ
صفحات كخالصة! وللقارئ أن یعجب ھنا لھذا اللون من تناول البحث،  3صفحة، و 23من إجمالي 

حیث تتناول موضوعاً یشترك معھ في بعض ألفاظ العنوان، وھو لفظ "االستعانة بالمشركین لقتال.." ثم 
 یختلف معھ بعدھا في صفة الُمقاتَلین! لكن، ھذا ھو البحث الذي نتعامل معھ على أیة حال..
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ویظھر مما أثبتنا عنھ أن أقوال المذاھب الثالثة، الشافعي والحنبلي والمالكي، واشتراط األحناف  .4.2
 الحاجة أو الضرورة، وھي التي بیّنا من قبل إنھما في معنى متقارب للزوم ذلك.

الباحث، بجھد جھید، أن یثبت أمراً، لو قالھ من أول البحث لوفّر علینا كل ذلك العناء ثم یحاول  .4.3
الذي ال فائدة فیھ. فأخیرا یصرح بكیفیة الربط بین قتال المشركین باالستعانة بالمشركین، وقتال 

ین قتال المشركعلة الخوارج استعانة بالمشركین، وھو لّب المسالة في الحقیقة. فتراه یردد أّن 
فھناك رابط یربط الثالثة أشكال من ، لةوالخوارج والبغاة مشتركة، وھي الحرابة، فإن ُوجدت الع

القتال، فإذا صح إنھ یجوز االستعانة بالمشركین على قتال المشركین، وھو ما جھد فیھ بال محصلة 
ة بالمشركین، وال دلیل واحد صحیح كما بیّنا، فإن العلة إذن یمكن تعدیتھا إلى قتال الخوارج استعان

مشكلة في أن األئمة كلھم منعوا فعل ذلك أصالة، حتى األحناف الشتراطھم الضرورة. إذ لم یر 
اإلئمة كلھم ھذا االرتباط العمیق الذي استنبطھ ماھر علوش لیرد بھ إجماع المذاھب كلھا، إن 

 ضممنا الشرط، على منع قتال البغاة والخوارج استعانة بالمشركین! 

بیت القصید. ھذا ما لّف ودار األخ علوش لیضعھ في سطرین أو ثالثة، یدلل بدلیل أتى بھ من  ھذا ھو
نفسھ استنباطا، بال اتكاٍء على أي مذھب، بل مخالفة لكل مذھب، إال أن یثبت الضرورة فیكون لھ فیھا 

 مخرجا، وھیھات!

الكلمات واألقوال لتناسب صورة في فإن لم یكن ھذا ھو عین االعتساف في االستدالل، والتحریف ولّي 
 الذھن، فما ھي صورة االعتساف والتنطع في االستدالل؟

وال حاجة لنا في الرّد على ما قال في موضوع علّة الحرابة، التي ال ال تدل على إباحة االستعانة 
 یقول بھ. بالمشركین على قتال البغاة أو الخوارج، إال إن كان على مذھب أن الخوارج كفار، وھو ما ال

 وحتى على ھذا التخریج فال یصح كما أثبتنا من قبل. 

وما ذكره عن التفرقة بین قتال الخوارج والبغاة، مما أثبتھ ابن تیمیة وغیره، فھو صحیح، من حیث ھو 
مضمون ما جاء بھ الحدیث من اقترانھم بقوم عاد، فھو قتال استئصال ، لكن َحْمل ھذا على تشبیھ قتالھم 

كفار من كّل وجھ، تزیّد وتحمیل للكالم أكثر مما یحتمل، وإال لذكر ابن تیمیة جواز االستعانة بقتال ال
 بالمشركین على قتالھم، وھو ما لم یذكر.

ثم ینتقل األخ علوش إلى مسألتھ الرابعة، وھي أن تنزیل ما ذكر من أحكام، وال أدرى ما ھي  .4.4
 حقیقة! على الجیش التركّي خاصة. 

 لتركّي جیش مسلم إال عند المتنطعین! إذ لم یثبت أحد كفر أفراده عینا. قال إن الجیش ا .4.4.1

ثم قال إّن األمر متردد بین قول "العلماء" بأنھ جیش مسلم، وقول المتنطعین بأنھ جیش غیر  .4.4.2
مسلم، وشبھ ذلك بالخالف بین "العلماء" ممن قالوا بأن الخوارج مسلمون ومن قال من 

فانتبھ یا رعاك هللا. وضع نفسھ في رتبة العلماء وقرن نفسھ، "العلماء" إن الخوارج كفار. 
ومن حكمھ ھواه مثلھ، بالعلماء الذین تبوا الرأي األول في الخوارج، ثم قرن "المتنطعین" ممن 

رأى كفر الجیش التركّي (كطائفة) بالعلماء الذین قالوا بكفر الخوارج ومنھم البخاري وابن 
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! فما أسوأه من تشبیھ، یجعل أمثال 36أھل الحدیث والفقھالعربي والسبكي وكثیر جدا من 
البخارى كالمتنطعین .. لكن .. ھؤالء ال یحذرون ما یقولون، طالما الظن أنھ سیصل بھم إلى 

 ما یریدون.. 

والحق أّن المتنطع ھو من قال بإسالم طائفة الجیش التركي، ال أعیانھ. والقول بحكم الطائفة  .4.4.3
وائل، إذ أجریت أحكام على أفراد من طوائف تخالف ما أجریت على معلوم منذ بدایة فقھ األ

الطائفة ككل، والعكس، مثل قول أحمد أن القول بالقرآن كفر، لكنھ لم یكفّر طائفة المعتزلة. 
والیك حدیث عائشة رضي هللا عنھا، وھو الحكم في حكم الطائفة بال نزاع إذ ھو نّص فیھا. 

قال رسول هللا صلى هللا قالت رضي هللا عنھا ضي هللا عنھا روى البخاري بسنده عن عائشة ر
یا  علیھ وسلم یغزو جیش الكعبة فإذا كانوا ببیداء من األرض یخسف بأولھم وآخرھم قالت قلت

رسول هللا كیف یخسف بأولھم وآخرھم وفیھم أسواقھم ومن لیس منھم قال یخسف بأولھم 
". فتأمل یا رعاك حتى من كان كارھا؟". وفي روایة مسلم "وآخرھم ثم یبعثون على نیاتھم

هللا، لو أراد هللا سبحانھ أن یفرز المفسد من المصلح، لفعل، ولخسف األرض بالمفسدین ونجى 
مدار العمل في الدنیا على الظاھر، وھم طائفة واحدة، تغزو الكعبة. والحدیث غیرھم، لكن 

ینص على أن حكم األفراد األعیان قد یختلف عن حكم الطائفة بال منازع. قال ابن حجر في 
یخسف بالجمیع لشؤم األشرار ثم یعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده ، قال الفتح "

 .كثر سواد قوم في المعصیة مختارا أن العقوبة تلزمھ معھم في ھذا الحدیث أن من  :المھلب 
. وتلك الجیوش ال 36F37"قال : واستنبط منھ مالك عقوبة من یجالس شربة الخمر وإن لم یشرب

یخالطون، بل یعینون ویوالون ویدفعون عن النظام العلماني القائم في بالد المسلمین. وقال 
، فأثبت اإلثم والجرم والظلم 8القصصامان وجنودھما كانوا خاطئین" تعالى "إن فرعون وھ

والكفر ال على فرعون وھامان، فقط، كما حاول أن یثبت ماھر، فیما سیأتي من حدیثھ عن 
ومات الحاضرة والقدیمة، لكنھ ألزم بھا جنودھما كذلك. وھذا نص في كالفرق بین الح

   الموضع، وھو كفر الجیوش التي تحمى الكفر.

 في الرد على "المسألة المھمة" كما أطلق علیھا الباحث .5

ثم في محاولة یائسة لترقیع الشتات الذي جاء بھ الباحث، تحریفا وتأویال واستشھادا بغیر شاھد،  .5.1
یمینا ویساراً، حاول في المسألة األولى في الباب الخامس، أن یؤسس ألمر لم یأت بھ األوائل، كما 

"ال یقف عنده النظار عادة!". فقد أطنب وتكلم وردد، ثم كان محصلة  أشار الیھ نفسھ في قولھ
 صفحة كاملة أنّھ :

                                                           
 انظر بحثنا بتوسع "القول في كفر الخوارج العوادیة"  36
 .398فتح الباري كتاب البیوع ص   37

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3880&idto=3890&bk_no=52&ID=1342#docu
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 وكّل ما سبق، كالم ال عالقة لھ بھذه الجملة! فسنناقش المفید ال الزبد، وما أكثره في المقال، دون مبالغة.

قیام ھذا المانع بمجرده،  نرى فیما ذكر أنھ اعتمد على أّن الحكومة التركیة إّما مؤولة أو مكرھة، وأنّ 
حتى وإن في ذھنھ وأمثالھ، ال في الخارج الواقع، یكفي لیكون مانعا من إجراء الحكم الذي أقر بھ على 

 ..!22الحكومات العلمانیة. نعم .. ھكذا قال في ص

ومن العبث أن نعود إلى تعریف اإلكراه الملجئ، وإلى تعریف معنى التأویل في ھذا الموضع، فھي 
یعرفھا طالب السنة األولى األزھریة، لكننا نسأل ھنا: ما ھو شكل اإلكراه الواقع على الحكومة  أمور

التركیة؟ إن كانت حكومة بھذه القوة التي یشید بھ أمثال األخ علوش وفَِرق التطبیل للسلطان أردوغان، 
أین كانت حكومة ولھا ھذا الجیش الذي یعد من أقوى جیوش العالم، ھي حكومة مكرھة، فمتى وكیف و

أو خالفة غیر مكرھة إذن؟ ومن أكرھھا؟ وكیف لم یكره أحد إیران على عدم تطبیق مذھب الروافض 
في بالدھم مثالً؟ ومن المعروف أّن المكره ال یفعل، إن ثبت في حقھ اإلكراه، إال أقل القلیل مما أكره 

دل منھا بحجة اإلكراه! فھل علیھ. فإن أكره شخص على شرب الخمر، فلیس لھ أن یتطوع بشرب جرا
أكرھت تركیا على دخوا الناتو؟ ھل أجبرت على السعي حثیثا لسنین طویلة على الدخول في االتحاد 

األوروبي، وما یستلزمھ من إباحة كافة المحرمات والشذوذ وإلغاء عقوبة اإلعدام؟ أي إكراه یا رجل، 
لتھافت والھراء. ثم، ھل أعلنت الحكومة التركیة وهللا نفقد عقولنا وتتلف أعصابنا حین نقرأ مثل ھذا ا

ذاتھا بأنھا مكرھة؟ ال، بل ھي تعلن في كل موضع إنھا مسیطرة على أوضاعھا وإنھا ذات سیادة كاملة، 
داخلیا وخارجیا! أفأنت ملكي أكثر من الملك؟ لَم یضع ھؤالء الكالم في أفواه الترك، دون ما ّیدعونھ 

لیل الدعم وأخذ المساعدات، خاصة المالیة منھا، ثم الحلم بالسلطة التي ألنفسھم؟ ھو للوصول إلى تح
 یحسبون أن األتراك وأمریكا سیسلمونھم إیاھا .. وھیھات.

ثم یكمل بعد ذلك في النسج على ذات المنوال، حیث یقرر أنھ ال معنى للحكم على طائفة من حیث  .5.2
دھا. وال یسعنا إال أن نقول ھنا أن ذلك ھو أمّر نظري على الورق، بل األصل ھو الحكم على أفرا

ھو من جنس ما ذھب الیھ المقدسّي في إنكار أّن العوادیة طائفة، ولھا أحكامھا، لكننا نقول: ھذا 
محض خروج عن حكم الشرع والعقل والواقع. فإن مجرد إثبات وجود الِفَرق اإلسالمیة، وتمیّزھا 

)على مر العصور قد والمیم ھنا لیست للتبعض بل للبیان(في أحكامھا یثبت أن العلماء من علماء أمتنا 
أثبتوا أن حكم الطائفة لیس حكما نظریا مجرداً، بل لھ ما یستتبعھ من أحكام شرعیة خاصة 

 بالطوائف، تكفیرا وتفسیقا وتبدیعاً. 

 الخالصة من البحث .6
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وإظھار مواضعھا  ولن أناقش خالصة الباحث، إذ ال معنى لھا بعد ھذا التشریح العضوي لكلماتھ، .6.1
 من صحة وسقم. لكن أثبت ھنا خالصة ما أرى في ھذا األمر كلّھ.

أن الباحث قد اعتمد في "أدلتھ" على روایات إّما لم تثبت صحتھا، أو في غیر موضع المسألة  .6.2
وأدخلھا اعتسافا، وإما تدل دالالت ثانویة أو بالمفھوم الذي یصلح شاھدا ال مثبتاً. ولم یصح لھ دلیل 

د كما ذكرنا فیما حاول اثباتھ من "اتفاق اجماع العلماء على جواز االستعانة بالمشركین على واح
 المشركین"، فاألصل عندھم المنع كما رأینا. وھو ما یسقط أھم قواعد مسألتھ.

أّن الباحث اعتمد في مسألتنا الحاضرة، وھي االستعانة على البغاة والخوارج بما "أثبت من حكم  .6.3
المشركین ھلى المشركین"، إال أنھ نسي أّن األخیر لم یثبت لھ بالقطع، ثم إن األول لھ االستعانة ب

حمھ المنفصل وھو المنع عند الجمیع إال لضرورة عند األحناف. فبنى باطل على باطل، واصطنع 
 صلة بین األمرین من حیث ال صلة.

كافة المذاھب، حتى الحنفّي، إذ  أّن حكم االستعانة بالمشركین على المشركین األصل فیھ المنع، في .6.4
وضع قید في األصل ال یمنع أن األصل التحریم. واالستثناء ھو التقیید ببعض الشروط، منھا ما ھو 

أصل كلي ّعام كذلك كأصل الضرورة، ومنھا ضمان حسن رأیھم في المسلمین، ومنھا علو ید 
، أو الجماعة من ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا المسلمین، وھو ما ثبت في السنة سواء في حالة الفرد كمن رده 

 حیث االستعانة ببني قینقاع.

أن استخدام قصة صفوان ابن أمیة، ھو استخدام لصورة من االستعانة لیست ھي الصورة التي  .6.5
نتحدث عنھا، وال التي یتحدث عنھا الفقھاء، إال االشتراك أو التواطأ في اللفظ، من حیث أن واحة 

 األخرى استعانة بالجند والمحاربین. وشتان بینھما.ھي استعانة بمال صفوان وسالحھ، و

أن مدار منع االستعانة األصلي، وحكمتھ تقوم على الحذر من مكر العدو وتغلبھ، وسلب المسلمین  .6.6
 اختیارھم وحریة تصرفھم. ومن ثم جاءت القیود عند الضرورة لتحفظ الحكمة وال تتجاوزھا.

والخوارج، خاصة عند من ال یعتقد كفر الخوارج، على أن تخریج االستعانة بالمشركین على البغاة  .6.7
 االستعانة بالمشركین على المشركین خطأ وتدلیس من وجھین:

 أولھما أن ثبوت االستعانة بالمشركین على المشركین لم یثبت، فال یصح القیاس وال التشبیھ. .6.7.1

إن لالستعانة  ثانیھما أن ھذا القیاس أو التشبیھ حطب بلیل، ال دلیل علیھ البتة، من حیث .6.7.2
 بالمشركین على البغاة والخوارج أحكام منفصلة عند اإلئمة األعالم.

أن الجیوش العربیة والتركیة والباكستانیة، كلھا طوائف كفر لحمایتھا لنظم طاغوتیة علمانیة، تمنع  .6.8
 تطبیق ضرع هللا وإقامة دینھ في األرض، إال شعائر مما یسمح بھا الصلیبیون في أرضھم. وأن ھذا

ال یعني كفر أعیانھم فردا فرداً، لكن في حال الصدام، أو حال االستعانة، تبنى األحكام على حكم 
 الطائفة.

أن ادعاء إثبات الكفر في األمم الخالیة لرأس الدولة غیر صحیح، فإن هللا أثبتھ لجند فرعون وقومھ،  .6.9
لحال التي تمر بھا األرض وقوم عاد وثمود، وكل تلك األمم عامة. أّما في أیام الخالفة، فإن ا

المسلمة والشعوب المسلمة لم تنشأ من قبل في أرض اإلسالم، إال أیام التتار، ومعروف ما قال ابن 
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تیمیة في ھذا، عن أن جیشھم كفار، وأن المسلمین لو رأوه في جانبیھم قتلوه، مع إقامتھم الصالة 
 والشعائر.

ي ضرب المسلمین السنة من قواعدھم الستعانة بالترك الذین یسھمون فأنھ في حالة ا .6.10
ویحكمون أصال بالعلمانیة دون إكراه، واألمریكان، وحقیقة أنھم أقوى آالف المرات من الفصائل 
 على األرض وفي السماء، تجعل االستعانة بھم خرق لحكمة الحذر، من حیث عدم قیام الضرورة.

تعانة مرتبط بالضرورة، أنھ، كما ذكرنا في عدید مما نشرنا من قبل، أن موضوع االس .6.11
 فحكمھ على التفصیل، في كافة أشكالھ. فالتفصیل في ذلك إنھ:

في حال صیال الصائل، آنیا ولیس متوقعا، أیا كان حروریا أو باغیا أو مشركا، ولم یتمكن  .6.12
المسلمون من صده، فلھم االستعانة بالبغاة أوال، ثم بالكفار المأمون جانبھم وعدم عدائھم للمسلمین 

ف العقیدة، ثم یتساوى بعد ذلك الكفار عامة والخوارج، إذ كل منما یبغي الشر بالمسلمین. لذلك خال
في تلك األحوال یجب مراعاة الید العلیا في االستعانة، إال إن كان القتل من جانب الصائل قائما، 

ممن  وھو الفرض، فھنا تسقط االعتبارات للضرورة، ویصبح من یُوقع الشر بالفعل أشد خطراً 
 ننتظر منھ شراً قادماً.

وبناء على ذلك، فإّن وجود الدواعش، وإن كان شراً محضاً، ورفعھ واجب، إال إنھم لیسوا  .6.13
في حالة صیال قائم في تلك المنطقة. وخطر إدخال الترك واألمریكان، مع المنع األصلي في 

ارج. فالبد من التفصیل بال ضرورة واقعة قائمة، ومقّدم على استئصال الخو شرعا االستعانة بھم
 كما نرى.

أّن الواجب األساس ھو اتحاد الفصائل للقضاء على داعش، والنظام معا، ال االستعانة  .6.14
في السنوات الثالث األخیرة من تحذیرات من  نبھنا علیھبالغرب. والتأخر والتردد في ھذا، رغم ما 

ح، بل نتج عن التردد في ھذا الدواعش وانتشارھم، ووجوب القضاء علیھم مما ذھب أدراج الریا
وعدم أخذه بجدیة، أمثال جند األقصى الذین ھم أقرب ما یكون للدواعش، برعایة السید المقدسي، 

فإن مسؤولیة ما یقع، سواء من داعش أو التمكین للمشركین من أرض  ومن ثمراعى الخوارج. 
 الشام، وإنفاذ خططھم یقع على أكتاف كّل تلك الفصائل العاملة.

ھي باب تنفذ منھ أجندات الدعم المادي  ، مثل تلك الفتاوى التي تبیح االستعانة بالغربأنّ  .6.15
 والعسكري، الذي یبغي تحقیق واقع عالنّي على األرض. 

 وهللا الموفق والمستعان

 د طارق عبد الحلیم
 2016سبتمبر  30 – 1437ذو الحجة  29
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 خواطر عن خیوط المؤامرة الكبرى
 على فالح المسلميّ رد الوفي ثنایاه 

 وعلى آلھ وصحبھ وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

لم یعد ممكنا، بل لیس بصحیح ابتداء، أن ینظر المھتم بشؤون األمة اإلسالمیة الیوم إلى األحداث الواقعة 
ل، كما سنرى، إن بشكل یَجّزئھا إلى أحداث منفصلة متباعدة، حدث أن وقعت في نفس الحقبة من الزمان. ب

ھذه األحداث كلھا، وإن لم یكن مخطط لھا بشكٍل یومّي أو في حدود زمنیة ضیقة، ھي جزء من مخطط عام 
، دون أن یُظھر عالقة وثیقة 1798تام التفاصیل واألھداف االستراتیجیة، یحملھ العدو على مراحل، منذ 

 بینھا، متدسسا متحسساً طریقھ كاألفعي المترصدة.

بعیدة المدى، ضاربة في عمق قرنین من الزمان، نُسجت خیوطھا، ونُفّذت خطواتھا، خطوة خطوة،  المؤامرة
حتى وصلت إلى ما نحن فیھ الیوم، وھي، كما ھو ظاھر، نتیجة لن یسعد بھا أحٌد من المسلمین، على وجھ 

 اإلطالق والعموم. 

تلك الخیوط المحكمة، وخطواتھا التي  وال بأس أن نتحدث قلیالً، باختصار قدر المستطاع، عن بدایة غزل
 سارت فیھا، قبل أن تصل إلینا، في زمننا ھذا.

 ماذا حدث؟ )1

بدأت الخطة في أواخر القرن الثامن عشر، مع الحملة الفرنسیة على مصر والشام، ثم على الجزائر. فكانت 
تخریب الفكري الثقافي، أوالً عسكریة، متلبسة بزي حضارّي ما استطاعت. ثم بعد انھزامھا، بدأت خیوط ال

في مصر ولبنان، بادئا ذي بدء، من خالل تقنین الشریعة، والصحف واإلرسالیات والبعثات التعلیمیة، التي 
، حین احتلت 1888كان ظاھرھا العلم وباطنھا االحتالل. ثم جاء أوان التدخل العسكرّي مرة أخرى عام 

تھالكة. ثم جاءت الحرب العالمیة األولى، فقضت على بریطانیا مصر، وقطعتھا عن الخالفة العثمانیة الم
خالفة المسلمین برمتھا، وحّولت تركیا إلى دولة علمانیة صرفة، واحتلت فرنسا وبریطانیا وإیطالیا مناطق 
مختلفة من العالم اإلسالمي العربّي. وعادت تُكمل خطتھا الثقافیة واالجتماعیة، وھدمھا لثوابت الدین، باسم 

 في دورتھا الثالثة.  لیبرالیة والعلمانیة وغیر ذلك من شعارات جوفاء،التحرر وال

وقد بنت تلك الدول المستعِمرة، قاعدة راسخة من الفساد، ومنظومة خربة من الحكام، وجیوش مخترقة ال 
 والء لھا إال لمن یدفع رواتبھا، ویعینھا على طغیانھا. ھنالك لم یعد ھناك غرٌض لالستعمار العسكرّي، إذ

 أصبحت تلك الدول كلھا مستعمرة داخلیاً، دون أن تدرى شعوبھا شیئاً مما یجرى. 

ثم جاءت الحرب العالمیة الثانیة، ومن بعد قیام الكیان الصھیوني، الذي كان ركنا أساسا في الخطة المحكمة 
كلھا.  . وضاعت فلسطین 1898برمتھا، أشرفت علیھا بریطانیا لصالح الصھاینة، منذ وعد بلفور عام 

وكانت فرصة لتدخل الخطة مرحلتھا الثقافیة والفكریة واالجتماعیة، مرة ثانیة، في مواجھة اإلسالم، عن 
طریق نشر الفساد والفسق، وقمع الدعاة وقتلھم واعتقالھم، على أیدي المحتلین الجدد من حكامنا. وكانت 

ھ. فتعاملت بریطانیا مع الخلیج من طرق التعامل مع كل بلد محتل تختلف حسب طبیعة البلد وثقافة شعب
منطلق أن أبناءه بدٌو جھلة، وأّن رؤوسھم من عائلة عبد العزیز ال یھتمون إال بما یجلب لھم المال، من 

 الثروة النفطیة التي فتحت برامیلھا تحت أقدامھم.
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مسخ ھویتھم لیصبحوا ثم جاء دور االحتالل الداخلّي، واستنزاف ثروات العرب، واستعبادھم ثقافیا وفكریاً، و
كائنا مشوھاً ال أصل لھ. وصار النصیریة أصحاب الكلمة في الشام، والقبط قوة في مصر، أوقفھا الھالك 
السادات لّما تعارضت مع وجوده، وتسرعت في تنفیذ بنود الخطة. لكنھ في المقابل أتم خطة بني صھیون 

 ، التي كان منھا من حارب شریفاً لتحریر وطنھ. 1973ووقع كامب دیفید اللعینة وخان القیادات العسكریة في 

وقامت أنظمة جدیدة في المنطقة، صغیرة واھیة تابعة ذلیلة، أشباح وظالل لألسیاد في الغرب، مثل دول 
الخلیج برمتھا. ثم نظام القذافي البھلوان الھالك في لیبیا، واستمر المغرب العربي في ظّل حكامھ، فالجزائر 

علمانیون ال دین لھم، والمغرب تعیش في مسلسل "أمیر المؤمنین" كأن الزمن سبقھم بعشرة وتونس یحكمھم 
 قرون!

ولم یبق في العالم إال قطبین رئیسین، القطب األمریكي، والقطب السوفییني. لكن مخطط أمریكا كان أوسع 
في عدد من بلدان في الشرق األوسط، فكان البد لھا أن تتخلص من االتحاد السوفییتي، فدبرت ثورات 

اإلتحاد، في عھد ریجان وتدبیره، ثم أسقطت برلین، وأسقطت قبلھا االحتالل السوفییتي ألفغانستان، بدعم 
 جزئي لعدوھا اللدود "القاعدة" من خالل السعودیة. وسقط االتحاد السوفییتي، واحتلت أمریكا عرش الدنیا.

ریقھ، لتعلقھ بأمن الكیان الصھیوني خاصة، فكان أن لكن مخطط الشرق األوسط، كان وال یزال سائراً في ط
وصلنا في ظل تلك الخیوط المتشابكة، والقیود المتراكبة، إلى التسعینیات من القرن الماضي. وكانت بدایة 

جدیدة كل الجدة في مسلسل محاولة القضاء على ھذه األمة. وھي الحقبة الحالیة التي أقّدر أنھا ستغطي ثالثة 
 ود، بادئة دورھا منذ بدایة التسعینیات.أو أربعة عق

 ؟ماذا یحدث )2

وجاءت التسعینیات من القرن الماضي بریاح عاتیة، أتى بھا الغرب، وافتعلوھا بإقناع األحمق الھالك صدام 
حسین بغزو الكویت، مما أطلق أیدیھم في المنطقة كلھا بحریة كاملة، بدءا باسترجاع الكویت لعائلة الصباح، 

أصبحوا بذلك أتم عبودیة للسید األمریكي، وترسیخ الوجود العسكرّي في قواعد دائمة في قلب منطقة الذین 
الخلیج. وفرح آل سعود أوالً بالمنقذین األمریكیین حتى أتاھم الیقین، ووصلتھم ورقة الطالق من المخادع 

 در الطاقة السعودّي.األمریكي، بعد ذلك بربع قرن، في ھیئة الجاستا، عقب استغناء أمریكا عن مص

، لتعطي المبرر الكامل للغزو األخیر، الذي دّمر العراق 2001ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
ومّكن الروافض منھا، ووّسع النفوذ المجوسي الصفوّي، ثم قضى على دولة طالبان في أفغانستان، لیتخلص 

تطھیر بعد انھاء الوجود السوفییتي، وقمع كّل مقاومة منھا ومن القاعدة. فكانت بالنسبة لھم عملیات تنظیف و
محتملة تھدد سیادتھم في ھذه الرقعة من العالم. ووصموا تلك الحركات التي تبغي تحرر بالدھا بوصمة 

 "اإلرھاب".

ولّما كانت الضغوط ھائلة على الشعوب المسلمة، إذ أحاطت بھا من كل مكان، فقراً وذالً ومھانة، وفسقا 
اشتعلت نیران ما أسموه "الربیع العربي"، الذي سرعان ما استغتلھ أمریكا، كعادتھا في ركوب  وفساداً،

األحداث وإعادة توجیھ أھدافھا، فضربت تلك الثورات في مقتل، وأطاحت، عبر عمالئھا من المدنیین في 
ب السوري ضد تونس، والعسكریین في مصر، بمن كانت لھ أیة صلة بتلك الثورات. واتخذت من ثورة الشع

الحكم النصیري ذریعة إلشعال منطقة حرب جدیدة، تواجھ فیھا النفوذ الروسي من ناحیة، والنمو اإلسالمي 
السني من ناحیة أخرى. فضربت ثورة الشام ببعضھا، من خالل األیدیولوجیات المتناقضة بین علمانیة 



 د طارق عبد الحلیم     أحداث الشام كما عایشتھا  2016 دیسمبر  –ینایر الجزء الثاني 

       

89 
 

مھ السنة، وتضرب السنة بھ، حتى وقومیة وإسالمیة، ثم سكتت عن الكیان الحروري، داعش، لتضرب باس
انتھى دوره. لكن روسیا لم تنس ثأرھا، حیث رأت أن النفوذ اإلیراني یتوسع بجھالة الثور األمریكي 

 وغروره، فدخلت الشام لتساند النصیریة، وتحتل الساحل وتسلب النفط والغاز من المیاه السوریة. 

ّدرُت أنھا ستكون حوالي أربعة عقود، بقي منھ عقد وھا نحن نعیش في منتصف المرحلة الحاضرة، التي قَ 
 ونصف، لنرى نھایة التخطیط الذین دام أكثر من قرنین، أعید فیھا تشكیل المنطقة العربیة مرات. 

 ماذا نتوقع؟ )3

في ضوء تلك األحداث الرھیبة، التي مرت بنا عبر قرنین وربع من الزمن، واختصرناھا في صفحتین من  
 صوران لما قد یحدث في العقد القادم، كما نتوقع:الورق، فإن ھناك ت

: أن تنجح المؤامرة الكبرى، وھو ما تدل علیھ المؤشرات في الوقت الحالّي، فتُقسم الشام بشكل ما، أولھما
وتقع العراق في ید الرافضة دون مقاومة سنیة باقیة، وتقع الیمن في ید الحوثیین، ولیبیا في ید حفتر، ومصر 

السیسي، وتونس في ید العلمانیین، وبقیة المؤسسات الخاصة التي تسمى أنفسھا دوال، وأعنى  بالفعل في ید
بھا الممالك واإلمارات، فھي إلى إعادة تقسیم، خاصة السعودیة التي لن یتركوھا بحالھا الیوم، حتى لو 

، وفتح قنصلیات، سارت على منھجھا الحالي في التصالح مع الكیان الصھیوني، وشراء مضایق تیران ألجلھ
ومنح مالیة لالنتخابات، كلھا لن تشفع للسلولیة ولن تبقى المملكة في وضعھا الحالّي. بل ستُقسم إلى نجد 

 والحجاز والجنوب، وقد یحتل الیھود، بل غالبا ما سیحتل الیھود الشمال الشرقي في تبوك.

تدمیر البنیة العربیة اإلسالمیة وتفتیتھا بالكامل، وقد یقول قائل، یا هللا، ما لك بھذا التشاؤم المخیف! ھذا یعنى 
 وسحق شعوبھا إلى رماد تذروه ریاح الغرب؟ 

قلت: نعم، وما أراك متفائالً بنصٍر لیس لدینا وسائلھ وال إمكاناتھ، وال اإلخالص المستدعى لعون هللا سبحانھ 
الخلیج. وشعوب مسحوقة لتحصیلھ. شعوب أّما میتة الضمیر، معدومة العقل، تعیش للمال، كشعوب 

مطحونة ال تكاد تجد لقمة عیش، حرفیاً، تطعمھا أوالدھا الجوعى، وھم بقیة العرب. وحكام مرتدون ردة 
تفوق كفر أبي لھب وأبي جھل، حاقدون على اإلسالم حقداً مریراً، لم یعد دفیناً، والسیسي وحكام الخلیج ممن 

لى األقل ظاھراً، المركب السعودّي لّما عرف أن أمریكا لم یعینونھ مثال على ذلك. وقد ترك السیسي، أو ع
تعد تحتاج إلى خدمات كالبھ من عائلة بن سعود، وأن أمر السعودیة صائر إلى التفتت ودولتھم إلى 

االنحسار. ثم جیوش خائنة مؤجرة، تعمل بمنطق العصابات، تسرق وتنھب وتسیطر وتأخذ من الشعب كّل 
جیوشا ال تصلح لقتال، وال لخوض معارك، بل لبیع األجھزة الكھربائیة  غال ورخیص، بعد أن أصبحت

 وسلع التموین، وأصناف الحلوى والكعك، وقھر مواطنیھا واعتقالھ وتعذیبھم.

 لكن ...

 : أو التصور البدیل، على ضعفھ. وھو كالتالي:ثانیھما

تاریخنا المعاصر. وأتحدث عن الشام أن یُدرك قادة الشام حرج الموقف الحالي وعمق المؤامرة وضربھا في 
بالذات ألسباب، منھا أن القوة العسكریة المضادة للنظام أقوى منھا في أي بلٍد آخر، ثم إن تمرسھم بالحرب 

 خمس سنوات أسبھم خبرة وتجربة. وال ننسى ما ذكر نبینا المصطفى عن الشام بالذات.
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ریكیة والروسیة في تلك البقعة، خاصة والعجوز لكن العنصر األساس في الشام ھو تضارب المصالح األم
ھیالري كلینتون على وشك استالم السلطة، وھي لیست على وفاق مع روسیا، وبوتین خاصة، بعد حكایة 

التجسس وفضح الروس لمحوھا عددا ھائال من رسائلھا اإللكترونیة، وإعانتھ لخصمھا الجمھوري وتقریظھ 
ل للمنطقة كلھا، إّما إلى إنفاذ التقسیم الجدید للمنطقة، أو انھیار المؤامرة لھ. من ھنا فإن الشام ھي نقطة تحو

 الكبرى وفشلھا، مؤقتا.

ما كتب  الً امثوأضرب جیتھ الشخصیة، ووقد حاول البعض أن یقدم حلوالً تقوم على تصوراتھ وأیدیول
نیة على فھمھ الخاص ، فشّرق وغّرب، وأتى ببعض التحلیالت للواقع، مب38فالح أدیھم المسلميحفي صال

تقرب من  (!)، حاول أم یلبسھا ثوبا شرعیا تجدیدیا (!)للحركة السلفیة، وھو فھم ینطلق من خلفیة عقالنیة 
 تصورات محمد عمارة وفھمي ھویدي والجابري والغنوشي والترابي، ومن لّف لفّھم. 

وأّن المسعري، الذي یھاجم السلفیة ومن شذوذات رؤیة الكاتب تحدید "دعاة الخالفة" بالنبھاني والمسعرّي، 
لیل نھار، وحزب التحریر، الذي ینطلق من الرؤیة اإلعتزالیة، ھما الممثالن الشرعیان للتیار السلفّي! 

 وكالھما یتواءم مع منھجھ العقالني، بدرجات متفاوتة.
ء دولة تدور في یسعى لبناولم یكن للكاتب من نظرة تحلیلیة صائبة إال رؤیتھ لإلخوان كأصحاب مشروع "

. وھذا بالضبط ما یریده اإلخوان كسقف لمطالبھم، ال أرضیة لھا، "على غرار التجربة التركیة (الغربّي)الفلك 
إّن اإلخوان نظرا ألّن مشروعھم قد مضى علیھ أكثر من تسعة عقود , وتعاقب ثم أكمل في وصفھم بقولھ "

, ووصل إلى مرحلة الیأس من وضعھ موضع التنفیذ علیھ أربعة أجیال وھو في موقع المعارضة المضطھدة 
فقد شّكل حالة نفسیة لحاملیھ جعلھم غیر مؤھلین لسیاسة الدول وقیادتھا إذ یتعاملون مع اآلخرین بعقلیة 

فكیف إن أضیف لذلك ترسیخ …… ونفسیة التنظیم المضطھد بما یمثّلھ ذلك من شّك وعدم ثقة وعدم موّدة 
، ت بعدھم ما ھي إال جماعات ضرارمسلمین , وجمیع التیارات اإلسالمیة التي تأسسمفھوم أنّھم ھم جماعة ال

"، وأن كنت أرى أن اإلخوان ألیق بأن یكونوا وإن كانت ھذه نظرتھم لإلسالمیین فما بلك بنظرتھم لغیرھم
ة خالفا لمشروعي "الخالفة"، و"الدول في الصنف الثالث الذي وسمھ بمشروع "تحسین شروط العبودیة"

 العربیة القومیة" سابقي الذكر.
نرى أنھ نظرا یمضي في القةل بأن الوضع ، كمثال مطروح "للخروج من جھنم" كما أسماھا الكاتب، لكن 

جیل من الشباب أغلقت أمامھ جمیع السبل , فھو جیل یائس بائس ناقم على الجمیع , كافر ..  ھذا قد أنتج "
الفقر والبطالة , ویرى أنّھ ال سبیل لبناء حیاتھ , وال وسیلة لتكوین بالجمیع ؛ ألنّھ یعیش واقعا مزریا من 

نفسھ , ولم تعّد شعارات الوطنیة , واألھازیج الحماسیة , وفّزاعات (المنعطفات الحاّدة ) ( واالستھداف ) ( 
ري ھو والوطن البدیل ) تعني لھ شیئا , ولم تعد قصص المشایخ وأحادیثھم عن القدریة الغیبیة وأن ما یج

قضاء مبرم , وقدر نافذ تعني لھ شیئا , ثّم ھو ینظر إلى أُلھیات الشباب من الھیئات والتجمعات وشعارات 
"التنمیة السیاسیة " وغیرھا نظرة المباالة واحتقار ؛ ألنّھ بحاجة إلى تعلیم جامعي , وإلى عمل یعتاش منھ , 

الملّحة عزیزة المنال على الغالبیة العظمى وإلى بناء بیت وزواج وتكوین أسرة , وكّل ھذه المطالب 
"، لذلك فھو یقبل بأّي من المشروعات المطروحة، إنّھ كمریض یتمنى الموت من شّدة األلم……… 

إسالمیة أو دیموقراطیة أو قومیة، أو أي شئ، خالف ما نحن فیھ الیوم. وھذا، كما أشار ھو توجھ العوام، 
ھ للعوام، ال منقادا لتصوراتھم.وال یصح أن یُطرح من كاتب یُفترض إن  ھ موّجِ

                                                           
38 http://arabnyheter.info/ar/archives/57842 
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ثم نعود إلى تصوراتنا التي ال تخضع لھوى وال توجیھ إال من مصادر استقائنا ومرجعیتنا الشرعیة التي 
 تعتبر الواقع، وترى الحلول لھ في ضوء تلك المرجعیات.

دي األكراد/فصائل الموك التوازن الیوم في الشام ھو لصالح النظام/روسیا أكثر منھ في صالح التحالف/ملح
 وبقیة العمالء العاملین تحت مظلة الغرب. 

 لكّن ھذا التطفیف لصالح النظام النصیري، بل النظام العالمي برمتھ، یمكن أّن ینقلب لصالحنا في حالة:

النظر لما یحدث في رقعتنا اإلسالمیة نظرة شمولیة، تربط تلك األحاث بعضھا ببعض في ظّل  .1
ة دذات القطب الواحد، وتحت توجیھ أمریكا، مع اعتبار المصالح المتضاربة بینھا المنظومة الدولی

 وبین الشرق الشیوعّي، وما ینشأ عن ذلك من خلل في بعض التفاھمات والتوازنات، ال أكثر.
إدراك قادة الفصائل الكبرى في الشام حجم الخراب الذي تتعرض لھ األمة، وأبعاد المؤامرة  .2

مع "المساعدات والدعم" الغربي من منطلق معرفة ما یسعون الیھ من تحطیم ھذه الكبرى، والتعامل 
 األمة، بأیدیھم وبأیدي من یقبل معونتھم. 

التخلص من أصحاب المشاریع المتمیعة، التي ال تدرك كلیة المؤامرة، وتعیش في وھم التصالح  .3
الجماعات األخرى، كالجماعة والتفاھم والتفاوض، مثل قدماء اإلخوان، وأقطاب االستسالم في 

 اإلسالمیة المصریة المنكوسة في تركیا، ومثلھا في لیبیا.
نبذ أصحاب المشاریع التوافقیة الترقیعیة العلمانیة المحدثة، مثل من ھم في الشام وفي المعارضة  .4

 المصریة بالخارج.
لو اختلف في قبول من ھم من أصحاب الرؤیة اإلسالمیة العامة، ومن یلتزم بالشرع حكما، و .5

 جزیئات رؤیتھ. 
تقسیم الھدف إلى أجزاء متتابعة، لیست متنافرة، تكتیكیة ال استراتیجیة، لیتم التعامل معھا حسب  .6

القدرات المتاحة. وھذا ال یعني مرحلیة منفلتة من القیود الشرعیة، كما یراھا البعض. فمثال یقول 
اً، ال یمكن أن تنطلق في سبیل الھدف بعضھم الدیموقراطیة ھي مرحلیة التغییر! فنقول، أبد

 بخطواتك األولى في االتجاه المعاكس. ھذا تدلیس وتضلیل، غالبا متعمد ممن یتبناه.
تبني عملیة أحیاء األمة وإعادة إحساسھا بھویتھا، بشكل واسع عریض، یشرح أفضلیة، بل وحدانیة  .7

ل لن بجزم وتأكید، یؤدي إال إلى الحل لما نحن فیھ، فالعمل ضمن منظومة مستقرة أصالً، لن، أقو
، بقیود 1945مزید من الخراب. وكما نوه فالح المسلمي، فإن الغرب الذي قیّد ألمانیا والیابان، منذ 

لم یتمكنا من رفعھا رغم سطوتھما الصناعیة، لیس بعاجز أن یفعل أكثر من ذلك مع شعوب الشرق 
 الیابان والمانیا، قبل عصر رجال الكھوف! األوسط التي تعیش، بمقارنتھا علمیا وتكنولوجیا مع

اعتماد فكرة أننا قد وصلنا مرحلة آخر الدواء، في تعاملنا مع المنظومة الدولیة. فقد قتل الغرب  .8
األمریكي، وشّرد وھّدم ویتّم ونھب، في العقود الثالثة وحدھا، من المسلمین، ما لم یرتكبھ المستعمر 

 بشاعة الحروب الصلیبیة وإجرام االحتالل اإلیطالي. الغربي مجتمعا في ألف سنة مضت، مع
الحّل المختار، وھو ما غاب عن كافة من دعا لحلول، سواء عقالنیة أو شیوعیة، أو دیموقراطیة،  .9

لن یكون إال بما یتوافق مع روح أبناء ھذه الرقعة من العالم، ومعتقداتھ الراسخة، اإلسالم. ھؤالء 
أن یكون الناس أداة تنفیذھا، والناس أصالً ال ولن یؤمنوا بھا، إن الحمقى یقدمون حلوال یتوقعون 

تعارضت مع الراسخ في وجدانھم. ھذا معارض للفطرة والسنن. وكلما توافقت مع تلك الفطرة، كلما 
 كان الھدف أقرب للتحقیق، وھي كذلك السنن.
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م إعادة البناء وفقاً للحّل المختار. ھذه نقاط لإلعتبار في توجیھ حركة ھدم المنظومات العمیلة في رقعتنا، ث
 وما أراه إال ماّرا باإلسالم، وتحت رایتھ.

 وهللا ولّي التوفیق

 د طارق عبد الحلیم

 2016أكتوبر  29 – 1438محرم  29
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 أردوغان .. بین العلمانیة واإلسالم
 

 وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

أعلم أن بحثي ھذا قد جاء في وقت تتشابك فیھ اآلراء، بین منضبط بالشرع في األحكام الفقیھة الخاصة 
باإلیمان والكفر، وبین منفلت من الشرع یحكم بھواه، حسب الحاجة، وبین من دعتھ االنھزامیة وألجأه 

 یتعلق الغریق بالقش.  اإلحباط إلى تبني رأي معین، یتعلق بھ كما

كما أعلم أن سیكون للمقال أثر على الكثیر، منھم من سیرد بأدب، أو بسباب وشتائم، حسب األصل والنشأة 
والعلم، والجماعة التي ینتمى الیھا. لكن كّل ھذا ال یغیر من إنني أتمنى أن أرى رداً علمیاً مدعوما باألدلة 

 ردوي على ما أراه مخالفا للشرع في كتابات العدید من الباحثین. على ما قدمت، نقطة بنقطة، كما أفعل في

من األمور التي شغلت الناس عامة، والمجاھدین خاصة، ھو رجب طیب أردوغان. فمن مغالین فیھ حتى 
جعلوه سلطان العصر، وخلیفة الزمان، ورأوا فیھ القوة والعزة للمسلمین. ومن الناس من توسط، فقال بأنھ 

إلعتماد على دعمھ وعونھ، ومنھم من قال بأنھ كافر لیس بمسلم، بل علماني بحت، یحكم مسلم یمكن ا
 بالعلمانیة ویحترمھا، فال یجوز التعامل معھ أصالً.

والحق، إنھ من أكره األمور إلى نفسي الحدیث عن كفر فالن أو عالن، إال أن یكون ھناك سبب حقیقي  
فیر لیس ھوایة یتسلى بھا الخلق، بل ھو حكم بخروج نفس من یستلزم استقصاء ھذا الحكم وبیانھ. فالتك

 رحمة هللا، وتوقع العذاب األبدي، وھو من أبشع األمور وأشقھا على من عرف معناھا.

ورجب طیب أردوغان، ھو من الشخصیات الھامة، التي تلعب دوراً فاصالً في مصیر المنطقة كُكل. وتاریخ 
قدیر، إذ كانت عاصمتھ ھي عاصمة الخالفة لقرون عدة، وكانت بالده بالده یضعھ في مرتبة عالیة من الت

مركزا ألقوى امبراطوریة في تاریخ الدنیا حتى القرن التاسع عشر، وأطولھا بقاء. ثم إن دوره اإلقلیمي قد 
 أعطاه وزنا مؤثراً للغایة، من حیث موقعھ واقتصادیات بالده.
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ید، والواجب على من أفتى فیھا، أن یفرغ الوسع في تتبع والمسألة التي نحن بصددھا معقدة أشد التعق
جزئیاتھا، واعتبار مناطاتھا، وتنزیل األحكام الصحیحة علیھا، ال مجرد الحكم بعمومات وردت، سواء 

 . 39بالتكفیر أو غیره

ومناط القضیة ھنا ھو: ھل ھذا جائز أصالً في دین اإلسالم أن یكفر فرٌد ینطق بالشھاتین، ویقیم بعض 
الشعائر والمباني؟ فإن صح، فبماذا یصبح الحاكم، الذي تحدث باسم اإلسالم، وأقام بعض شعائره ومبانیھ، 

 كافراً؟ 

تلك ھي القضیة. وھي، كما ترون، معقدة أشد التعقید، إذ تضرب بفروعھا في علم التوحید والعقائد، وفي 
 علم الفقھ بأحكام الدار وأبواب الردة.

مسألة، ونولیھا حقھا من الدرس، ومن ثم تكون إجابتنا على تلك األسئلة مبنیةٌ على وحتى نفك خیوط ھذه ال
 علٍم وعدل، فإننا یجب أن نعتبرالتالي:

 ھل جائز أصالً في دین اإلسالم أن یكفر فرٌد ینطق بالشھاتین، ویقیم بعض الشعائر والمباني؟ .1
 متفق علیھ؟ھل یمكن أن تقوم حقیقة اإلسالم مع ارتكاب عمل كفر محٍض  .2
 الفرق بین الفرد العامّي، والحاكم في أحكام الكفر واإلسالم، وبین الحاكم العاصي والكافر. .3
 الفرق بین حكم الفرد وحكم الجماعة في أحكام الشریعة الخاصة باإلسالم والكفر. .4
 حكم الدار التي یحكمھا العلمانیون. .5
 متى یقع اإلكراه، وما حكمھ على الفرد، وعلى الجماعة؟ .6
 ماذا عن أردوغان؟ .7

 فنقول وبا� التوفیق

 تین، ویقیم بعض الشعائر والمباني؟دھل جائز أصالً في دین اإلسالم أن یكفر فرٌد ینطق بالشھا .1

واإلجابة واضحة، نعم یجوز، بل ھو مما ُعلم من الدین بالضرورة. فإن هللا سبحانھ فّرق بین الكفر 
د ألبوین غیر مسلمین، سواء من أھل الكتاب أو غیرھم. األصلي والردة. فالكافر األًصلي ھو من ُول

والمرتد، ھو من ُولد، أو تحّول إلى اإلسالم، طوعاً، ثم خرج عنھ. قال تعالى "ومن یرتدد منكم عن 
 دینھ" فأثبت ھذا الصنف من البشر. ھذا واضح ال لبس فیھ.

بتكفیر فرٍد معیٍن أو جماعة أو  لكن مسألتنا ھي فیمن اختلط فیھ ظاھر كفر وإسالم. وھي مسألة الحكم
 طائفة. ولنعتنى بالفرد أوالً فھو األصل الجزئي الذي ینبني علیھ غیره.

معرفة هللا سبحانھ، وإثبات ما یلیق بھ صفات، ونفي ما ال یلیق  )1فإنھ من المعلوم أن التوحید ھو  •
ق ما عرفنا، وانقسم الناس تصدی )2عنھ كالشریك والنظیر والولد والوالد ونسب الجن والمالئكة. ثم 

 ب)أنھ غیر الزم للتوحید، كالكرامیة، وھؤالء خرجوا عن الملة،  أ)في التصدیق إلى ثالثة أقسام، 

                                                           
بفتوى تتعلق بحكم التعامل مع تركیا، فإن لھذا أشكال وأوضاع مختلفة حسب المقام والحال. كما ال یتعلق بالشعب التي في نھایة البحث لیست   39

 .التركي إذ األصل فیھم اإلسالم وال یحّل أیة عملیات داخل بالده
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من جعل التصدیق ھو مجرد نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر، بمعنى أن ما عرفنا ھو حق 
ة المرجئة وھم لیسوا بھذا من وصدق، لیس إال، لكنھ ال یستلزم شیئا بعد ھذا القدر، وھؤالء ھم غال

المسلمین، بل ھناك من أحبار نصارى جاؤوا بھذا التصدیق، فما أنجاھم، كما في قصة أبي ءءءء . 
من قال إن ھذا التصدیق یستلزم جنس العمل لیصح بھ التوحید، وھؤالء ھم أھل السنة عامة. ثم  ج)

ن ھذا التصدیق بذاتھ تصدیق مخصوص، ال وقالوا أ ،انقسم أھل السنة إلى قسمین: أولھما: األحناف
ن ھذه األعمال شرط من خارج اإلیمان. وكما قالت المرجئة، فھو یتضمن اإلقرار كشرط لصحتھ، ك

وثانیھما، عامة أھل السنة، حیث قالوا بل إن ھناك جزء ثالث، بعد المعرفة والتصدیق، وھو إنشاء 
 طر في التوحید واإلیمان، من داخلھ، ال شرط فیھ. االلتزام، وھو اإلقرار والطاعة واالنقیاد، فھو ش

وھذا القدر من الفھم یؤدي بنا إلى أّن التوحید، في حقیقة أمره لیس بنطق الشھادتین، بل ھو بمعرفة 
مبانیھما، وتصدیق معانیھما، واالقرار واالنقیاد لمقتضاھما، كما ذكر ابن القیم. وھذا ناشئ عن أّن هللا 

واباً على القول الناقص الذي ال یحمل معناه. ومثال ذلك تسبیح الصوفیة باإلسم المفرد سبحانھ ال یُرتّب ث
"هللا"، ھو بدعة من حیث إنھ لیس بجملة مفیدة، لذلك ترى أن السنة في التسبیح ھي جملة مفیدة "سبحان 

 ى معاٍن معینة.هللا" و "الحمد �"، و"هللا أكبر" ومثل ذلك. إذ األلفاظ لم توضع لذاتھا، بل لتدل عل

ھكذا یجب أن نفھم قول "ال إلھ إال هللا"، وھكذا فھمتھ العرب، أصحاب اللسان. ومن ھنا نرى أن ما ورد 
من أحادیث الشفاعة "من قال ال إلھ إال هللا دخل الجنة" قد جاءت في نفس الصحاح، كالبخارى ومسلم، 

ما دونھ" ومنھا "من وحد هللا وكفر بما دونھ" .. بألفاظ مختلفة، منھا "من قال" ومنھا "من عبد هللا وكفر ب
ید، ال التوحید بذاتھ. بل إن القرآن قد أنھى ھذه وكلھا ثابت في الصحیحین. فالشھادتین ھما عنوان التوح

أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة  قل یا، فشرح "الكلمة" في قولھ تعالى "64القضیة في سورة آل عمران 
وال یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا  سواء بیننا وبینكم أال نعبد إال هللا وال نشرك بھ شیئا

لتي تركھا إبراھیم علیھ السالم في عقبھ، وھي كلمة التوحید، أو ا". فالكلمة، ا اشھدوا بأنا مسلمونفقولو
فمن أتي بأقل  ال مجرد نطقھا. كلمة السواء، أو شھادة أال إلھ إال هللا، ھي عبادة هللا وعدم اإلشراك بھ،

 من ھذا القدر، لم یثبت لھ توحید.

م على الحقیقة، فماذا عن ظاھر الدنیا، كیف نحكم على ثبوت لكّن یقول قائل، ھذا في حكم اإلسال •
 اإلقرار والطاعة واالنقیاد، إي أن المرء قد أنشأ االلتزام بالدین.

فنقول، حقا، ھناك فرق بین اإلسالم على الحقیقة، واالسالم على الظاھر. وما نرتبھ من أحكام في الدنیا، 
في الباطن والنیة، فإن أصل األصول وقاعدة الشریعة  ھو على ما ظھر من قول وعمل، ال على ما ھو

األولى ھي "العمل الظاھر"، ثم هللا یتولى السرائر. فمن ظھر منھ إسالم، دون ما یعكره، فھو المسلم، 
وما ظھر من إسالم عّكره كفٌر یقیني، فلیس بمسلم لدینا، وأمره بعدھا إلى هللا. وھذا ثابت مقرر في 

 ول.العقیدة والفقھ واألص

فإن قال قائل، لكن من شھد أن ال إلھ إال هللا وأّن محمداً رسول هللا، أمامنا، بل وجاء بشعائر وبینات 
عدل على إسالمھ، وجب اعتباره مسلماً بناء على ھذه القاعدة ذاتھا!، فنقول بالقطع، ھذا ھو ما تدّل علیھ 

ذاتھ بما یدّل على عدم اإلقرار  الشریعة، خالفاً للخوارج. لكن المشكلة تظھر حین یتلبس ھذا المرء
 واالنقیاد، أي خدش جانب التوحید، فإي ظاھر نُعمل إذن؟ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=258&idto=258&bk_no=49&ID=263#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=258&idto=258&bk_no=49&ID=263#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=258&idto=258&bk_no=49&ID=263#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=258&idto=258&bk_no=49&ID=263#docu
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العلماء مجمعون على أن الوقوع في شرك یقیني یخرج من اإلسالم، حتى لو جاء المرء بكافة شعائره 
عالى، من األخرى. فمثال، لو أنكر أحٌد الحجاب، وصلى وصام وحج بیت هللا كل عام، فھو كافر با� ت

حیث إنھ لم یُتم اإلقرار على وجھھ. وعلى ھذا، فقد أوضح العلماء ما ینقض اإلسالم، ولخصھ بعضھم 
في عشرة نقاط، وإن كان ذلك یتغیّر حسب التفصیل واإلجمال. ومن الضروري أن یفھم القارئ معنى 

 .40ملھ ألھمیتھتلك النواقض وحدودھا .. وھو ما شرحتھ في مقال خاص، أنقلھ ھنا في ھامش بكا

                                                           
ى دین اإلسالم، وھو ما یجعلھ یفترق نظراً وقبل أن نبدأ في تفصیالت تلك النواقض، نذّكر بأن معنى "الناقض" أساساً أن صاحبھ كان أصالً عل 40

طن غیر وحكما عن الكافر األصلي، فال یجب الخلط. ثم أمر آخر، وھو أّن األصل في قواعد الشرع أّن الظاھر یطابق الباطن ویحكم علیھ. لكّن البا
ت الظاھر التي قد تكون منعكسة عن باطن مخالف، حتى ال مقدوٌر على االطالع علیھ، لذا فإنھ یجب أن یتحرى الحاكم أو القاضي أو المفتي كل احتماال

 یكون مجاالً لتعلیل أو تأویل، فھناك یكون الظاھر منطبقا على الباطن حتى دون اطالع على ذلك الباطن. 

طن كافراً لم یكفر بالظاھر! ھذه وقولنا السابق لیس كقول المرجئة، وال مرجئة الفقھاء ممن جعل الظاھر المكفّر انعكاس للكفر الباطن، فإن لم یكن البا
 جھمیة وبدعة منكرة، إنما نحن نؤكد على أنھ إن اختل الظاھر اختالالً ال وجھ فیھ لصحة بأي شكٍل، فقد سقط الباطن وال محالة. 

 .)دون ذلك لمن یشاءان هللا ال یغفر ان یشرك بھ ویغفر ما (والدلیل قولھ تعالى , الشرك في عبادة هللا وحده ال شریك لھ: الناقض األول

إال جھنم خالدین فیھا أبداً، ال یُرفع عنھم العذاب. والمشركون الذین شھد القرآن بشركھم ھم  جزاء قلنا: الشرك األكبر ھو أعظم الظلم، لذلك لیس لھ
 وم إبراھیم وتبُّع. الیھود والنصارى، وكفار قریش عباد األصنام، والمجوس وعدد من األمم المندثرة، مثل قوم عاد وثمود ولوط وق

 واإلسالم، في المقابل، ھو طریق النجاة الوحید من الشرك األكبر "ومن یبتغ غیر اإلسالم دینا فلن یقبل منھ"، ھكذا بال فصال. 

صفات، فكان ثم إن "الشرك" المنھّي عنھ في القرآن، ھو الشرك األكبر من حیث صیغة الخطاب والسیاق، من ناحیة، ومن ناحیة وصف أھلھ بأقبح ال
 على الصورة الغائیة منھ. 

ل البغي بین لكن ھناك من الشرك صوراً ال تُخرج بمجردھا عن الملة، كما فصلھا أھل السنة والجماعة، منھا الحلف بغیر هللا، واالستماع للكاھن، وقتا
یاء. وقد قصد اإلمام ابن عبد الوھاب ھنا ما یشرك بھ المرء المؤمنین "فقاتلوا لتي تبغي حتى تفئ إلى أمر هللا، فإن فاءت فأصلحوا بین أخویكم"، والر

 في ناحیة الشعائر. لكن المقصود أن لفظ "الشرك" قد یاتي بمعنى األكبر أو األصغر، وال یاتي بمعنى األصغر إال في السنة.

واإلحسان، بینما الشرك األكبر، الذي ھو مضاد للتوحید  واإلسالم، أوالتوحید، لیس مقابال للشرك من ھذا النظر، إذ اإلسالم ال ینفى، بل یشمل اإلیمان
 لیس لھ مركبات، بل ھو صنف واحد مخرج من الملة. إنما الشرك األصغر ال ینتمي لھ إال اسماً، لتعظیم الجنایة.

 .لھم الشفاعة كفر اجماعاأمن جعل بینھ وبین هللا وسائط یدعوھم ویسالناقض الثاني: 

، "وقالوا ھؤالء شفعاؤنا عند هللا" , "إنما نعبدھم لیقربونا إلى هللا زلفى"وھذا باب من أبواب الشرك بال شك، وقد سماه هللا سبحانھ في القرآن واضحا 
، وفي الحدیث "طلوبإن الذین تدعون من دون هللا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لھ، وإن یسلبھم الذباب شیئا ال یستنقذوه منھ، ضعف الطالب والم"
 ". الدعاء ھو العبادة"

 :وأشكال الشفاعة أو الوساطة محددة

 أن یتوجھ إلى القبر فیدعو صحابھ أن یجلب لھ الخیر .1
 أن یتوجھ للقبر یدعو صاحبھ أن یدعو لھ هللا أن یجلب هللا لھ الخیر .2
 .أن یتوجھ للقبر فیدعو هللا عنده أن یجلب لھ الخیر .3

قد نقل اإلجماع على كفر فاعلھما كثیر من العلماء، ویبقى حكم االستتابة للمعین، فیعرض علیھ الحجة الرسالیة أوالً لمظنة  والشكلین األول والثاني
 .العذر بالجھل خاصة مع استشراء ھذه البدع في كل بیئة وكبقة، فإن أبي قُتل ردة
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إنھ بدعة محرمة تفضى  النوعین األولیین، واعتبر الجمھور، وما نأخذ بھ ھنا،أما الشكل الثالث، فھو ما اختلف فیھ البعض، فاعتبره بعض العلماء مثل 

فإن حقیقة ما ارتكب المعین ھنا ھو نقل مكان الدعاء من أي مكان آخر إلى جوار القبر إلعتقاد طھارتھ، ظنا منھ إنھ مثل . إلى الشرك ذریعة ووسیلة
قل ابن تیمیة في اقتضاء الصراط المستقیم عدم ورود ذلك عن السلف على وجھ اإلطالق، وإنھ وھذه بدعة، كما ن. الدعاء في الكعبة أو مسجد المدینة

 ً أن یتحرى الدعاء عندھا، بحیث : الثاني" یراه بدعة محرمة یجب النھي عنھا والتغلیظ على فاعلھا من حیث إنھا باب للشرك، قال شیخ اإلسالم نصا
. 40"ھذا النوع منھّي عنھ، إما نھي تحریم أو تنزیھ، وھو إلى التحریم أقرب، والفرق بین البابین ظاھریستشعر أن الدعاء ھناك أجوب منھ في غیره، ف

 . وھذا النّص ال یدع مجاالً لمعلق

 .من لم یكفر المشركین او شك في كفرھم او صحح مذھبھم كفر اجماعاالناقض الثالث: 

 إلى جزئیاتھ للنظر فیھا، إذ منھ ما ھو مسلم بھ بالضرورة ومنھ لیس بمسلم.وھذا الناقض مجمع علیھ في العموم، لكن یجب تفصیلھ ورده 

. فمن لم أما المسلم بھ بالضرورة، فھو كفر أعیان الطوائف المذكورة في القرآن كالیھود والنصارى والمجوس والمالحدة (من أنكر وجود هللا أصالً)
ر با� وخرج عن دینھ إجماعاً. كذلك ما قررنا في كفر الشكلین األولیین في الناقض یكفر ھؤالء عینا، أو شك في كفرھم أو صحح مذھبھم فقد كف

 ھ بال خالف.السابق، مع فارق ثبوت الكفر عینا أصالً في تلك الطوائف، وثبوتھا بعد إقامة الحجة في شكلّي الناقض األول مع ثبوت أصل كفر العمل ذات

ناطات كفر في الكتاب والسنة، مما یتعلق بعمل، فیثبت فیھ الكفر على شرطین: أولھما أن یتفق العلماء أما ما یثبت كفراً باالجتھاد، وما یتعلق بم
 للجھل بھا، مثل المعتبرون أن ھذا الفعل كفر ابتداًء، وثانیھما: أن یرتفع الجھل عن فاعلھ ببلوغ الحجة الرسالیة، سواء بانتشار العلم مما ال یدع محالً 

ة، أو من شّرع بغیر ما أنزل هللا، أو بالبالغ الفردي العینّي. وبلوغ الحجة غیر فھم الحجة، ففھمھا ھدى من هللا، إنما الشرط ھنا كفر تارك الصالة جمل
 بلوغھا، كما بیّنا في كتابنا "الجواب المفید".

القاعدة صحیحة صحة مطلقة في الصنف األول من الكفر وقد أُسندت ھذه الجزئیة إلى قاعدة أن "من لم یكفر الكفار فھو كافر"، وقد ذكرنا أّن ھذه 
 أعاله، لكنھا تحتاج إلى كثیر من التفصیل وتحقیق المناط في الصنف الثاني.

بت بعد وقد أضاف الحروریة الحازمیة مناطاً آخر للكفر ھنا، وھو كفر من لم یكفر من لم یكفر المشركین، وھو، مرة أخرى تكفیر باللوازم، وھي تث
 لحجة الرسالیة.بلوغ ا

وھذا ناقض لإلسالم  .فھو كافر حسن من حكمھأن حكم غیره أو ، أمن اعتقد ان غیر ھدى النبي صلى هللا علیھ وسلم اكمل من ھدیھالناقض الرابع: 
حكم، أو أحكام، غیر شرعیة، فقد یكون ھناك اضطرار أو إجبار على تنفیذ . بإجماع، والحكم ھنا لیس مرادفاً للممارسة، بل ھو مرادف للتشریع المطلق

ثم التصدیق، إما جازم، على مذھب األحناف في . واالعتقاد ھو مركب من المعرفة والتصدیق". اعتقد"، لذلك ارتبط القول ھنا بمن 40في حاالت معینة
واالعتقاد بأن حكم  . زام ونیة العمل انفصاالً ، فھو مستلزم االلتزام بالعمل ضمناً، أو غیر جازٍم، كما عند بقیة أھل السنة، فھو مستلزم لإللت40اإلیمان

 .غیر حكم هللا، على كال المفھومین للتصدیق، أفضل من حكم هللا، فقد كفر بال شك) تشریع(
في  وصور التشریع بغیر ما أنزل هللا سبحانھ معروفة، أشھرھا في عصرنا تبنى المذھب األیدیولوجي العلمانّي، المرتبط بالتطبیق الدیموقراطي

وھي كلھا تنبع من مشكاة واحدة، رفض وحي السماء، والركون إلى األرض بما یدل علیھ . السیاسة، والرأسمالي في االقتصاد والفردي في االجتماع
 .عقل الناظر، أیا كان

. إنما األمر فیما یدل على ھذا الرضا. بغیر ما أنزل هللا ھو كفر أصلّي أتت بھ اآلیات في صورة عامة غائیة) التشریع(من ھنا قلنا إن الرضا بالحكم 
ألصل، وھو وإتخاذ وسائل العلمانیة سواء في السیاسة أو االقتصاد أو االجتماع ال شك فیھا داللة على رضى ما، لكن یستلزم األمر أن یظھر الرضى با

وأصل مبدأ أن حكم غیر هللا أفضل وأصلح، " كل الدیموقراطيّ الش"تفضیل حكم غیر هللا على حكم هللا، بأن تُبین العالقة بین الغایة والوسیلة، بین تطبیق 
 .وأن أمر الشعب للشعب، ال �، والتحقق من أْن ال ضبابیة في مفھوم األصل، الذي قد یختلط على البعض من الجھال بمبدأ الشورى شكالً 

العلمانیة الدیموقراطیة، وكأن السیاسة ھي جانب الحیاة األوحد في كذلك، في التطبیق الرأسمالي واالجتماعّي، وھو ما لم تركز علیھ كتابات من ھاجموا 
ماعیة فإن المذھب الرأسمالّي قد یشتبھ في بعض التفاصیل مع االقتصاد اإلسالمیّن لكن لیس ھنا موضع التوسع في ھذا األمر، كذلك النظرة اإلجت. الحیاة

، لكن تختلف عنھ في معنى ھذه )ال إكراه في الدین(ترام حریة الفرد واختیاره، حتى لدینھ قد تتشابھ فیما بین العلمانیة اإلسالم، من حیث، مثالً، اح
، وال الحریة وحدودھا وتماسھا مع حقوق المجتمع ككّل، حیث تتوارى حقوق المجتمع بصورة كبیرة في النظر العلماني االجتماعي بجانب حریة الفرد

 .توجد إال في أضیق نطاق ممكن
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وھذا ینشأ من كراھة أصیلة وأصلیة في نفس . كفر اجماعالم یعمل بھ بغض شیئا مما جاء بھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم ولو أمن  :الناقض الخامس

ما  لك بانھم كرھواذ"، وھذا نتیجة للكره كما بیّن تعالى "وإذا ذكر هللا وحده اشمأزت قلوب الذین كفروا"الكافر لما جاء بھ الوحي، فتراه یكره ذكر هللا 
والبغض أمر باطن ال یمكن أن یعرف إال إن دّل علیھ دلیل من ظاھٍر، فمن فعل ذلك دون أن یبدو منھ أمٌر ظاھر كان كافراً ". انزل هللا فاحبط اعمالھم

أو یفعل بفمھ أو یشیر بیده  على الحقیقة، عند هللا تعالى، مثل أن یستھین بمواضع االستشھاد من قول هللا ورسولھ، أو یرفعھا من محل یُحتاج فیھا الیھ،
وال یدخل في ذلك كراھة ما جاء من قول علماء معینین، مثل أن یكره ما قال ابن تیمیة أو الشوكانّي، . إشارة تعارف الناس على أنھا للتقلیل من الشأن

 !وال یقال ھو بالنتیجة بغض لقول هللا ورسولھ، فھذا تكفیر بالالزم

واالستھزاء یعنى اإلھانة والغض من القدر  والتقلیل من الشأن والتحقیر بحقیقة : و عقابھ كفرأو ثوابھ أء من دین هللا من استھزأ بشي: الناقض السادس
، وھو معروف مشاھد في عرف "الصارم المسلول على شاتم الرسول"الوضع، فال استھزاء مع احترام البتة، ال یجتمعا، كما بیّن ابن تیمیة في كتابھ 

ال تعتذروا قد كفرتم بعد ، با� وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزؤونألتھم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أولئن س" قولھ تعالىودلیل ذلك ما جاء في . الناس
 أجبن عند ما رأیت مثل ھؤالء القوم أرعب قلوبا ، وال أكذب ألسنا ، وال :روى ابن عمر أن رجال من المنافقین قال في غزوة تبوك  وقد ".یمانكمإ

 علیھ وسلم اللقاء. یعني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والمؤمنین ، فقال واحد من الصحابة : كذبت وألنت منافق . ثم ذھب لیخبر رسول هللا صلى هللا
تحدث بحدیث الركب نقطع بھ فوجد القرآن قد سبقھ. فجاء ذلك الرجل إلى رسول هللا وكان قد ركب ناقتھ ، فقال: یا رسول هللا ، إنما كنا نلعب ون

فت إلیھ وما الطریق . وكان یقول : إنما كنا نخوض ونلعب ، ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول : " أبا� وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزئون؟ وال یلت
تحدید مناط االستھزاء، فإن بعض المناطات والنكتة ھنا ھي في  .والسبب أن تعظیم هللا أساس اإلیمان واالستخفاف خالفھ على اإلطالق "یزیده علیھ

تستھزؤون بالجزیة، : قالوا !ومثال ذلك ما رأینا مؤخراً من استھزاء البعض بطلب تنظیم الحروریة العوادیة الجزیة من أمریكا. یختلط بعضھا ببعض
 .والحق أن االستھزاء علي الطالب ال على المطلوب كما ھو بیّن

 .والدين واإلسالم، كما يشمل االستھزاء بخلق هللا كالمالئكة واالستھزاء والسب يشمل هللا

قولھ  .40، وھو مذھب األئمة إال الشافعي فقد اشترط سؤالھ عن سحرهیقینا ودلیل كفر الساحر ثابت: و رضي بھ كفرأالسحر فمن فعلھ : الناقض السابع
 قال الحافظ في الفتح: فإن ظاھرھا أنھم كفروا بذلك، وال یكفر بتعلیم الشيء إال وذلك "وما یعلمان من احد حتى یقوال انما نحن فتنة فال تكفر"تعالى 

 نزل على محمدأفصدقھ فقد كفر بما  عرافا أو كاھناتى أمن . وأما ما جاء في الحدیث "، وحّد الساحر القتل بالسیف كما ورد عن الصحابةالشيء كفر"
افا فسألھ عن شئ تى أمن "رواه األربعة وصححھ الحاكم، فقد حملھ العلماء على الكفر األصغر، للجمع بینھ وبین حدیث مسلم  "صلى هللا علیھ وسلم عرَّ

ً  فصدقھ وھو مما جاءت بھ السنة مبینة لمجمل القرآن، من حیث أتي القرآن بوصف الكفر األكبر بالسحر، وفصلت ". لم تقبل لھ صالة أربعین یوما
 .كان التصدیق جازماً بأن الكاھن أو العراف یعلم الغیب فھو كفر أكبر بال شك، وإال فھو كفر أصغر، یراد بھ تھویل المعصیة والزجر عنھا السنة، فإن

كنا، أم اختلف العلماء في الوالء والبراء ھل ھو من داخل حد التوحید ر: مظاھرة المشركین ومعاونتھم على المسلمینالوالء والبراء و: الناقض الثامن
بھم، قال ھو من خارجھ شرطاً، وفي كال الحالین ھو أمٌر عظیم اجتمعت اآلیات على تكفیر فاعلھ في مناط المظاھرة والمعاونة على قتل المسلمین وحر

تكن فتنة في األرض وفساد والذین كفروا بعضھم أولیاء بعض، إال تفعلوه "، وقال "ن هللا ال یھدي القوم الظالمینإنھ منھم إومن یتولھم منكم ف"تعالى 
 .وھو أمر ثابت كتكرر متقرر في الشریعة ال خالف فیھ على وجھ العموم. 23األنفال "كبیر

مقالنا لكن صور الوالء والبراء، وأعالھا المظاھرة، أي المناصرة الفعلیة في حرب، كثیرة متعددة، وھي مثال على ما ذكرنا في أشكال العموم في 
ونضرب مثاالً على انحراف فكر العوادیة، ومن یقف وراءھم من مدعى العلم، بما جاء في مواالة أعداء هللا، إذ لم یأت ما "قلنا " تأسیس النظر"السابق 

فجاء بصیغة یحددھا، أو كیفیتھا أو تقدیرھا بشكٍل محدد، إنما جاءت في الشكل الثاني من العموم، بصیغة مطلق النھي "ومن یتولھم منكم فإنھ منھم"، 
لى حصر، من" الدالة على العموم وعلى الشرط. وما جاء بصیغة شرطیھ، فقد جاء في سیاق االثبات ال النفي "ومن یتولھم منكم فإنھ منھم" فال تدل ع"

غة اآلیة تدل إذ رأینا في آیة "ومن لم یحكم" أن أمر كونھ كافرا ال یحتاج إلى أمٍر خارج عن المحصور فیھ، وھو عدم الحكم، ویثبت بعدم الفعل. فصی
ت الشكل على الغایة. بینما في آیة "ومن یتولھم منكم" تحتاج إلى تعریف خارج عن اآلیة بما یدل على الكفر. وھو ما یدل على دخول نصھا أصالً تح

ستدل بھا على الشكل الغائّي من األول من أشكال العموم النصّي القرآني، اللذین ذكرناھما. من ھذا النظر االستداللي، نرى أّن من یأت بآیات الوالء، ی
اآلیة أشكال الوالء فقد أبعد النجعة وخرج عن الفھم القرآنّي، إال أن یثبت بدلیل من الخارج مناط الوالء الذي وصفھ، وأنھ والء مكفر، بغیر 

 القرآنیة."اھـ

یجري بین التحریم والكراھة). وأنقل ھنا قول الطاھر ابن فتعدد صور الوالء لغیر هللا ھو ما یجعلھ والًء مكفراُ أم معصیة (والء أصغر إن شئت،  
َمْن شرطیة تقتضي أن كّل من ألھمیتھ القصوى وغناه عن كثیر غیره، قال رحمھ هللا ما نّصھ " 51عاشور في تفسیره التحریر والتنویر، في آیة المائدة 



 د طارق عبد الحلیم     أحداث الشام كما عایشتھا  2016 دیسمبر  –ینایر الجزء الثاني 

       

99 
 

                                                           
، ألن 40بظاھره یقتصي دخول في ملتھم (ظاھرا باعتبار المعنى اللغوي) یتوالھم یصیر واحداً منھم. جعل والیتھم موجبة كون المتولي منھم، وھذا

 محالة (على الحقیقة)، معنى البعضیة ھنا ال یستقیم إال بالكون في دینھم. ولّما كان المؤمن إذا اعتقد عقیدة اإلیمان واتّبع الرسول ولم ینافق كان مسلماً ال
على الوالیة الكاملة (أي الصورة  }ومن یتولھم{مفسرون بأحد تأویلین: إما بحمل الوالیة في قولھ تعالى ، وقد تأولھا ال40كانت اآلیة بحاجة إلى التأویل

ر والخلود في الغائیة من الوالیة) التي ھي الرضى بدینھم والطعن في دین اإلسالم، ولذلك قال ابن عطیة: ومن توالھم بمعتقده ودینھ فھو منھم في الكف
اتفق أھل السنة على أّن ما دون الرضى بالكفر ومماالتھم علیھ من الوالیة ال یوجب الخروج من الربقة اإلسالمیة، ولكنھ ضالل  النار... حتى قولھ: وقد

تغرق عظیم، وھو ماتب في القوة بحسب قوة المواالة وباختالف أحوال المسلمین (وھو ما ذكؤنا في بحثنا من أنھ ورد بعموم من الشكل األول المس
. ونحن ھنا ال نربط كفر الموالى المظاھر المناصر في القتال بثبوت عقیدة إیمانیة، بل یكفى العمل بذاتھ دون تأویل، لكّن 40ي النّص القرآني)"لدرجاتھ ف

 اعتبار القرائن من تمام الفقھ.

لمین من أھل غرناظة، الي سئل عنھا فقھاء وأعظم ھذه المراتب القضیة التي حدثت في بعض المسثم یسرد ابن عاشور واقعة ھامة جداً ننقلھا بنصھا "
شتالة، غرناظة: محمد المواق، محمد ابن االزرق، على ابن دؤواد، .. وجمع كبیر عّدھم، عن عصابة من قُواد األندلس وفرسانھم، لجئوا إلى صاحب ق

نوا أرض النصارى فعل فھل یحل ألحد من المسلمین ، واستنصروا بھ على المسلمین واعتصموا بحبل جواره، وسك40بالد النصارى، بعد كائنة اللّسانة
فمن  )ومن یتولھم منكم فإنھ منھم(مساعدتھم وألھل مدینة أو حصن أن یؤوھم؟ فأجابوا بأن ركونھم إلى الكفار واستنصارھم بھم قد دخلوا بھ في وعید 

وا ورجعوا عما ھم علیھم الشقاق والخالف، فالواجب على أعانھم فقد أعان على معصیة هللا ورسولھ، ھذا ما داموا مصرین على فعلھم، فإن تاب
 . 40المسلمین قبولھم"

فاستداللھم بھذه اآلیة في جوابھم یدّل على أنھم تأولوھا على معنى وقد اعتبر ابن عاشور أن ھذا الذي فعلوه أو أشد صور الوالء بما دون الكفر، قال "
اھـ فتبین أن الفقھاء  مواالة الكفر" السابقبعد لوه، وأجاب عنھ الفقھاء، ھو أعظم أنواع المواالة أنھ منھم في استحقاق المقت والمذمة، وھذا الذ فع

 یعتقدون تحریم ھذه الصورة وإن لم یعتبروا مناطھا كفراً أكثبر، وسمحوا بقبول توبتھم دون استتابة. 

، إال إن فالشاھد ھنا، ھو اعتبار فقھاء غرناطة أن ھذا الفعل لیس فعل كفر بذاتھ، فیھ نظر، ھو أّن ھذه الصورة بظاھرھا دالة على الباطن الكفريّ 
ي وإن كان لھ استدلوا بأن ظاھر اللسان والحال منھم یقول إنھم مسلمون ال یزالون، بعقد اللسان والصالة وغیرھا، فھما ظاھران متعارضان. وھذا رأ

 وجھ إال إننا ال نقول بھ، وإن استشھدنا بھ لبیان إمكان االختالف في درجات الوالء ومن ثم التحریم. 

أدناھا وھي ومن ثم، فإنھ یجب على من یتصدى الیوم للنوازل من فقھاء وعلماء، أن یعتبر الصور المختلفة للوالء، من أعالھا كالمظاھرة والمناصرة، و
فلیرجع  40معاشرة والمالبسة في التجارة والتعلیم وغیرھا. وقد بّینا صوراً للوالء في مقالنا "رفع الشبھات عو موضوع الوالء والبراء"المخالطة وال

 القارئ لھ.

ج من نھ یسعھ الخروج من شریعتھ كما وسع الخضر الخروإمن اعتقد ان بعض الناس ال یجب علیھ اتباعھ صلى هللا علیھ وسلم و: الناقض التاسع
 .شریعة موسى علیھما السالم فھو كافر

فر محض بال وھذه العقیدة تنشأ عادة بین المتصوفة، والرافضة، فھم یرون أن أولیائھم وأمتھم الظاھرین والمسردبین أعلى قدراً من األنبیاء، وھذا ك
، "وخاتم النبیین"، فقد قال تعالى 40ابتداًء وال بمثقال ذرة واحدةوال یسع أحد أن یخرج عن شریعة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم .شك عند من اعتقده

ومن بدع عوادیة ھذا الزمان أن قال أحد خطبائھم على . والدین ھنا ھو مجموع ما فیھ من الشرائع والشعائر" إن الدین عند هللا اإلسالم"كما قال 
 .وھذا كفر بواح ال شك فیھ"! یتبع الدولة لو أن محمدا صلى هللا علیھ وسلم بُعث حیا ما وسعھ إال أن"المنبر

وكفر اإلعراض ھو أحد أشكال الكفر األربعة التي تحدث عنھا العلماء، كفر التكذیب، : عراض عن دین هللا ال یتعلمھ وال یعمل بھإلا: الناقض العاشر
ومن أشھرھا الیوم صورة كفر اإلعراض، حیث ینأي المرء، الذي تحدث بكلمة التوحید، بنفسھ . وكفر الجھل، وكفر العناد واالستكبار، وكفر اإلعراض

ر هللا عن أي عمل واجب أو مندوب، بال وال یلتفت وال یلقى باال لقراءة قرآن یتلى، أو حدیث یھم شؤون المسلمین، فھو ُمعرض إعراضا تاما عن أم
، وھذا بال شك عمل ال یدع مجاالً لیكون في قلب ھذا " ربھ ثم اعرض عنھا انا من المجرمین منتقمونومن اظلم ممن ذكر بآیات "والدین، قال تعالى 

 .، وقد بینتھ بتفصیٍل في كتابي حقیقة اإلیمان فارجع الیھ"كفر تارك حنس العمل"وھو كفر محض، متصل بموضوع . المرء إسالما، بلھ إیمانا
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إذن ارتكاب النواقض ظاھر یجب أن یُعتبر عند الحكم على المرء في الدنیا، وال یمكن أن یغفل عنھ 
 .صلى هللا علیھ وسلمالمفتي أو القاضي. كمن شھد الشھادتین صم حرق المصحف أو سَب النبي 

األمر ھنا، الذي نفترق فیھ مع المرجئة، وخاصة في العصر الحدیث، ھو قضیة التحاكم إلى شرع هللا، 
 ھل ھي ناقض أم ال. 

 ؟أن تقوم حقیقة اإلسالم مع ارتكاب عمل كفر محٍض متفق علیھھل یمكن  .2

السواء، أو اإلیمان  أو كلمةمن المعلوم أّن حقیقة االنتساب إلى اإلسالم لھا حّد أدنى، وھو إقامة التوحید، 
واالقرار واالنقیاد والطاعة لھما اعتقاداً وعمالً قلبیاً وقبول معنى الشھادتین ومقتضاھما، الُمجمل، 

یستلزم وجود جنس العمل ككّل، ثم یأتي التنفیذ للمطلوبات والكف عن المنھیات، وھو اإلیمان الواجب 
 یادة تحصیلھ ما عاش.الذي یختلف بین مسلم وآلخر، وما یسعى المسلم إلى ز

فإن عرفنا ھذا، وعرفنا أّن مركبات التوحید ال تحتمل وجود مضادھا معھا، إذ ال تستقیم في قلب مسلٍم، 
وإن افتُِرض أنھا مقبولة عقالً، وإال فھو مذھب الكرامیة، الذین قالوا إنھ متى استقرت معرفة هللا في 

 فر مھما كان. القلب، فیمكن أن یجرى معھا أي عمل من أعمال الك

والمعروف أن أعمال الكفر الظاھرة تدل بذاتھا على الباطن لتالزمھما، خالف المعصیة. فكون العمل 
كفراً شرعاً ھو شھادة من المشرع على باطن الفاعل كما في قولھ تعالى "ولئن سألتھم لیقولن إنما كنا 

وا قد كفرتم بعد إیمانكم". فدلل سبحانھ نخوض ونلعب قل أبا� وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزؤون* ال تعتذر
 على ما باطنھم بالكفر الظاھر دون اعتبار لما قالوا من مخالفة ظاھرھم لباطنھم.

 الفرق بین الفرد العامّي، والحاكم في أحكام الكفر واإلسالم. .3

وھذا األمر بھیأتھ تلك، واضح أنھ یختص بحكم الجماعة أو الطائفة، إذ "الحكم" یجرى بمعنیین، التنفیذ، 
والتشریع. واآلیات القرآنیة التي نزلت في رّد الحكم إلى هللا، تعني رّد التشریع إلى هللا سبحانھ، 

 عالى. والتشریع ال یكون إال في جماعة تتواضع على شرع جدید مواز لشرع هللا ت

فالقیام بأعمال تضاد الشریعة، تنفیذا، مثل الظلم وسلب األموال وغیر ذلك، مع االحتفاظ بالشریعة 
كمرجعیة ثابتة، إذا تقررت لم یكن من حكمھا فرار، كما كان الحال في الدولة اإلسالمیة في غالب 

ن البشریة الوضعیة، ثم عصورھا، حتى سقوط الخالفة. ثم تحولت الشریعة إلى قوانین اختلطت بالقوانی

                                                           
حد الناس لآلخر بأنھ معرض ذلك اللون من اإلعراض، أمر یستدعى القرب منھ بشكل دائم، والنكتة ھنا ھي تشخیص اإلعراض، فإن وصف أ

بیق ھذا واالتصال بھ في مناسبات كثیرة، لیُعلم حقیقة إعراضھ، فإن تصوراتنا قد ال تطابق الحقیقة في جزئیة واقعیة أو أكثر، فیجب الحذر في تط
 .األمر

لكنھا، في صورتھا العامة، وما نراه الیوم . ة التي دونھا شیخ اإلسالم محمد ابن عبد الوھاب، بعلم وحقتلك كانت خواطر سریعة عن النواقض العشر
من  من شدة جھل وانحراف الخلق المدعین للدین، أداة خطیرة أوقعت المسلمین في براثن الغلو والحروریة، حیث أتبع أصحاب الجھل والتغفیل جمع

 ق والھادي إلى السبیلفلمووهللا ا .أصحاب الكالم دون تأھیل
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تنحت كمصدٍر وحید للتلقى، و"أشركوا" معھا قوانین البشر وما وضعوه بعقولھم، تماما كما فعلت الیھود 
 من قبل. 

أّم في حّق الفرد، فإن ھذا ال یتصور إال في حالة رّد الشریعة أو الحكم الشرعي وعدم قبولھ، وھو كفر 
 محض كذلك.

ص برّده للشرع، ومن ثم استتابتھ، مع كونھ في كامل أھلیتھ، أي ال إكراه ومدار الحكم على الفرد، یخت
 وال جھل وال نسیان معتبر. 

والحاكم، إذا دققنا النظر، وجدنا أّن لھ اعتباران، أولھما كفرٍد مسلم، فالحكم على صحة دینھ تتعلق 
ق علیھ أھل السنة، وعدم بإتیانھ ما یجب علیھ من فروض عینیة، وعدم ارتكابھ مكفّر بیقین، مما اتف

وجود موانع مثل الجھل في مواضعھ، والخطأ، كما في حدیث "اللھم أنت عبدي وأنا ربك". أّما اإلكراه 
 والضرورة فلھما حدیث آخر یأتي الحقاً.

واالعتبار الثاني، ھو كونھ رأس منظومة تحكم بغیر ما أنزل هللا. والحكم ھنا یأتي بمعني تشریع غیر ما 
 من شرائع، وال یعني تنفیذ ما خالف الشریعة. فتنفیذ ما خالف الشریعة وحده ظلم وبغي، مع أنزل هللا

كون الشریعة مرجعیة مستقرة. لكن إدعاء قبولھا، ثم وضعھا جانباً والتراضي بین الناس على أن ینشأوا 
دة وغیرھا. ونضرب شرھا موازیاً یحّل محلھا، فھذا ھو الكفر بعینھ، وھو ما عناه سبحانھ في آیة المائ

مثاالً على ذلك، حاكمان، أولھما جاءه سكران، فأراد أن یخرجھ من الحّد لوساطة، فأمر بكتابة تقریر أن 
دمھ لیس فیھ كحول، ولو ُكتب فیھ كحول ألقیم علیھ الحد، ألن الشریعة مرجعیتھ في منظومة حكمھ. 

جاءه التقریر بأن نسبة الكحول في دمھ والحاكم اآلخر، جاءه السكران، وجاءتھ الواسطة، فرفضھا، و
عالیة مما یدل على سكره، فأنفذ فیھ عقوبة السكران التي في منظومتھ الوضعیة وھي السجن أیاما 

وغرامة مالیة .. الحاكم األول عاص ظالم باغ .. والحاكم الثاني كافر خارج من الملة ... ولیس ھناك 
 أوضح من ذلك مثالً.

ومة، منفّذ لتشریعھا، مستمر في نصرتھا. فإن كانت علمانیة دیموقراطیة، ال فالحاكم ھنا رأس لمنظ
تستند إلى الكتاب السنة، أو تستند إلى الكتاب والسنة في بعضھا وإلى قوانین وضعیة في بعضھا اآلخر، 

 فھو في موضع كفر ال شّك فیھ، إذ ارتكب ناقضا لشھادتھ، وجاء منھ ظاھٌر ألغى ظاھر التلفظ.

ل قائل، ھو لم یضع التشریع بنفسھ، لكنھ جاء فوجده، فحكم بھ؟ قلنا، ال یجوز اإلبقاء على الكفر، وقد یقو
كأصل ومرجعیة لحظة واحدة. فعلیھ أن یعید الحاكمیة � ورسولھ، ویعلن الشریعة مرجعیة نھائیة في 

ب رسوخھا، وما منظومة حكمھ. ثم یمكن بعد ذلك یمكن البدء في عملیة تغییر لألوضاع القائمة، حس
تقتضیھ من تعدیل، یتناسب مع الوضع البشري واالجتماعي واالقتصادّي. فمثال التحرر من دائرة 

االقتصاد العالمي، معركة طویلة المدي في حّد ذاتھا لتشابك المصالح وتداخل األنظمة النقدیة. وھذا 
قة لھ بصورة الدیموقراطیة بأي یخضع لإلجتھاد وما یملیھ مجلس الحّل والعقد في البالد، الذي ال عال

 .41شكل من األشكال

                                                           
 voteالدیموقراطیة، كما ھو معروف، كلمة ُولّدت من معنى حكم الشعب للشعب. أضف إلى ذلك أحد أھم أبعادھا، وھو المساواة في قیمة الصوت   41

الحق والصواب بین األفراد، عن انتخاب ممثلیھم. ومعني ھذا أّن الشعب، بكافة أفراده، لھ حق تقریر كافة قوانینھ، ما ترضاه الغالبیة الدستوریة، ھو 
ھ، بال تمییز. وبالطبع، یرّوج "المنتخبین" من عامة الشعب، بكل طوائف عضائھأبوالقانون المتّبع. ثم إن ھذه األغلبیة الدستوریة تأتي من التشكیل البرلماني 
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  :في شرقنا المسلم حكم الدار التي یحكمھا العلمانیون .4

وھذا األمر محسوم في كتب الفقھ، بال خالف یُذكر، إذ أجمع اإلئمة األربعو على شرط أن تكون الشریعة 
ھما، ھما شرط المتاخمة وشرط السائدة في البالد ھي شریعة اإلسالم، ثم جاء أبو حنیفة بشرطین أضاف

األمان الثم جاءت صورة أكثر تعقیداً، فقیّض هللا سبحانھ لھا شیخ اإلسالم وعلم األعالم ابن تیمیة لیضع 
 النقاط على الحروف فیھا، وھي المعروفة بالفتوى الماردینیة، وھذه تفاصیلھا:

یجب على المسلم المقیم بھا الھجرة إلى  سئل رحمھ هللا عن بلد ماردین ھل ھي بلد حرب أم بلد سلم؟ وھل("
بالد اإلسالم أم ال؟ وإذا وجبت علیھ الھجرة ولم یھاجر، وساعد أعداء المسلمین بنفسھ أو مالھ، ھل یأثم في 

الحمد �. دماء المسلمین وأموالھم محرمة حیث  " :ذلك؟ وھل یأثم من رماه بالنفاق وسبھ بھ أم ال؟ فأجاب
                                                           

أنھا كذلك أنصار الدیموقراطیة أنھا تسوي بین الرجل والمرأة، وبین األبیض واألسود، وبین الغني والفقیر، والشریف والحقیر، لكننا نضیف ھنا إلى 
وجاھل. الكّل لھ حق واحد متساو أمام  تسوي بین ، شریف ووضیع، تقي وعاھر، مسلم ومسیحي وبوذي، طاھر وسارق، واألھم من ذلك كلھ، بین عالم

 القانون، في اختیار من یمثلھ لسّن القوانین في كافة مناحي الحیاة.

واة في تلك ویحلو لكثیر من "مفكرینا اإلسالمیین"، وكثیر من "دعاتنا"، أن یسوي بین الدیموقراطیة والشورى في اإلسالم، على أساس ما ذكرنا من مسا
 صلى هللا علیھ وسبلموون بینھما على أساس أن ال علو ألحٍد على أحد، ویستشھدون بحادثة ھنا وواقعة ھناك من سیرة رسول هللا الطوائف. كما إنھم یس

ل، ووضعھا ، أو تاریخ عمر رضى هللا عنھ مثال، أو عمر بن عبد العزیز رضي هللا عنھ. وھو بالطبع، اعتساٌف للروایات، واستخدامھا بشكل جاھل متأوِ 
 ر مواضعھا، لتصل إلى النتیجة المطلوبة، وھي التناغم مع الغرب.في غی

 الدیموقراطیة ھي نقیض الشورى، على خط مستقیم، وفیما یلي بیان ذلك.

 معروفة فالشورى ھي عبارة عن اجتماع فئة من المجتمع، ھي خالصتھ العلیا، علماً وخلقا، في ھیئة ُعرفت في تاریخنا بأھل الحّل والعقد. وصفاتھم
على مبدأ التزكیة. والتزكیة  مبنیّامدونة، تقضى بأن یكونوا علماء شرع وأتقیاء خلق وأطھار ید وضمیر. وھذه الثلة من النخبة االجتماعیة، یكون اختیارھا 

كات والجیوش والداخلیة تقوم على الوضع العلمي والسیرة األجادیمیة الشرعیة، بترشیح من الھیئات المختلفة المعنیة بالشؤون الشرعیة، ال من الشر
دة، في كل منحى والمالیة. وال محل لتفاصیل اآللیات في ذلك، لكن ھذه النخبة، ھي التي تختار فیما بینھا من یقود الدولة، وتستعین بھیئات مساعدة مساع

الُشَبھ. فأھل الحّل والعقد مستشارون للرئیس  من مناحي الحیاة، في ضربین من ضروب االستعانة، االستشاریة، والتنفیذیة، وال یصح الخلط بینھما لدفع
ھا. فالسلطات ھنا، (أو الخلیفة إن شئت)، والھیئات المختلفة استشاریون ألھل الحل والعقد. والھیئة التنفیذیة تقع تحت سلطان الرئاسة (أو الخالفة) بتمام

الدیموقراطّي. والقضاء یقع تحت سلطة أھل الحّل والعقد، وال یخضع  في تصور نظام الشورى یختلف عن السلطات الثالثة التي ھي معروفة في النظام
 بالمرة. التنفیذیةللھیئة 

 فإن وصلنا إلى ھذا التصور، فإننا نجد أن الفرق بین الدیموقراطیة والشورى فرق بائن شاسع، تصوراً ووسیلة، عقیدة وآلیات.

ا تحدده األغلبیة البرلمانیة، بینما الشورى تقوم على مرجعیة الكتاب والسنة، وما یثبت لیس في الدیموقراطیة مرجعیة ثابتة، وال قیم محددة، إال م .1
 من األدلة الشرعیة، وما یدل علیھ االجتھاد الصحیح، من غیر تجاوز للنص الصریح.

تعارضھ من غیره من المراجع، والشورى تنص على أن الحاكمیة � سبحانھ ال لغیره،  منالدیموقراطیة تقوم على أن قرار الشعب ھو القرار، أّیأ  .2
 "یحكم ما یرید"، "أال لھ الخلق واألمر".  

رشحھا الدیموقراطیة تقوم على حق التصویت المتساوى بین كافة األفراد، بال تفرقة على أي أساس كان، والشورى تقوم على قیام ھیئة بالتزكیة، ی .3
 وأصحاب الوجاھة والصدارة العلمیة الشرعیة في البالد.   العلماء

 فمساواة الشورى بالدیموقراطیة خطأ فادح، وفقد للحّس الفقھي.  
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یرھا. وإعانة الخارجین عن شریعة دین اإلسالم محرمة، سواء كانوا أھل ماردین، أو كانوا في ماردین أو غ
غیرھم. والمقیم بھا إن كان عاجًزا عن إقامة دینھ، وجبت الھجرة علیھ. وإال استحبت ولم تجب. ومساعدتھم 

، توارٍ كنھم، من لعدو المسلمین باألنفس واألموال محرمة علیھم، ویجب علیھم االمتناع من ذلك، بأي طریق أم
نت. وال یحل سبھم عموًما ورمیھم بالنفاق، بل السب أو تعریض، أو مصانعة. فإذا لم یمكن إال بالھجرة، تعیّ 

والرمي بالنفاق یقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فیدخل فیھا بعض أھل ماردین وغیرھم. وأما 
ن، لیست بمنزلة دار السلم التي تجري علیھا أحكام اإلسالم، كونھا دار حرب أو سلم، فھي مركبة: فیھا المعنیا

لكون جندھا مسلمین. وال بمنزلة دار الحرب التي أھلھا كفار، بل ھي قسم ثالث یعامل المسلم فیھا بما یستحقھ، 
 .، طبعة دار عالم الكتب240ص 28مجموع الفتاوى مجلد "ویقاتل [ویعامل] الخارج عن شریعة اإلسالم بما یستحقھ

، لمناقشة تلك الفتوى بذاتھا، وحضره جمع من 2010وقد حاول األتراك في مؤتمر عقدوه في بالدھم عام 
منافقي السالطین، مثل ابن بیھ والطریري، أن یحرفوا معنى الفتوى والمراد منھا، وعبثا ما حاولوا، فھي 
واضحة في إنھا تعتني بالبلد التي تُحكم بغیر شرع هللا وأھلھا مسلمون. وكما ذكر ابن تیمیة ھي دار مرّكبة، 

 حال بالدنا المستعمرة بالحكام المرتدین. وھي أقرب ما أرى ب

 :ھل یمكن أن یُقبل العمل المكفّر بدعوى اإلكراه .5

قد قدمنا بحثاً كامالً في ھذا األمر، وكان في ثنایاه رّد على بحٍث لطالب علٍم، أراد أن یثبت أّن العمل 
الضرورة، بعد أن جھد، المكفّر یُعذر فاعلھ في حالة اإلكراه، إذ أخرجھ من صورة اإلكراه إلى صورة 

عبثا في فصلھما البتة، ثم جعل الضرورة تبیح المحظور، قوال وعمالً! وسأنقل غالب ما أتي في 
 لیكون الحدیث ھنا متكامالً ال یحتاج قارئھ أن یرجع إلى مواضع أخرى.  42البحث

                                                           
لسیاسیة، ثار في األیام القلیلة الماضیة موضوع "الضرورة"، بین عدد من المتكلمین في الشأن الشامّي، قاصداً إلى تطبیقھا على بعض االجتھادات ا 42

،(ما بین 1979التشابھ والتأویل. وقد كنت كتبت ھذه الفقرات في ھامش في كتابي "الجواب المفید في حكم جاھل التوحید" المطبوع عام  بطریق
   .القوسین)، لمناسبتھ لذاك الموضوع

والتحسین. ولكٍلّ تعریف وحدود في  والضرورة ھي مرتبة من ثالث مراتب تقع فیھا جملة األحكام الشرعیة، بأنواعھا الخمسة، وھم الضرورة والحاجة
 .الشریعة

تتغیر بین  ویحدث كثیراً من الخلط، خاصة بین الضرورة والحاجة، نظراً للّغة الدارجة في الترادف االستعمالّي للكلمتین، وكذلك من حیث أن أحكامھا
 .الفرد والجماعة. وموضع ھذا في علم األصول

ٍد بشرّي، أو بفعل كونّي قدرّي. وأكبر أشكال الفعل البشرّي ھو اإلكراه، ومن ذلك رّكزنا علیھ في ھذا وللضرورة شكالن، إما أن تكون بفعِل قاص
یأكل الخنزیر  المحّل. أّما الفعل القدري الكونّي، فمثل أن یخرج رجالً عاریاً من بیتھ، ھارباً من حریق ھائل، فھذا مكره على الخروج عاریاً. أو أن

 .التیھ، وھذه األمور ال جدال فیھا. وننقل الھامش فیما یلي، حتى یمكن هللا من إخراج بحث أكثر اكتماالً، إن دعت الحاجةویشرب الخمر في صحراء 

 : (نظًرا ألھمیة عارض "اإلكراه" فیحسن بنا أن نُجمل فیھ القول لبیان معناه الشرعي ودائرة تأثیره

 . اه وال یختار مباشرتھ لو ترك ونفسھ: وھو حمل الغیر على أن یفعل ما ال یرضتعریف اإلكراه
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في حالة  ویتضح من ھذا التعریف الفرق بین اإلكراه والضرورة، وھو أنھ في حالة اإلكراه یدفع المكره إلى إتیان الفعل شخص آخر ویجبره علیھ. أما

 .الضرورة فإن الشخص یوجد في ظروف ضروریة تحتم علیھ فعل المحرم دون تدخل من أحد

 :اإلكراهأنواع 

 :ینقسم اإلكراه إلى نوعین

 .معنى الضرورة(أ) اإلكراه الملجئ: وھو الذي ینعدم فیھ الرضا ویفسد االختیار. فال یكون المكره فیھ راضیًا عما یفعل وال یستطیع اختیار غیره، وھو 

 .التام ھو موضوع بحثنا(ب) اإلكراه الناقص: وھو الذي ینعدم فیھ الرضا وال یفسد االختیار. واإلكراه الملجئ أو 

وھو ما یخشى معھ ھالك النفس أو تلف عضو من األعضاء أو الضرب الشدید المؤدي إلى أحدھما. ھذا إذا وجھ الوعید إلى نفس  : حدود اإلكراه
 :المكره، وأما إذا وجھ إلى غیره فإن فیھ خالفًا

 .بینما یرى البعض اآلخر من الحنفیة أنھ إكراهـ إذا وجھ ألجنبي: فیرى المالكیة وبعض الحنفیة أنھ لیس مكرًھا ،  •

 .ـ وإذا وجھ إلى األب أو االبن : فیرى الحنابلة والشافعیة وبعض الحنفیة أنھ إكراه •

اإلكراه ـ وإذا وجھ إلى اتالف المال : كان ذلك إكراًھا عند مالك والشافعي وأحمد إذا كان المال كثیًرا . ولیس إكراًھا عند الحنفیة ألن محل  •
 .عندھم األشخاص ال األموال

 :شروط اإلكراه

 .أن یكون الوعید بأمر حال أي سیقع على الفور، فإن كان بأمر بعید الوقوع فال إكراه إلمكان دفع الضرر عن المكره •

 .الً اإلھالك واإلتالفأن یكون المكره قادًرا على إنفاذ وعیده، كأمر الزوج لزوجتھ ، أو أمر السلطان إن علم أن المخالفة لھ یترتب علیھا حا •

 أن یغلب على ظن المكره أن الوعید سیحل بھ إن لم یفعل ما أكره علیھ. ومن الحنابلة من اشترط وقوع بعض العذاب لیثبت اإلكراه وإال فال •
 .إكراه ھناك

 : ما یباح باإلكراه

اطمئنان القلب باإلیمان. فإن ثبتت عوامل اإلكراه الملجئ لم یحكم  یباح بھ كل فعل محرم ، كأكل المیتة وشرب الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر باللسان مع
صالً عمالً بكفره لمجرد تلفظھ، وإن لم تثبت عوامل اإلكراه الملجئ ، فیحكم بكفره ظاھًرا حتى لو ادعى وجود اإلكراه ، فإن التلفظ بالكفر یعتبر أ

 .علیھ فعالً، فإن لم یثبت اإلكراه عاد الفعل إلى تأثیره وحكمھ األصليمكفًرا، وال یستثنى من ذلك إلى من ثبت وقوع اإلكراه الملجئ 

النحل :  ألیم} قال تعالى: {من كفر با� من بعد إیمانھ إال من أكره وقلبھ مطمئن باإلیمان ولكن من شرح بالكفر صدًرا فعلیھم غضب من هللا ولھم عذاب
 . 524الصارم المسلول صـ ) "إال من أكره فقال بلسانھ كلمة الكفر وقلبھ مطمئن باإلیمانیقول ابن تیمیة "صار من تكلم بالكفر كافًرا  . 106
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 :ما ال یباح باإلكراه وال الضرورة

 . القتل أو الضرب المفضي إلیھ: فال یباح إجماًعا •

 .الزنا ، فال یباح للرجل المكره على قول المالكیة والحنابلة، ویباح على قول الشافعیة والحنفیة •

مة د مالك ال یصح النطق بكلمة الكفر إال عند التھدید بالقتل فقط ، أما قطع األعضاء أو غیره فال یعتبر إكراًھا عند المالكیة للنطق بكلوعن •
 .للكفر

في عمل  وفي اإلكراه على الكفر عموماً، فإن التقیة تكون باللسان ولیست بالعمل، فإن التكلم بما فیھ معصیة جائز للتقیة ، ولیست المشاركة •
 .الكفر بتقیة

 .ع ابن أنسیقول ابن كثیر نقالً عن ابن عباس "لیست التقیة بالعمل وإنما باللسان" وذكرھا عن العوفي والضحاك وأبي العالیة وأبي الشعثاء، والربی

على نفسھ ، وقلبھ مطمئن باإلیمان فال إثم وقال الطبري نقالً عن الضحاك "التقیة باللسان: من حمل على أمر یتكلم بھ فیھ � معصیة فتكلم بھ مخافة 
 ."علیھ. إنما التقیة باللسان

 .وقد روى ھذا عن الحسن البصري واألوزاعي وسحنون ومحمد بن الحسن وھو قول ابن عباس

 ً  .وقد روي عن مالك والشافعي أن الرخصة تكون في القول والفعل معا

بشرط عدم القتل أو الزنا بالغیر كما ذكرنا، أما في أعمال  ابھا أخف من احتمال القتل مثالًـ وقد یكون ذلك فیما یختص بأفعال المعاصي ، فإن ارتك
یدل الرجل الكفر فیبدو أنھا خارجة عن مقتضى قولھم فال تحل بإكراه كغیرھا من األعمال ، على تفصیل في المذاھب المختلفة . فلیس بتقیة مثالً أن 

 .رد التھدید ، بزعم أنھ مكرهعلى عورات المسلمین ومقاتلھم من مج

ي یبلغ حًدا نعم، اعتبار األمر الواقع وتقدیره ضروري في مثل ھذه الحاالت ، فھناك حاالت مثالُ یتعرض فیھا المرء إلى درجة من التعذیب الشدید الذ
یصدر منھ. ففي حق مثل ھذا قد یكون دخول الرخصة  یفقد معھ المرء إرادتھ تماًما ، فیتحدث أو یقوم بما یملي علیھ وھو غیر مالك لنفسھ وال عاقل لما

 . على الفعل تحت باب اإلكراه

وعلى كل فإن تقدیر عوامل اإلكراه ومدى تأثیرھا ال شك تختلف من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر، وقد یصعب كثیًرا الحكم بصحة وقوع 
 .اإلكراه المبیح لقول أو فعل ما ھو كفر

الشیباني إلى القول بأن من أظھر الشرك، حتى لو كان مكرھاً، فإنھ مرتد في ظاھر أمره، حتى وإن كان فیما بینھ وبین هللا  وقد ذھب محمد بن الحسن
 ولسنا نرى ھذا القول بمنصور بأدلة الشرع.) اھـ .ما زال مسلًما

 .یدعیھ البعض من صلة تصرفاتھم بموضوع الضرورةأّما عن تطبیق ھذه األحكام على مناطاتھا في األزمة الشامیة، فیحتاج إلى تفصیل فیما 

 تعلیق على بحث منشور

 ."وقد اطلعت على بحث لباحث الشرعّي، عنوان البحث "أثر الضرورة في مسائل التكفیر
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ما قرر أنھ قاعدة والحق أقول، إنني لم استوعب ما یرید الكاتب اثباتھ في البحث إال بعد عناء، حین وصلت إلى ترجیحھ بین المذاھب المختلفة فی

یاقھ، أصولیة. فإن الحدیث متداخل، ولیس فیھ، كما في األبحاث األكادیمیة، مقدمة تشرح الھدف وتقرره، بل مجرد ثبت للموضوعات التي تأتي في س
ینتبھ إلى ھذا في بحوثھ وسؤال في قاعدة ذكر أنھا من قواعد األصول، ولم أرھا بعنواھا الذي وضعھ لھا في القواعد األصولیة. ولعل الباحث أن 

 .التالیة، فھو عرف مستقر عند الباحثین األكادیمیین، وھو مفید بذاتھ لمنع االضطراب في فھم الغرض من البحث

كاملة  ت أھلیةوالمسألة التي أراد الباحث أن یناقشھا تقع في باب اإلكراه بدرجاتھ، وھو في كثیر من أبواب الفقھ، وفي مباحث أھلیة الوجوب، سواء كان
 .أو ناقصة، في علم األصول

اد یكون كّل والحق أنني وجدت الباحث قد تعّسف تعسفاً شدیداً في جّر األدلة التي یستدل بھا على ما أراد، مع ضعف واضح في الرّد على مخالفیھ، ویك
 .رّد جاء بھ إما مردود علیھ، أو لیس في موضع المسألة

لضرورة غیر اإلكراه، حتى یُخرج مدلول اآلیة الكریمة" من كفر با� من بعد إیمانھ إال من أكره وقلبھ مطمئن وقد حاول الباحث، جاھداً أن یثبت أن ا
صود ھو باإلیمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلیھم غضب من هللا ولھم عذاب عظیم"، من أدلة معارضیھ فیما أراد إثباتھ. واآلیة نّص في أّن المق

درجاتھ، وھو ضرورة بطبیعة الحال والعرف واالصطالح. ثم إن األمر فیھ یقع بین القول والفعل، وفعل الكفر غیر مباح كما  اإلكراه الملجئ في أعلى
ن أعمال ھو معروف من ثوابت العقیدة وأدلة الشرع وإجماع العلماء، الذین نقل عن أمابرھم ثم رّده! بل وال حتى ما ھو من األعمال التي ھي أقل م

مل ن یُكره المؤء على قتل نفس مسلمة، وحتى فعل الزنا قد اختلفوا في إمكان وقوعھ واإلكراه علیھ، فالمقصود ھو التلفظ بكلمة الكفر، ال عالكفر مثل أ
ره على قد أق ملسو هيلع هللا ىلصرصي هللا عنھ، فإن رسول هللا  الكفر بال خالف. وقد حاول الباحث عبثا أن یثبت غیر ذلك. انظر إلى استداللھ بحادثة محمد بن مسلمة

صل هللا علیھ سلم، أي القول بكلمات كفر، فأین موضع االستدالل ھنا؟ إن كان یرید إثبات أن ذلك یعني إنھ  التحدث بما یؤذیھ، ال على فعل ما یؤذیھ،
، إال في ذھن الباحث، لكن صلى هللا علیھ ویلم أباح التلفظ بالكفر دون إكراه، بل لضرورة مصلحة، فال مشاحة، ولم یخالف في ذلك ابن تیمیة وال غیره

  .وجھ االستدالل ال یتعدى أّن اإلقرار ةالضرورة یترادفان، وأنھ في كلیما ال یكون الكفر إال باللسان، لمع اطمئنان القلب، ال بالعمل

ال وجود لھا، افترضھا الباحث، لكن، ما أن وصلت إلى نھایة البحث، حتى أدركت أن البحث برمتھ، ال قیمة لھ على اإلطالق! فإنھ قد قام على فرضیة 
لتكفیر، كما ثم بات یستدل علیھا، فخدع بھا القارئ غیر المتبصر، وأوھم أنھ ھناك في أقوال العلماء فریقان، فریق یقول باعتبار الضرورة في مسائل ا

ستدل من أقوال اإلئمة، یختار ما یشاء منھا، وضع لھا عنوانا، واعتبره من قواعد األصول! وفریق لم یعتبر الضرورة في مسائل التكفیر. ثم ذھب ی
ات أن الضرورة ینسبھ إلى فریق منھما، ویتخیر ما یجد فیھ تشابھ في الكلمات، فیلحقھ بالفریق اآلخر. ومن ھنا تجد أن من استشھد بھم على أدلتھ في إثب

في غیر ذلك، حتى إنھ تنتى في االستشھاد إلى ما كتب أحد رویبضات معتبرة في مسائل التكفیر، أقل عدداً، وأقل شأنا من الذین سرد أقوالھم الشھیرة 
 !ومن یستشھد بما دّون مثلھ، فقد خلع ربقة العلم من عنقھ !العصر، المعروف بأبي بصیر الطرطوسي

ناه المشایخ عبد الرزاق ھذا تدلیس خطیر، غایة في الخطورة. فإن موضوع البحث موضوع مزّور. فلیس في األمر قوالن، على اإلطالق، بل إن ما ع
ھو في  عفیفي وعبد العزیز بن باز، والسبكي وغیرھم ھو عین ما عناه ابن تیمیة وابن القیم والسبكي وكافة من نقل عنھم الباحث، بالتمام. الفرق

 ...اختالف مقاصد الكالم واختالف الكلمات، ال أكثر

في األشباه والنظائر:" قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غیر إكراه كفر؛  ھ هللانظر في تلك األقوال التي نقلھا "قال اإلمام السبكي رحم
حمھ فلو مصلحة المسلمین إلى ذلك، واشتدت حاجتھم إلى من یفعلھ، فالذي یظھر أنھ یصیر كاإلكراه"، وھذا ھو عین الضرورة، فھي معتبره عنده ر

 . هللا

الفقیھ في "بصائر ذوي التمییز" وھو یعدد معظم ما اشتملت علیھ سورة النحل، فذكر منھا:" والّرخصة بالتَّكلم بكلمة اإلمام اللغوي  قال الفیروز آبادي
 الكفر عند اِإلكراه والضَّرورات". اھـ

 الم؟فما الذي ینكره ابن تیمیة أو غیره ممن صنفھم في التقسیم الذي اخترعھ (من یعتبر الضرورة ومن ال یعتبرھا)، من ھذا الك
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لضرورة سیّان أوالُ، فإن قول السبكي یعني أنھ إن كانت ھناك مصلحة للمسلمین، تشتد الیھا حاجتھم، فھي "كاإلكراه" من ثّم تأخذ حكم اإلكراه، فھي وا

حقیقة األمر ،إال عند من عنده، بداللة كاف المماثلة، فإذا بالباحث جعلھا الباحث أمر غیر اإلكراه، قال "بل ھي الضرورة عینھا"، فھما بال فرق في 
 .تمسك بتقسیمھ الذي اصطنعھ

اص كذلك قول الفیروزآبادي، فقد جمع بین اإلكراه والضرورات، واإلكراه الملجئ، كما عرفنا،أحد أشكال الضرورة، فھو منطقیا من باب ذكر الخ
 .یر ذلكوالعام وعطف أحدھما على اآلخر، بال فرق. كما أنھ تحدث عن النطق بكلمة الكفر، ال غ

سم لكن الرجل یستمیت في أن یجعل ھناك فرق أصلّي بین األمرین، ویدعم ذلك بفرض أن ھناك قوالن فیھ، ومن سوء حظھ أن أدلة من جعلھم في الق 
 .آلخر األول ھي الُمحكمة، وما جاء في القسم الثاني، أفضل أحوالھا التشابھ، كما یحدث في أقوال كثیر من األئمة، لسبب أو

ه فال انظر إلى أّي ھاویة تردى الباحث لیصل إلى نتیجتھ التي قررھا، وھي إثبات أن الضرورة لھا أشكال أخرى، وأنھا ال تقع تحت أحكام اإلكراثم 
و من جنس وھذا لیس من اإلكراه المتعارف علیھ عند الفقھاء بل ھ" یُكتفى فیھا بالقول، ما قالھ شارحاً لكالم ابن القیم في حادثة محمد بن مسلمة

اھـ ...سبحان هللا، ما ھذا  "الضروریات، وعلیھ فإن أصحاب ھذا القول یرون جواز الكفر اذا اشتدت الحاجة إلیھ حتى أصبح ضرورة البد منھا
رونھ بالقول والعمل؟ التخریف واالنحراف؟ أیقال أن ھؤالء األئمة یرون جواز الكفر، لسبب من األسباب؟ أین التقیید في أشكالھ؟ أیرون الكفر مطلقاً؟ أی

لین باعتبار أیرونھ بالقول فقط؟ أیكون مع عدم اطمئنان القلب باإلیمان؟ أین موضع ھذا في كالم أّي ممن قال بأنھم من القسم الذي اخترعھ، من القائ
 .الضرورة في مسائل التكفیر لدیھ؟ من یجرؤ على مثل ھذا القول؟ نعوذ با� من الخذالن

 باحث تلفیق التفریق بین أقوال العلماء حین ینكر أقوال ابن تیمیة وابن القیم في نقل إجماع العلماء على أن النطق بالكفر ال یكون إالانظر إلى محاولة ال
ض، بل ألغرافي حال اإلكراه، نقل الباحث " قال ابن تیمیة:" ال خالف بین المسلمین أنھ ال یجوز األمر وال اإلذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من ا

مطمئن باإلیمان". وقال ابن القیم : "وال خالف بین األمة أنھ ال یجوز اإلذن في التكلم  من تكلم بھا فھو كافر إال أن یكون مكرھا فیتكلم بلسانھ وقلبھ
 اھـ" بكلمة الكفر لغرض من األغراض إال المكره إذا اطمئن قلبھ باإلیمان

، منشئھما خل في كلمة اإلكراه التي ذكرھا؟ اإلكراه الملجئ والضرورة الملجئة مترادفان. الفرق بینھما فيمن قال إن ابن تیمیة ال یقصد أن الضرورة تد
) بالنسبة للفرد: إمالء فرد على غیره، وھو ما یجعل نطقھ بالكفر ضرورة. ومصدر الضرورة، التي ال 1ال في مسماھما أو حكمھما. فمنشأ اإلكراه ھو 

راً، ویكون معھ فقد النفس أو الولد أو العرض، أو ما یقع مخالً بأي من ضرورات الشریعة في مقاصدھا دَ ا یقع على فرد قَ یتسبب فیھا فرد، ھو إما م
) أو ما یقع على جماعة، وھو ما یتغیر بحسب درجة الحاجة أو الضرورة، فالحاجة الشدیدة تنّزل منزلة الضرورة في حالة النوازل العامة، 2الخمس، 

ض ألذى شدید، أو لفناء أو استئصال ھو حكم الضرورة في حقھا. وال یكون بعمل الكفر، إذ ال یصح عقال عمل الكفر أصالً من جماعة. ویكون بالتعر
نان القلب لكن ما یكون فیھا ھو الرضوخ السلبّي لما ھو كفر، مثل السكوت على حكام الكفر، والرجوع الیھم بصفة فردیة، السترداد حٍق، مع عدم اطمئ

وتتبناھا، فھذا لك األحكام السائدة والرضا بھا. أما أن یقال إن الجماعة إذا قعت علیھا ضرورة، جاز لھا أن تدخل في النصرانیة كافة، وأن تدعو الیھا لت
 .في حّد ذاتھ كفر قائم بنفسھ والعیاذ با�

بھ، وھذا ما نصرناه وذھبنا الیھ في بحث سابق لنا، فھذا ال دخل لھ  وأما ما جاء من أقوال عن أّن من ضاع حقھ ولم یجد إال المحكمة الوضعیة تأتي لھ
إلى محكمة وضعیة  بما یرید الكاتب إثباتھ، إال متشابھا. فإنھ، بالتسلسل المنطقي وعملیة "التكامل" الریاضي لھذا المنطلق، فقد یُسلب أحد ثوباً، فیرجع

الباحث ارتكاب مكفٍّر لضرورة!!! استرجاع ثوبھ المسلوب ضرورة! یجوز الكفر السترجاع السترداده، لعدم وجود المحكمة الشرعیة، وھذا یعتبره 
صورة  الثوب المفقود! أي منطق ھذا؟ المخرج الوحید من مأزق الكاتب أن ھذه الصورة ال تنتمى لما نحن فیھ أصالً، وال تكفیر فیھا، إذ ھي لیست

سواء استرجاع درھم،  ال نصرتھا. إنما ھي استخدامھا في موضع فردّي جزئّي لتحقیق مقصد شرعيّ الرضا باألحكام الوضعیة، وال تشریعھا ابتداًء، و
 .أو إنقاذ نفس

الكفر كما  وال یحتاج التنویھ إلى أن الباحث قد رخص لكافة طواغیت العصر، بھذه األقوال المشتتة المفتتة، ادعاء إنھم واقعون تحت ضرورة تبیح لھم
 .في العلم عبر بنفسھ وكفاه عبثا

على  ال أرید أن أطیل عن ذلك، فلیس من داع أصالً لإلطالة، بعد أن رأینا أن البحث كلھ مؤسس على تقسیم وھمّي، لیصل بھ الباحث إلى نصر قول
 .وتنحرف بھ العبارات لتصل بھ إلى غرض مناف للشرع قول، ولیس ھنالك إال قول واحد، تتالعب بھ المساقات
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 ونثبت ھنا خالصة ما وصلنا الیھ في البحث الذي أثبتناه في الھامش، وھو:

اإلكراه والضرورة یأتیا مترادفین في بعض النصوص من حیث أن الضرورة تُنشأ إكراھا، أن  .1
وأن اإلكراه یُنشأ ضرورة، ویأتیا بمعنى مختلف حین یكون الحدیث عن منشئھما، فالضرورة 

 تكون فیما لیس فیھ عمل بشري، واإلكراه یكون فیما یأتي بتھدید بشري مباشر.
ون إال بالقول، ال بالعمل، وھو الصحیح. بل من األعمال مما ھو أن اإلكراه على الكفر ال یك .2

 دون الكفر ما ال یُقبل فیھ صورة اإلكراه، مثل الزنا عند بعض الفقھاء.

 

6.  ً  ؟ھل یمكن أن یكون رأس المنظومة الحاكمة مكرھا
 

وھو كما رأینا، أن الحاكم ھو رأس منظومة متكاملة، تشمل مؤسسات اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة، 
القائد األعلى للقوات المسلحة، فبكلمتھ تتحرك الجیوش، واألمن الداخلي والمخابرات الجنائیة 

والعسكریة، ویُقتني السالح والعتاد. فھو، بطبیعة الحال، في بالد كمصر وتركیا وكّل كیان متحكم 
تنفذھا، ھو في أرٍض ومؤسسات قائمة ثابتة، ومجالس سیاسیة وإداریة وتشریعیة، تسن القوانین و

حاكم متمكن في أرضھ، ال یتعرض إلكراه، خاصة اإلكراه الملجئ المفضى إلباحة التلفظ بكلمة 
 الكفر.

 

فإن قیل، فماذا عن اإلكراه الجماعّي، أال یصح أن تكون الجماعة كلھا، وھو رأسھا، تحت تھدید 
اإلبقاء على المنظومة بالحرب، أو بالعقوبات االقتصادیة، أو غیر ذلك، مما یُلجأ الحاكم إلى 

الكفریة؟ قلنا: وھل أتى زمن في الماضي، أو ھل ننتظر زمنا في المستقبل القریب أو البعید، ال 
یتعرض لھ سكان منطقة ما، على أي دین كانوا، أال یتھددھم عدو لھم؟ ماذا عن كوبا، وماذا عن 

؟ صلى هللا علیھ وسلمد المصطفى كوریا الشمالیة، وماذا عن تشیلي؟ ثم ماذا عن الفرس والروم في عھ
أم یعتبر أصحاب ھذا القول بإكراه الجماعة، أن تلك قصص نرویھا في فلكلورنا الشعبّي، لكننا 

في أیام المدینة صلى هللا علیھ وسلم نعیش بكود آخر، ھو كود الجبن واالستسالم؟ ألیس ھذا ما واجھ نبینا 
بعدھا؟ حروب ال تنقطع. ثم كیف أّن رضي هللا عنھم المنورة؟ ألیس ھذا ما واجھ عمر وعثمان وعلي 

العراق قد صمدت لحصار اقتصادي سنین عدداً، رغم األھوال التي واجھتھا، ثم دخلت حربا بعدھا، 
لكنھا حرٌب دون عقیدة. كیف صمدت إیران المجوس على الحصار سنوات طوال، ثم إذا ھي تنتشر 

 ا الشمالیة ضد حصار أمریكا لھا؟كالسرطان في الجسد السنّي؟ كیف تصمد كوری
 

إبّان غزوة الخندق؟ لو صّح إكراه لكان أولى بھ أن  ملسو هيلع هللا ىلصثم، أین اإلكراه في موقف رسول هللا 
 یتصرف بموجبھ في تلك الغزوة التي كادت أن تستأصل شأفة المسلمین!!

 

فثبطھم وقیل اقعدوا مع سبحان من قال "ولو أرادوا الخروج ألعدوا لھ عدتھ، ولكن كره هللا انبعاثھم 
القاعدین". وما ثبطھم هللا سبحانھ إال بدعاوى بعضھم كالتي نسمعھا تتردد أیامنا ھذه، من القوة 

الصلیبیة واإللحادیة، وعدم إمكان التصدى لھا، إال بالخضوع وإدعاء اإلكراه. إن ھذه الدعاوى، 
ناك صواعق ستسقط من السماء لو تقوم على وھٍم ال اساس لھ، من أن ھناك إكراه جماعّي، وأن ھ

 أعلنا عقیدتنا، وخرجنا بھا على أعین الناس.
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ثم كیف یكون إكراھاً، وحكام المسلمین، كافة، بما فیھم أردوغان، یعتبرون أّن دعوتنا ھذه، دعوة 
إرھابیة، وأنھا مناھضة لحكمھم وعروشھم عند العرب، ومناھضة للدیموقراطیة العلمانیة عند 

اإلكراه في ھذا التصرف؟ أین صفة اإلكراه ھنا؟ مصلحة اإلبقاء على منظومة الكفر الترك؟ أین 
خوفا من الصواعق المرسلة والحصار الممیت والتجویع المتوقع والسیف المسلط على رؤوس 

الحكام؟ أھذا منبع اإلكراه؟ وكیف یرتفع مثل ھذا اإلكراه، واألجیال تتوالد على أن دعوتنا إرھابیة، 
 لمیة ھي الطریق، وأن الدیموقراطیة ھي الحل، وأن الشریعة لیست ملزمة لحاكم أصالً؟وأّن الس

 
لیس ھناك إكراه على شعب وال على حاكٍم. بل ھو إیمان راسخ بما یفعلون من قتل للدعوة، وتبنى 

 لحكم الجاھلیة.
 
 

 وماذا عن أردوغان: .7
 

 وھاكم األدلة:یقول القائلون، لكّن أردوغان لیس من عینة حكام العرب، 
 

 إنھ ینطق بالشھادتین ویقیم األركان األربعة، بل وزوجتھ محجبة. .1
 إنھ أسد مغواٌر تحدى الیھود فجلس رجالً على رجل أمام بیریز، بل ترك الغرفة احتجاجا علیھ. .2
أنھ بنى اقتصادا ھائال لبالده، وضعھا على مصاف دول أوروبیة كبرى، ورفع شعبھا من قائمة  .3

 الجائعة.الشعوب 
أنھ أطلق حریة لبس الحجاب، وتال القرآن وبكي للمآسى الفلسطینیة، كما بكى على أسماء  .4

 .رحمھا هللا وتقبلھا في الشھداءالبلتاجي 
 فتحھ أبواب تركیا للسوریین والالجئین. .5
 أنھ یفعل ما قّدمنا فقط خداعا للغرب، لكنھ في قلبھ یكرھھ وال یرضى بھ. .6

 یقبلھا مفٍت شرعّي عالم بدینھ؟ قلنا، أھذه أدلة شرعیة 

أما عن نطقھ الشھادتین، فقد عرفنا أن اعتبارھما یجب أال یقوم علیھ ناقض یلغیھ، إذ الشھادتین  •
 عنوان للتوحید ولیست حقیقتھ.

نھ أسٌد مغوار تصدى لبیریز وجلس أمامھ بعزة، فإّن ھذا یصلح دلیال على قوة شخصیة ال أّما عن أ •
كثیر من زعماء العالم یجلسون أمام أوباما وحكام صھیون برفعة وتساو، إال على إسالم أو كفر. ف

 أذالء العرب وكالبھم.
أّما عن بناء اقتصاد بالده، فھذا دلیل على إخالصھ لقومھ، ونزاھتھ وطھارة یده، وھذا، مرة أخرى  •

 ال دخل لھ بإسالم أو كفر.
بعة، فھذا قلب حنون طیب، ثم عمل حجاب، وحزنھ على مآسي شھداء رابس الأّما عن إباحتھ لل •

 ظاھر من أعمال اإلسالم.

ذلك أن المشكلة ھنا، ھي ما وقع فیھا كافة مرجئ العصر، اإلخوان وغیرھم، ممن دفعھم اإلحباط 
 واإلحساس بالھزیمة إلى التعلق بأردوغان كمن یتعلق بقشة في الماء خوف الغرق.
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فراد، كما ھو األصل في شعب تركیا، فھو شعب قد بینا أن أصل اإلسالم قد یوجد في فرد من األ
مسلم في غالبھ وال شك. لكن یظھر من أحد أفراده، سواء بعد استوائھ واكتمال رجولتھ، أو بعد 

تولیھ منصباً عمومیا في حزب أو غیره، أو حاكما كما ھي حالة أردوغان، أمارات متناقضة 
ة القرآن، دالة على إسالم، ثم یظھر بعد ذلك ظاھرة، مثل الصالة والمباني الخمسة والحجاب وتالو

 ناقضاً ھو من نواقض اإلسالم الیقینیة، منھا:

o تأسیسھ لحزب  ً في كل مناسبة، كما أعلنھا في برلمان مصر في  ویعلن ذلك یتخذ العلمانیة مرجعا
كما قال ذلك  زیارتھ إبان حكم د مرسي، ونصح المصریین بتنبیھا ألنھا ھي التي یصلح بھا الحكم!

 في مناسبات عدیدة.
o  یقوم على حكم دولة مرجعیتھا األساسیة ال صلة لھا باإلسالم، إال بتصرفات فردیة، ال تمت للجماعة

 بصلة.
o ب الناتو، وھو حزٌب ال نشك أن أحداً یرى فیھ حامیاً لإلسالم! ویجعل قواعده زھ إلى حانتمائ

إلرھابیین" من السنة، وال نتحدث عن داعش حتى العسكریة مسرحاً للطائرات األمریكیة تضرب "ا
 ال نتوه في مناقشات جانبیة.

o  عملھ الدؤوب على االنتساب لإلتحاد األوروبي، لیحقق مكاسباً إقتصادیة لشعبھ، وتشریعھ لما ھو
مضاد للشرع، مثل إباحة الشذوذ ومنع عقوبة "العین بالعین"، إلى جانب منع كافة التشریعات 

 .اإلسالمیة معھا
o  یبكي على شھداء رابعة، ثم یتفاوض مع بوتین، قاتل السوریین وتصریحھ أنھما على توجھ واحد في

 مواجھة اإلرھاب!
o  توافقھ مع الكیان الصھیونّي باالتفاقات والمناورات العسكریة، التي ھي أدّل بال شك من جلسة

 "ِرْجٌل على رجٍل!" في تبیان توجھھ.
o جرین، فھي موقف شجاع رحیم من جھة، ونقطة تفاوض مع أّما عن فتح أبواب بالده للمھا

األوروبیین لمنع تدفقھم لبالد الغرب من ناحیة أخرى أھم من سابقتھا. لكن، مرة أخرى، ال دخل 
 إلسالم وكفر بھذا التصرف.

o  ثم الیوم، أرسل طائرة مقاومة حرائق إلسرائیل لمساعدتھا في مواجھة الحرائق المندلعة فیھا بفضل
 عالى. ثم یترك حلب بال معونات ..!هللا ت

o لنا الظاھر وهللا یتولى  صلى هللا علیھ وسلمالمرء لیس علیھ دلیل، كما قال  وال ننسى أّن ما في نفس"
السرائر". فكیف یقال، وكیف یُعلم ما في قلبھ؟ ھذه ھلوسة وخبط یقرب إثمھا من دنس من یكتب 

 الكتاب ثم یقول ھذا من عند هللا.
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 الخالصة:

 

أردوغان، رجل قوي الشخصیة، محب لبالده وشعبھ، عامل على ارتقاء دولتھ، یحترم نفسھ وقومھ، محٌب 
، بل تھ دولتھ یوماً مرجعا ودانت بھ شعوبھا أیام الخالفةذلبعض تقالید جاءت في الكتاب الكریم الذي اتخ

. لكنھ لیس س حكام العرب مجتمعینومحب للمسلمین في قلبھ كما یظھر من بعض أعمالھ، بل حذاؤه برأ
مسلماً كحاكم یشّرع بغیر ما أنزل هللا ویحكم بالعلمانیة الصریحة، بل ویدعو لھا، إذ ھذا ناقض لإلسالم وإن 

صلى وصام وزعم محبوه أنھ مسلم. ولیس ھناك معنى إلكراه أو لضرورة إال عند من قّدم الھوى، 
ح، إبّأن الكارثة السوریة. أّما عند عالم مفٍت ال ینظر إال والمصلحة القریبة في الحصول على دعم وسال

عن اإلسالم الذي جاء بھ محمد  ال یزال بعیدابعین الشرع، فال یكفّر مسلما، وال یأسلم كافراً إال بدلیل، فھو 
 43.صلى هللا علیھ وسلم

 

تتخلى عن العلمانیة، وأن تقف ولیس أحب الینا، یعلم هللا، أن تعود تركیا: كنظام، إلى حظیرة اإلسالم، وأن 
في وجھ إزالة شرع هللا من على سطح األرض، لكن ھي تعین علي ذلك الیوم. وحتى نرى ھذا الیوم، فإن 

 حكم هللا ال یجب التالعب بھ، وال یجب تبدیلھ ألي سبب كان.

سلمون أن ثم إن التعاون مع حكم علماني لتحقیق مصلحة معینة، لھ ضوابط معروفة. لكن ال یحتاج الم
 یغیروا من أحكام الشرع لیبرروا فعالً من ھذه األفعال. ولھذا موضع آخر من البیان.

 ولعلنا نرى نقداً علمیاً محترماً مكتوباً، لیمكن أن نقارن أدلة من وصلوا لغیر ھذه النتیجة بما وصلنا الیھ.

 د طارق عبد الحلیم
 2016نوفمبر  5 – 1438صفر  4

 

 

 

 

 

                                                           
تعلق كما ال ت بفتوى تتعلق بحكم التعامل مع تركیا، فإن لھذا أشكال وأوضاع مختلفة حسب المقام والحال.والخالصة التي في نھایة البحث لیست  43

 .داخل بالدهتفجیریة یقتل فیھا المسلمین حّل أیة عملیات تركي إذ األصل فیھم اإلسالم وال تبالشعب ال
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 رّد على ما قّدم أحمد سمیر النواقض العشر ..

 وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

قرأت ما دّون الباحث في شأن النواقض العشر التي قّدمھا شیخ اإلسالم محمد ابن عبد الوھاب، وما رآه فیھا 
الكلیة، مما أداه إلى كتابة سریعة لھذا النقد من سطحیة في المأخذ واختالط في التأصیل وتنكب عن القواعد 

لیوقف سیل االنھیارات التي نشأت عنھ، حتى ستفرغ لكتابة ما یھدم أقوال الشیخ بالتمام، وتعود األمور في 
 عالمنا اإلسالمي إلى مجاریھا.

ھ الم بعضك، حین عرض علّي أحد األبناء ھذا الكالم، قلت: "2016 ،2وقد كتبت تعیقا بسیطا، في دیسمبر 
ثر من أن تُعد، وصحیح، كما أشرت في كتابي حقیقة اإلیمان منذ عام أكحق أرید بھ باطل ... فالنواقض 

ثر من توسع في ھذا الباب. لكن كتاب محمد بن عبد الوھاب لم یبدأ بقول "اعلم أنھ ك، إلى أن اآلحناف أ79
من فھم لسان العرب، فصیغة النواقض لیس ھناك إال النواقض العشر"! وفرق ھائل بین الصیغتین عند 

عشر تحتمل زیادة ونقصا، وصیغة ال ناقضا إال العشر تقتضى الحصر.. ثم إن الكتیب وضع صورا 
مختلطة یمكن أن تكون كلھا قواعد كلیة، مثل االھتداء بغیر ھدیھ صلى هللا علیھ وسلم، فھذا عام یشمل كافة 

 اھـ. "كفر أو بدعة، وإن اختص في المصطلح بالسنة

 لكني اطلعت على رّد أبي صھیب الحنبلي، وأعجبني ما جاء بھ، فأردت أن أتّم ما قلت في ھذا الصدد.

فإن غایة ما یأخذ الناقد على شیخ اإلسالم أنھ أغفل صوراً كثیرة من التكفیر لم یحسب حسابھا فیما ذكر، ال 
ھ كافة مرجئة العصر ومداخلیھ، فھو غیر جزئیاً وال كلیاً. وھذا، وإن كان من الشھادات التي سیردھا علی

صحیح. فإنھ كما بیّنا أن قصد الشیخ لم یكن للحصر، بل لما ھو مما یحتاجھ الوقت. فالحجة التي یقوم علیھا 
النقد كلھ ساقطة بھذا المعنى. كما إنھ إن أراد أن یقول أّن ما جاء بھ الشیخ لیس بنواقض أصالً، فعلیھ إثبات 

 وھیھات.ذلك في أّي منھا، 

، من حیث أنھ ال جامع یجمع تلك النواقض من حیث إّن الجامع قد انتقض وما ذكره الحنبلي،ورّد علیھ الناقد
من القواعد، فكیف ال یختل الجامع إذا؟!  %10 بعدم االجماع بناء على االختالف في السحر، ثم یبرر بأن ھذا

اإلجماع حاصالً في الباقي، وھو عدد محصوٌر  وھذا، مع ضعف االستدالل بالنسب، فإنھ ال یلزم أن یكون
في تسعة، یسھل استقراء االجماع فیھا استقراءاً تاماً ال ناقصاً. ویتبیّن من ذلك صحة اإلجماع فیھا، وأن 

ذكره للسحر كان من باب أنھ یراه، كمجتھد، من المكفرات، والمجتھد ملزم بالقول باجتھاده، وال یقدح ھذا 
الناقد أراد أن یستخدم فكرة قریبة مما استخدمھ األصولیون في موضوع أّن العام إذا  في صحة ما بقي. فإن

ُخّصص مرة لم یبق عاما قطعیاً في بقیة أفراده، فإنھ، مع إثبات االختالف في ھذه المسألة بین األصولیین، 
فلیس عاماً في الشریعة فإن العموم الكلّي یبق في بقیة ما اجتمعت علیھ صفة العموم، وھي حالتنا تلك، وإال 

 بإطالق، فحتى إن خرج على الملّي الجامع أمٌر فال مانع من أن یبقى كلیا جامعا في البقیة.

ثم إن الناقد قد خلط  كثیراً بین ما حاول اإلمام ابن عبد الوھاب اختصاره لفائدة من حولھ في زمنھ، وبین 
ھو معروف في مسائل الفقھ. ومسألة التكفیر مسألة اختالف المناطات والفتاوى التي ال تقع تحت حصٍر كما 

فقھیة اوالً وأخیراً. فكلیاتھا محصورة، لكن جزئیاتھا غیر محصورة على اإلطالق، فال ندرى ما ھي نقطة 
البحث التي یرید أن یثبتھا الناقد حقیقة؟ إال إن كان یسعى لإلیحاء بأن شیخ اإلسالم "أخطأ" ومن ثم، یجب 

 لھ جنباً، بما فیھ مفھوم التوحید وخالفھ مما جدد فیھ الشیخ.أن یُترك تراثھ ك
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ثم ال أرى حقیقة أّي نقطة تستأھل النظر فیما قال التاقد، إال محاولتھ إثبات أن ما دّون الشیخ في ھذا 
 الموضوع، لیس بشئ، وھو مردود علیھ كما بیّنا. 

ات التكفیر، التي یمكن أن تقع في دنیا وعلى الناقد أن یأتي بعشر صوٍر أو مائة أوألف صورة من مناط
المسلمین، وأن  یرینا أّن منھا ما ھو مخالٌف ألحد العشر نواقض التي ذكرھا الشیخ، ال أّن منھا ما ال یقع 

تحتھا، فھذا ما لم یّدعیھ الشیخ إال حسب ھوى الناقد. فإن فعل، فھو الرجل البحاثة الفّھامة، وإال ... فھو ... 
 زید.غیر ذلك، وال ن

 د طارق عبد الحلیم
 1438ذو القعدة  9 – 2016دیسمبر  9
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 إن في حلب لعبرة ...
 وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

 صدقوا الذین هللا فلیعلمن قبلھم من الذین فتنا ولقد یفتنون ال وھم آمنا یقولوا أن یتركوا أن الناس أحسب"
 العنكبوت "الكاذبین ولیعلمن

الحسبان أن تتحول حلب إلى عبرة یعتبر بھا المتفرقون، بل كان األمل أن تكون عبرة یعتصم بھا لم یكن في 
المخلصون ویرنو إلى مثالھا الصادقون .. لكن قّدر هللا وما شاء فعل، والعبرة ھي نتاج التجربة والخبرة. 

 ومن لم یعتبر، فھوأعمى البصیرة، أغلف القلب، میت الضمیر.

أن یكون المسلم على علٍم یقیني بأّن ما یحدث على األرض في دنیا الناس ال عالقة لھ قبل كل شئ، یجب  
بدین هللا، تخطیئا أو تصویباً. فإن دین هللا حق، مھما حدث على األرض، ومھما جرى بین الخلق، ومھما 

في مسارھا عال من عال أوسقط من سقط، نجا من نجا أو ھلك من ھلك. فسنن هللا، في خلقھ وأمره، جاریة 
المرسوم، وقدره نافذٌ إلى منتھاه المعلوم، ال تبدلھ قوى بشریة، وال تغیره خطط في سر أو عالنیة. وحسن 

 " فّصلت الخاسرین من فأصبحتم أرداكم بربكم ظننتم الذي ظنكم وذلكمالظن با� ھو مفتلح اإلیمان "

ومع التسلیم بالقصور في الحصول على بعض المعلومات من الساحة، الذي سببھ عدم وضوح البیانات، 
(وھي وتسییس المعلومات المنشورة، وتكییفھا حسب ھوى ُمصدریھا، وإخفاء الكثیر منھا بدعوى األمنیات 

، ولیس بسبب وجودنا، فیزیقیا جسدیا، خارج أرض الشام، العلمانیة سواء بسواء حین تكذب على شعوبھا!)دعوى الدول 
كما یشّوش بعض عدیمي العقل والحجة، فإن ھذا لم یعد عائقاً عن الحصول على أیة معلومات آنیة، بل 

المعلومات المتاحة، أسرع ممن ھم في بعض جھات الساحة بالفعل، أقول رغم ھذا القصور، فإّن كم 
والقرائن المرصودة، یُمّكننا من رسم صورة لما یجرى، أقرب ما تكون إلى الحقیقة، التي یعّز معرفتھا كاملة 

 على أیة حال.

وقعت معركة فّك حصار حلب األولى، بمجاھدي الخارج، وتجمعت فیھا القوى، ولم یكن ینتظر العدو ھذا 
التقدم السریع الرھیب، رغم كّل العقبات التي أتى بھا النظام وروسیا الحمراء معھ. وكانت صدمة على 

یستعید ما حرره األبطال  . بل بدأ النظامبال مبرر ظاھرالعدو، وبشرى للمؤمنین. ثم توقف التقدم فجأة، 
 بدمھم وتضحیاتھم. 

ثم جاء دور "درع الفرات"، ھجوم على الراعي، ثم جرابلس، لتحقیق أھداف تركیا في طرد األكراد 
والُمسمى محاربة داعش. وانضم لھذه العملیة كثیر من الفصائل، منھا ما كان لدنیا یصیبھا، ومنھا ما كان 

ان منھم بعض األحرار الذین أتوا من إدلب. وانشغل الناس بجرابلس. لتحریر قراه من داعش والكرد، وك
 وتوقفت عملیة فك الحصار األولى.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2641&idto=2641&bk_no=48&ID=2084#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2641&idto=2641&bk_no=48&ID=2084#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4341&idto=4341&bk_no=50&ID=4383#docu
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ثم ثارت فتنة القتال بین األحرار وجند األقصى، فشغلت حیزاً كبیراً من الوقت والجھد وصرف االھتام عن 
 تاح من خیارات.حلب المحاصرة، وعن غیرھا، حتى تقدمت فتح الشام بالحّل على قدر ما ھو م

ثم بدأت حرب فّك الحصار الثانیة، بعد جوالت عدیدة فاشلة لعمل ما أسموه باإلندماج، ومحاولة رأب 
 الصدع في الصف السنّي، إن صح أن یقال إنھ سنّي خالص ابتداء. 

لشام، وإن عدنا في الزمن قلیالً، وجدنا أّن أول مسمار في نعش اإلندماج، كان ما أصدرتھ حركة "أحرار" ا
، یجب أن یتلوھا فّك االرتباط الفكرّي! خطوة أولىمن مباركة فّك االرتباط بین النصرة والقاعدة، على أنھا 

ویشھد هللا ما رأیت مثل ھذا من خبث وتمیع وتلون ونفاق. فإّن ھؤالء الذین طلبوا فك االرتباط أوالً، لم 
ى الخطوة الثانیة، أھي فك االرتباط عقدیا، بمعنى یقولوا إنھا خطوة أولى! ثم ال یعرف أحد، إلى الیوم معن

ترك العقیدة التي علیھا القاعدة، أم ترك فكرة جھاد الدفع أصالً، واالستسالم للداعم الغربي؟ وكان ھذا كلھ 
من عمل جبھة لبیب النحاس، الخائن لبالده، الالعب دور الوسیط بین الغرب الذي ھو بیبھ، وبین القوى التي 

اكھ من قیادات "األحرار"، مع الدعم الفكري التافھ الذي قّدمھ لھ أمثال أیمن ھاروش وشریفة وقعت في شب
الفاضل وعلى العرجاني، ومن تبعھم من شلة صبیان العلم التویتري، مع تصفیق وتطبیل من بعض 
ن قیل (وإ"شخصیات الساحة" ممن ال ثقل لھم على وجھ الحقیقة، بل ومن ھم من أعضاء شورى جبھة الفتح 

. وأصبح العسكرّي تابع للسیاسي في تلك الحركة، ومشى الشرعّي في ظّل السیاسّي، كما ھو في إنھ معزول)
كافة حكومات العرب. على كّل حال، فإن حقائق انھیار موضوع التوحد واالندماج، یجّسد أوال العقلیة 

في نفس البیئة ورضع نفس العُقد  العربیة، سواء إسالمیة أو علمانیة أو ماسونیة أو ماشئت، فكلھم نشأ
النفسیة والتورمات الذاتیة. ثم إن الحقائق عّما حدث بالضبط، ستخرج للناس قریبا وال شك، فاألمر أكبر من 

أن یُدفن بلیٍل بدعوى الحرص على "التوّحد"! وقد بدأت ظواھرھا تتضح في عتاب الشیخ أبو عبد هللا 
 الشامي للدكتور المحیسني أمس.

حال، ھذا موضع یحتاج كثیر بیان وتحلیل یخرج بنا عن صلب ھذا المقال. لكنھ ضرورّي لفھم  على كل
 دوافع ما حدث في كوالیس الساحة مما أدى لكارثة حلب الیوم.

ثم، اجتمعت قوى المجاھدین، مرة أخرى، تحت الضغط الشعبي واإلسالمّي داخل الشام وخارجھا، لعملیة 
، ثم بسبب غیر معروفم تلق نصیبا أفضل من سابقتھا، بل توقفت بعد فترة قلیلة، فك الحصار الثانیة. لكنھا ل

تدھورت األحوال بشكل سریع، ولم یستجب أحد لنداءات فتح الشام بطلب دعمھا، وسارع أبو بدر الفاروق 
 أحرار، لواء كتیبة في أحرار الشام، بتفویض عمر رحمون، أخزاه هللا، لعمل اتفاقیة التسلیم. 

األمر إلى أن بدأ االنسحاب والتخلي عن حلب، یوم اإلثنین الماضى، بعدما رسم عمر رحمون أخزاه  ووصل
هللا الخارطة، بناء على توجیھات لواء أحرار الشام، رغم توسالت جبھة الفتح بطلب دعمھا حتى ال تُخلى 

لكن، كما قال مجاھد الساحة للرافضة والنصیریة والروس، ومع استمرار فتح الشام في قصف النصیریة. 
من أرض الشام "ال حیاة لمن تنادي". وال یعرف أحد ما جرى داخل مجلس قیادة حلب، لكن الغالب أن فتح 

 الشام قد استُبِعدت من االقتراع.

 وخلت حلب من السنة، وحسبنا هللا ونعم الوكیل.

تمیعة منذ فترة على ما أراه، على قدر ما وصلني من معلومات، وما رأیتھ من توجھات وأطروحات م
الساحة، أن الداعم، الذي اخترق صّف أحرار الشام، من خالل لبیب النحاس وشلتھ، كان لھ دور أساسي في 
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إنجاز عملیة التسلیم، وعدم دعم فتح الشام في فّك الحصار، كما كان لھم دور رئیس في منع عملیة االندماج 
 والتوحد من قبل. 

لمحاصرة من ملوك مناطق، بالمئات، یسیطر كّل منھم على حّي أو منطقة ثم ال ننسى ما نشأ داخل حلب ا
وال یقبل بعمل غیره فیھا، فھي حكٌر علیھ. فھؤالء كانوا حصان طروادة، أو الطابور الخامس في الداخل، 

 جزاھم هللا شّر ما یجزي بھ الخائنون.

، لكن ھؤالء الجنود ال یتصوروا وال شك عندى أن ھناك في األحرار من الجند من ھم على إخالص وتفانٍ 
ما یمكن أن یحاك خلف الكوالیس من كوابیس. فإن رجاال مثل النحاس وشلتھ، قد تدربوا على لغة الخداع 

 وبیع الماء في البحیرات العظمى! لكّن التعصب ووھم الطاعة مرٌض عضال.

ي األمرین، االندماج وحلب. فمن یقول البعض: إن انعدام الثقة بین جبھة الفتح واألحرار ھو سبب الفشل ف
ناحیة، ترى األحرار أن الفتح أھل غلٍو وتكفیر، وأنھم في ذلك من أتباع البرقاوي "سیف التكفیر" الُمسلط، 

إال على الدواعش، ومن ناحیة أخرى ترى الجبھة أّن األحرار أسرى للداعم، من خالل شلّة النحاس 
لى عن الداعم وتجرید القرار داخلیا ھو غلو؟ ثم إننا رأینا كیف و"مفّكریھ". فالسؤال ھنا ھو: ھل طلب التخ

أّن جبھة الفتح قد اتُِھمت بأعراض التمیّع صراحة، كما صدر من البرقاوي، وھو ما یبرره البعض بانفصال 
مخلصي القاعدة مثل أبا جلیبیب وأبا خدیجة، اللذان ھما من تالمذة ومقلدي البرقاوي. لكن، وبنفس المعیار، 

إننا رأینا أّن بعض من أصابتھم جرثومة التمیع الختالطھم بشلة شریفة وھاروش، مثل د مظھر الویس، قد ف
 استقلوا عن الجبھة.

لكني، حسب ما استنبطت مما بین یدّي من معلومات، أّن موضوع فك االرتباط بالداعم، ھو أمٌر مرفوض 
مع القاعدة، والتي أظھرت فیھ النصرة مرونة تماما في حركة األحرار، لیس كما حدث في ارتباط النصرة 

 تامة، رغم اعتراض البعض، وبینھم العبد الفقیر وقتھا، على ھذا األمر. 

ثّم إن موقف بقیة الفصائل كجیش العاللیش فإن الدور السلبّي الذي قام بھ أشّد نكراً من أن یتدخلوا بالفعل، 
لى غیره، ویغلق علیھا مخازنھا، كأنھا دّر مكنون ال وقد رأینا بعض فصائل كالجیش الحر یضّن بأسلحتھ ع

 یصح استعمالھ!

ھذا غایة ما یمكن استنباطھ مما ھو بین أیدي الناس من معلومات. والباقي أن نتساءل، ما ھي العبر، وما ھو 
 الحّل؟

ھزم جبان. أما العبر فمنھا أن االعتماد على قوى الغرب ووعوده وأمنیاتھ إنما ھو وسوسة شیطان زأوھام من
فإنھ لم یحدث من قبل، وال مرة واحدة، أن قّدم الغرب ما فیھ مصلحة للمسلمین، على وجھ الحقیقة، حتى ولو 

 استغنوا عن ثوابت دینھم كلھا، ولكم في اإلخوان مثال حّي قائٌم شاھد.

جح بین حٍق كذلك من العبر أّن اإلفراط في الثقة وحسن الظن بالغیر، بعد أن تظھر منھم خیانة أو تأر
 وباطل، ال یصلح في قیادة المسلمین الیوم، بأي معیار من المعاییر.

كذلك أن االعتماد على القوى اإلقلیمیة الكافرة، مثل حكومات السعودیة واالمارات وتركیا، ال یُقّدم للمسلمین 
أن یجد لھ "الشرعیون" حال وال شبھ حّل، بل یوقع البلبلة بینھم ویستقطب منھم من یسیل لعابھ للدراھم، بعد 

 و"المنّظرون" األشاوس ما یتكئ علیھ في قبول الدعم.
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 أّما عن الحل فھو یتلّخص في أمور ثالثة، 

أولھا توفیق هللا سبحانھ وإعانتھ، والدعاء بأن یرفع عن المسلمین والمجاھدین غضبھ بفرقتھم وتشتت 
 أغراضھم. 

إعالء كلمة هللا وإسقاط الطاغوت، ال منصباً في حكومات  والثاني تصحیح النیة بأن یجعل المجاھدین نیتھم
 تلفیقیة أو مال ُمّدخر من دعم ُمفترض! 

وھم ثلة قلیلة بحمد هللا،  والثالث تصحیح القیادة، واستبدال من انحرف منھا، بالتراضي أو بالقوة، وال فرق.
مصغّرة لما یحاربھ حدث أن تحّكمت بمفاصل أساسیة. فإن ما یحدث في بعض الفصائل ھو صورة 

 المجاھدون حول العالم من فشل إدارّي وسیاسّي ومطامع دنیویة مستترة حینا وظاھرة أحیانا أخرى.

إن من الواضح أن توحد المجاھدین كلھم، وأعنى الجنود المقاتلین، ال القیادات، ھو الحّل األوحد، ال حّل 
سواه. وھذا ال یتم إال بأن یستیقظ المجاھد المحارب في سبیل هللا، فینظر بعین هللا، ال بعین فصیلھ، وال 

 . قیادتھ، وال كم یتقاضى ھنا أو ھناك. ذلك ھو الجھاد في سبیل هللا

ونحن، مھما جھدنا في القول، فلن نكون أحّن وال أقرب ألھلكم منكم یا مجاھدي الشام المخلصین، فانبذوا 
من دعا لفُرقة، ومن تخلى عن استقاللیة القرار، فإن فعل ھؤالء ھو عین ما ننكر على حكام العرب، إال 

 قلیالً.

 . اللھم اغفر لي إن أخطأت واجعل كلماتي مصدر عون إن أحسنت

 د طارق عبد الحلیم

 2016دیسمبر  16 – 1438ذو القعدة  16
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 2016نظرة واقعیة في أحداث الشام بنھایة 

 وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، وبعد ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

أو آملة. فقد جاء  في الساحة الشامیة أن یخرج بنتیجة طیبة أو مشجھة 2016ال یستطیع الناظر في أحداث 
 على رأس األحداث في ھذا العام:

 زیادة القصف الروسي دعما للنظام، والتدخل البرّي المحدود. •
 استعادة النظام السیطرة على كثیر من المحرر، سواء من مناطق الحروریة أو السنة. •
وزره أمثال بدء حملة الھجوم الشعواء على ارتباط النصرة بالقاعدة، سواء من الداخل، مما حمل  •

كالكناكري  ومشایخھمستسالمي الدیموقراطي المغلف إسالمیا، تیمع االھاروش والنحاس ورؤوس ال
الجالھمة، بل ووجاجة وھاشم الرفاعي. أو من الخارج من الكارھین للقاعدة أصال، مثل محمد الحصم 

 شارك فیھ ھذا د أحمد موفق زیدان، مع األسف.و
لتوحد في ار الشام وغیرھا أّن ھذا ھو شرط اقاعدة، بعد أن أظھرت أحرإعالن الجبھة فك االرتباط بال •

 جسد واحد. وظھرت جبھة فتح الشام.
وغیرھا، عن التزامھا بإقامة كیان موحد، من وص األحرار وبقیة الفصائل، وتردد الزنكي نكوث ونك •

ر لیس أمر القاعدة، بل ا أمریكا، بأن األممحیث جاءت تعلیمات الداعمین من تركیا والخلیج، ومن ورائھ
 ھو أمر السنة، وأن الجبھة سیقضى علیھا، انفكت عن القاعدة أم لم تنفك. 

 .لیكن كمسمار جحا في موضوع التوحد ،القتال بین جبد األقصى واألحرار، افتعاالً من األحرار •
(الصقور ومن معھم للسیاسیین االستسالمیین العسكریة (الحمائم المسلحة) األحرار قیادة خضوع  •

 ورفض التوحد، بدعاوى فاشلة معیبة أظھرت عارھم وخیبتھم.المتذللة) 
(كما جاء استمرار الكالم ذي الوجھین، دعم التوحد والوقوف في صف المجاھدین والدفاع عنھم داخلیاً  •

)، والسیر في مخطط الھدنة من جانب واحد، حتى یتم تصفیة في تغریدة معیبة تمثیلیة ألبي جابر الشیخ!
المجاھدین الملتزمین في فتح الشام، وعلى ذلك كان شرط تسلیم الخرائط وتعلیمات للجند بعدم إطالق 

 رصاصة في اتجاه النظام.

لم یكن فیھا إال خسارة تتبعھا  !1967 وعلى ھذا اختتمت الساحة الشامیة ھذا العام بنكثة ال تقل نكدا عن نكسة
خسارة، سواء في الغوكة أو ریف دمشق أو حماة أو حمص أو حلب .. حلب ذات المأساة التي ال تماثلھا 

 مأساة.

 فترى، ما ھو المكتوب قدراً لتلك الساحة، التي كانت محّط لآلمال فصارت محضنة لآلالم؟

درجة، أّن ما ھو آٍت  80حنى سیر الواقع، المنحدر ألسفل یعلم هللا غیبھ، ال یعلمھ سواه، لكنّنا نستشف بمن
لیس على ما تھوى أنفس الصابرین المجاھدین. فقد اطمأن الروس إلى اتفاقیاتھم مع عمالء األحرار، ومن 
تبعھم، فبدؤوا بالفعل تقلیص حجم قواتھم. وتابع النظام قصفھ وسیطرتھ على الجبھات التي یرید إخالءھا، 

 لمفاوضین" قصاصة ورق واحدة للتفاوض. حتى ال یبق "ل

انتھت قیادة األحرار بأن ألبسھا لبیب النحاس ثوب االئتالف السوري الخائن، وسیقودھا إلى األستانة ثم 
 جنیف، على خطى عرفات ومحمود عباس.
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ِدمة بالقیادات فإما أن یُحدث هللا أمراً من عنده، فیبدل المّر حلواً، والباطل حقاً، وقیادات شجاعة قائدة ُمقْ 
المھترئة المستسلمة العمیلة الخائنة، وإما أّن تسقط الشام في مخالب روسیا والنصیریة أساساً، وطرد 

 المیلیشیات اإلیرانیة منھا في آخر األمر. 

أّما عن داعش، فقد كان العام ھو عام دفع ثمن الوھم، ورّد الودیعة التي ظنوا أنھا لھم في أراضي العراق، 
وسیستمر ضربھم، أرفق من ضرب الفتح بالطبع، كي یموتوا ببطئ، فلعل األحداث تتغیر، فیحتاج  والشام،

 العدو الیھم لقتال السنة (المرتدین) مرة أخرى.

 وعلى هللا كشف الغمة وإنقاذ األمة.

 د طارق عبد الحلیم
 2017ینایر  7 – 1438ربیع ثان  10
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 إضافة ضروریة

 توضیح بشأن ذكري لشیوخ بعینھم 

 تصدوا لداعشمن أھل السنة بخارج سوریا 

 د.ھاني السباعي 

 الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبعد:

: سبب كتابتي لھذه التغریدات الرد على حلف المتمیعین الذین یتقصدون الشیوخ المذكورین دائما بسوء، أوالً 
ن دورھم في دحر داعش وشبھاتھم! أعني الشیخ الدكتور أیمن الظواھري والشیخ الدكتور طارق عبد ویقللون م

الحلیم والشیخ أبا قتادة والشیخ المقدسي والعبد الفقیر. حیث كان والیزال لنا نصیب األسد! من سب وشتم وافتراء 
 رامي للجمیع.تبخالف أي اسم آخر مع اح

الذین تصدوا بقوة وال یزالون؛ وكان لھم تأثیر على الشباب فالشیخ الظواھري، أنا فقط ذكرت الشیوخ  ثانیاً:
ذین ذكرتھم باالسم خاصة والقیادة العامة، وجمیع فروع القاعدة؛ وقفوا بحسم ضد تنظیم الدولة، وكذلك الشیوخ ال

 طارق والعبد الفقیر لقد تبرأنا عالنیة من تنظیم الدولة عقب بیان العدناني ما كان ھذا منھجنا! الدكتور 

كنا والزلنا نتصدى بمقاالت وتعلیقات مكتوبة ومسموعة ردا على شبھات داعش؛ فالشیخ الدكتور طارق  ثالثا:
 صفحة بھ رد تفصیلي على تنظیم الدولة. 800لھ كتاب عن الشام أكثر من 

ً راب : كما أود أن أذكر أن أول من فّصل في موضوع خارجیة وحرویة تنظیم الدولة كان في البیان الذي كتبھ عا
 الدكتور طارق والعبد الفقیر. 

أول من رد على إعالن خالفة البغدادي صوتیا بعد یوم واحد ھو العبد الفقیر. وكتب الدكتور طارق  خامساً:
 تادة ثیاب الخلیفة ثم الشیخ المقدسي وھكذا كانت الردود تتوالى.مقاالت ببطالنھا ثم كتب الشیخ أبو ق

 ً  : أما الشیوخ الذین في الشام كالمحیسني وغیره فلھم جھد مشكور داخل الشام سواء بالدعوة أوالسنان.سادسا

 ً انفصال : لكن كالمي عن الشیوخ الذین كان لھم حظوة ومكانة قدیما قبل اندالع الثورة السوریة وحتى قبل سابعا
النصرة عن تنظیم الدولة! فھؤالء الشیوخ كانت لھم مكانة وتقدیر  في جمیع ساحات الجھاد في العالم وقبل 

 دخول الشیخ المحیسني وغیره الشام!. بارك هللا فیھم.

 ً  : أنا أتكلم عن أھم شیوخ لھم تأثیر في سحب البساط الشرعي من تنظیم الدولة فالفضل � وحده ثم للشیوخثامنا
ا آنفا. فالخوارج مقاتلون أشداء لكن الذي ضعضعھم لعد فضل یھصفة خاصة لحیثیتھم التي أشرت إلالمذكورین ب

هللا ھو توفیق هللا لھؤالء الشیوخ الذین فندوا شبھات داعش وتسببوا بعد فضل هللا في انشقاق كثیر منھم باإلضافة 
ھروا بسرعة داعش وانتشارھا! كما كان لفضل هللا ثم إلى تثبیت كثیر من الشباب الذین كانوا مذبذبین أو انب

لفتاوى وردود ھؤالء الشیوخ المذكورین حسما في عد لحوق كثیر من الشباب اللحوق بھم. ففتاوى ھؤالء 
الشیوخ وكالمھم كان صواعق محرقة على داعش وفتنتھا! مع تقدیرنا لجھاد وبطوالت الشباب الذین تصدوا 

 لھم.

 ً ر لیس معنى ذلك التقلیل من جھد الشیوخ اآلخرین كالشیخ الفاضل العلیاني وغیره من ركمرة أخرى أ :تاسعا
 الشیوخ األكارم سواء بالشام أو خارجھ.
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كما ال أقلل من جھاد الشباب الذین تصدوا للدواعش في دیر الزور والشرقیة وحلب وإدلب وحمص  :عاشراً 
 ء ھؤالء األبطال. وكل ربوع سوریا. فمعاذ هللا أن أقلل من جھاد وبال

العبد الفقیر لھ أكثر من ثالثین مادة صوتیة عن الشام وعن تنظیم الدولة باإلضافة للبیانات  حادي عشر:
 والمقاالت التي اشتركت فیھا مع الشیخ الدكتور طارق عبد الحلیم!.

وجھة للشیوخ المذكورین : أؤكد لكم ـ یا رعاكم هللا ـ كالمي كان للرد على تالل السباب والشتائم المثاني عشر
 رغم تأثیرھم الطیب ـ بفضل هللا ـ الذي الیخفى على أي متابع للصراع بین الحق والباطل في العالم.

 نسأل هللا تعالى أن یستخدمنا لنصرة اإلسالم وأھلھ وللذب عن عباده المظلومین في كل مكان

 2016أغسطس  16ھـ ـ 1437من ذي القعدة  13د.ھاني السباعي
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 ینایر
 

 تغریدات بشأن رسالة اإلمارة اإلسالمیة في افغانستان

 د طارق عبد الحلیم

أنتمي للقاعدة وال لطالبان. ولدي الشباب حساسیة مفرطة من كلمة "وطنیة"، فھي لیست كفرا في ال  •
تعنى المحلیة، أي ھم یریدون إخراج المحتل من بالدھم أفغانستان، فلیس ذاتھا، في ھذا السیاق. بل ھي 

 .من خطأ في ھذا
الكفر منھا .. ھذا طبیعي. ثم ما  جالخارج إال بعد فتح مكن أي إخرا ورسول هللا لم یرسل الرسل إلى •

  الخطأ في إقامة
الشرع قتالھا على الفور؟ ھذا عالقات طبیعیة تجاریة وسیاسیة في إطار الشرع مع دول كافرة؟ أیشترط  •

  ..جنون متشنج
اإلمارة اإلسالمیة في أفغانستان لیست القاعدة، بل ھي مبایعة لھا. لكنھا مستقلة في قراراتھا وتصرفاتھا.  •

 وھذا الحال كان على أیام
لم  المال عمر وبن الدن رحمھما هللا. ولكل منھما منطلقھ في التعامل. كالبات تسعى لتحریر أفغانستان، •

 تكذب في ذلك أبدا ولم تدع غیره
والمال عمر وال المال أختر لم یدعیا خالفة أبداً .. بل بھتان كالب أھل النار وعنجھیتھم المریضة تجعلھم  •

 ینطقون بالكذب دوما ً. 
لقاعدة فمنطلقھا عالمي شمولّي، إذ عناصرھا في كّل مكان بالعالم اإلسالمّي، ھي لیست مثل طالبان أما ا •

 ،حزب تركستان اإلسالمي وال ما شابھوال 
ھي حركة عالمیة، لكنھا تقصد إلى إقامة الدین في كّل الدول التي تنشظ فیھا، دون إدعاء خالفة بل  •

 بذاتھا. فإن وصلت حركة محلیة 
القدرة على االستقالل وتولى أمورھا، فال مانع لدیھا من استقاللھا، وھو ما فعلت حین خدعھا كلب إلى  •

 مسخ العوادي في العراق، النار ال
 .أن سلمتھ قیادة حركتھا المبایعة لھا، قبل أن تعرف خیانتھ وغدره وصالتھ بالبعث بعد •
نعم، لكن ھذا ال یمنع استقالل الحركة، وھكذا كان بن الدن مبایع المال عمر، ولكنھ نفذ البرجین، أو  •

  ..شارك فیھ دون إعالمھ

 1437ربیع ثان  7 – 2016 ینایر 5 د طارق عبد الحلیم
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 مجموعة خواطر عن تنظیم داعش
 

ال أدري عن خطة غالة الخوارج الجھنمیة! یضربون في اندونسیا، تركیا، لیبیا،ما الھدف؟ ھذا لیس بالقطع  •
 !سیطرة وتمكین في أي من ھذه البلدان

یعتبرون ھذه الشعوب (ال الحكومات فقط) كفار، لكن أّي خدمة یقدمونھا بتلك األفعال؟ فما الغرض إذن؟ ھم  •
 ولمن؟ لن یسیطر البغدادي على أندونسیا

بسبب حادث تفجیر أو عشرة؟ فا ھدفھ؟ ھل تساءل أحد من العقالء عن سبب ما تفعل ھذه الطغمة؟ قطعا قد  •
 "یكون سببا في دینھم مجرد أن یقتلوا "المرتدین

فمجرد قتل بعض من ھؤالء سواء مسلمین أو نصارى، غرض في ذاتھ، لیس من رائھ غرض. لكن األمر  •
 !أّن ھذا یقیم الدنیا كلھا یدا واحدة على المسلمین

في كل مكان! فھل بلغ بھم الحمق وعدم تقدیر العواقب إلى ھذا الحد؟ أیظن ھؤالء أن ھذه شجاعة مثالً؟  •
 البا أساسا إلىنعم، ھذه التصرفات ھي موجھة غ

شبابھم والشباب عامة. ھي عملیات تقصد إبقاء صورتھم حیة في عقلیات الجھلة من الشباب عامة، بل وبعض  •
 البالغین الجھلة كذلك (محمد عباس مثال)،

الموضوع كلھ دعایة ذاتیة، ال عالقة لھا بتمكین وال بدین. الحكومات ال ترتعب من تلك األحجاث، وال تسقط  •
 ما شاھدنا ھو تماسك شعوبھابسببھ. بل 

أكثر مع إجراءات حكوماتھم القمعیة .. األمر أمر دعایة ال أكثر .. ال معنى لھ وراء ذلك على اإلطالق، إذ ال  •
 فائدة منھ وراء ذلك على اإلطالق

  الباحث عن سبب دینّي أو منطقّي وراء تصرفات داعش واھم، فلیس ھناك إال تحقیق ما في مخیالت بعض
 ةیوھمونھم أنھم القوة اإلسالمیة العالمی الشباب،

  الجدیدة. فإن َحقّْقَت وجدت إنھم مجموعات متفرقة من شباب مخدوع بأفكار حروریة تكفیریة، تنعش أمال
 قتلتھ فیھم حركات المرجئة وخونة الحكام

 ن اإلسالمیین الغرب لدیھ تحلیل بروفایل نفسي كامل لھؤالء المخابیل، ومن ثم یتعامل معھم بناء علیھ. لك
 ینظرون من زاویة ال عالقة ال بواقع

  فیعاملونھم على أنھم آدمیون فیھم عقل، یخضعونھم لألحادیث النبویة والتفاسیر وغیرھا من أحكام الفقھ! وھذه
 لیست حقیقة ھؤالء. ال یمكن النظر

 ة، ال أمل فیھ، ومن ثم إلى أھدافھم وتصرفاتھم من خالل ھذا المنظار. ھم كمریض السرطان في مرحلتھ الرابع
 أمر رسول هللا بقتلھم ال عالجھم. یجب

  إن لم یفھم قادة الحركات اإلسالمیة الحقائق النفسیة المركبة المعقدة لتلك المخلوقات فلن یمكن التخلص منھا، بل
 سیكون لھا السیطرة أخیراً بسنة

  معھم، فصار قتالھم قتال بشر غبّي ضد كائنات بقاء األقوى، فقد تجرد ھؤالء القادة من العقل في فھم م یتعاملون
 .شرسة قویة، فال مجال للفوز فیھا
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 العلم والمال –من فقھ الجھاد 

إنما الدنیا ألربعة نفر: فرجل آتاه هللا " لاوسلم أنھ قحدیث أبي كبشة األنماري رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ 
علماً وماالً، فھو یتقي هللا فیھ، یصل بھ رحمھ، ویعرف � فیھ حقھ؛ فھذا بأفضل المنازل . ورجل آتاه هللا علماً ولم 

 ماالً ولم یؤتھ یؤتھ ماالً، فھو یقول: لو أن لي كفالن لعملت بعملھ، فھو ونیتھ؛ فھما في األجر سواء. ورجل آتاه هللا
علماً، فھو یخبط في مالھ، ال یرعى � فیھ حقھ، وال یصل بھ رحمھ؛ فھذا بأخبث المنازل. ورجل لم یؤتھ هللا ماالً وال 

 الترمذي وابن ماجة وأحمد ".علماً، فھو یقول: لو أن لي كفالن لعملت بعملھ، فھو ونیتھ؛ فھما في الوزر سواء

لمال، ینفقونھ في إرشاد الناس وتعلیمھم وتفقیھھم في النوازل خاصة، وإنفاق مالھم في فعلى رأسھم أصحاب العلم وا
الخیر أینما ُوجَد، فھم فوق كل نفر، ومثلھم علماء لم یتح لھم ماال فنصحوا وأرشدوا، وحملوا نیة االنفاق وإن لم ینفقوا 

یة فاسدة إن حّصلَھما لیصرفنھما في فسوق وعھر لضیق ذات الید. وأذناب الناس وساقطیھم من فقد العلم المال، وحمل ن
 وفتاوى ضالة مضلة، حادیھ  فیھا علماء السلطان وأمراء النفط.

خاصة إن اقترن  28فاطر  "إنما یخشى هللا من عباده العلماءُ وھو حدیث عظیم یبیّن قیمة العلم ودرجة حاملیھ، قال تعالى "
آمنوا وھاجروا  الذینإن هللا اإلنفاق على التضحیة بالنفس فقال تعالى "بمال صالح ینفقھ صاحبھ في الخیر. وقد قّدم 

بل وفي كّل موضع فّصل فیھ معنى الجھاد. وھذا من الحكمة الربانیة،  72األنفال "في سبیل هللا بأموالھم وأنفسھموجاھدوا 
، ومن قّدم ماالً فقد قّدم أنفساً في ألن جھاد المال متعٍد، وجھا النفس قاصر. فمن جاھد بنفسھ فھو یقدم نفسا في سبیل هللا

  سبیل هللا، فالنظر ھنا إلى مصلحة الجماعة ال إلى مصلحة الفرد.
 1437ربیع ثان  6 – 2016ینایر  15 د طارق عبد الحلیم
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 طفولة داعش الفقھیة تتكرر في جھالة ... المتمیعة

وهللا ال أجد وصفا أصف بھ ھذه المجموعة التي نتأت عن الجسد السني، ثم لم تلحق بأحد من الفرق 
الظاھرة، إال قربھا من الفكر اإلرجائي اإلخواني، مع ضعف في التنظیر وخیبة في التطبیق. وھم یصّدرون 

ھل كجھل الیوم ضال منحرف سعودي، ماجد الراشد، یحسب نفسھ على شئ وما ھو على شئ إال ج
 العدناني، في إرجائیة بدال من الخارجیة. 

: (منھج الشیخ أسامة التركیز على رأس األفعى األخیر ھذا المنحرف الضال مواحدة من كال ةكتفي بفقرأ
والمقصود بذلك أمریكا ، وعدم الدخول مع حكام العرب في مواجھات) ما ھذا ، وبقطعھ ینتھي كل العمالء
ھذا منھج الشیخ أسامة رحمھ هللا؟ أكّل عربید متعالم یتحدث باسم   .. من قال إن الكالم؟ ھذا خبل في خبل

األفعى أمریكا دون إسقاط عروش  كیف یقطع رأس !منھج أسامة، كما تفعل داعش؟ ھذا منھج خبل وطفولیة
ین؟ أین سقوط أمریكا بعد خمسة عشرة عاما من إسقاط البرجالحكام الذین ھم أذرعتھا؟ بإسقاط برجین؟؟ 

ویحسب أنھ بغیر ذكر د الظواھري یھاجم القاعدة الیوم، ما أخیبھ!! وهللا ال  !!ھذا رجل عبیط غیر مكلف
یعرف عن منھج الشیخ أسامة وال غیره إال شتاتا جمعھا مما یسمع من مشایخ ھنا وھناك. مصیبة الساحة 

ف ھؤالء .. فھم ال جھادا واصلوا وال الیوم، صبیان جوجل، وأبناء تویتر. لكن هللا المستعان على أھل األعرا
 سیاسة مارسوا .. إال خیبة وفشالً ..
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 فبرایر
 

 الثابت والمتغیرات .. في الساحة السیاسة
ظ مطاطة مھما حاولنا استخدام ألفاھناك ثابت واحد ال یمكن أن یتغیر وغیر قابل للتفاوض أو التفاھم أو المساومة، 

فقھ السیاسة في عالم الدنیا العلمانیة، أال وھو أّن الحكم �، ال للشعب وال ما یسمونھ تعكس تنازالت عنھ، ھي م
لساننا ولبس  لغیره. اإلسالم والتوحید، الذي ھو طاعة هللا ورسولھ لیس فیھ مقایضة، ومن قایض فیھ فقد تحدث بغیر

ابت لیس فیھ اجتھاد، وال یصح من مسلم أن یرى فیھ اجتھاد، اللھم إن كان یخلط بین المقاصد ثغیر لباسنا. ھذا ال
والوسائل، أو األصول والفروع، فأصل الحكم بما أنزل هللا وعدم الخلط بینھ وبین حكم البشر ال مساومة، فیھ، أما 

أشكال المجالس وطرق تداول اآلراء واألساس الفقھي المعتمد وھكذا. ونسأل: الوسیلة فیمكن الحدیث عنھا، من باب 
في  2في الظھر و 3ھل یصح أن یقول أحد، دعنا نتفق على ضرورة الصالة، لكن من أرادھا ركعة في الفجر و

منزلق  العصر فلیجتھد ما شاء .. ھناك ثوابت یا إخوة اإلسالم، التمحك فیھا یؤدى إلى المروق من الدین، فھو
یجعلنا ھذا نخلع نظارة  الي وجیش االحتالل. لكن ال یجب أسصعب، رغم صعوبة الموقف الیوم في وجود السی

امھا ر ممن ھلكنا. صالح األمة في اعتصدیننا، وننظر بعین حوالء إلى ما حولنا، فیكلنا هللا إلى أنفسنا فیھلكنا أكث
 .رح أصولھا وثوابتھا لإلجتھادط ال ببمنھج هللا

 1437ثان  ربیع 25 – 2016فبرایر  3  طارق عبد الحلیم د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د طارق عبد الحلیم     أحداث الشام كما عایشتھا  2016 دیسمبر  –ینایر الجزء الثاني 

       

128 
 

 

 تساؤالت عن طلب نقض بیعة النصرة للقاعدة

 ما ھو سبب إصرار المصّرون على أن تنقض النصرة بیعتھا للقاعدة، ومن ثم إلمارة أفغانستان؟ التساؤالت:

ضرب األمریكان من المجاھدین  ھلما حدث في الساحة الشامیة أصالً من أثر بیعة النصرة للقاعدة؟  ھل
 ھلضرب روسیا احتاللھا نتیجة ارتباط النصرة بالقاعدة؟  ھلغیر النصرة بسبب بیعة النصرة للقاعدة؟ 

یعتقد من یشترط  ھلإعانة السعودیة وقطر وتركیا (المزعومة) لغیر النصرة أحرزت أي تقدم على العدو؟ 
على النصرة نقض بیعتھا للقاعدة، أن یتقدم "الداعمون" ضد روسیا والنظام إن نقضت النصرة بیعتھا 

ال یعین الداعمون بقیة المجاھدین غیر المبایعین للقاعدة، بشكٍل حاسم إلى الیوم، ویتركوا الروس  لمَ للقاعدة؟ 
یطلب من النصرة نقض بیعتھا أن ھذا العمل خسارة بحتة یرى من  أالوالنظام، بل وداعش في تقدم مستمر؟ 

یفھم من  أالال إضافة فیھ ألي جھد جھادّي، وإال فما ھي اإلضافة بالضبط، غیر فرضیة قبول االتحاد؟ 
یطلب نقض النصرة لبیعتھا أّن ھذا، مع كونھ ال أثر لھ على األرض حقیقة، یعنى االقرار في كافة أوساط 

 وتونس للتونسیین)م، على مبدأ القومیة، ال العالمیة (سوریا للسوریین ومصر للمصریین المجاھدین في العال

ھذه تساؤالت من باب األسباب والمسببات، لكن أین البعد الربانّي ھنا؟ وھو الذي یھملھ من یحسب 
الحسابات الدنیویة ال غیر. ألیس هللا بكاٍف عبده؟ ألیس الحرص على العھود والمواثیق من شرع هللا (یا أیھا 

   ال فرعاً. الذین آمنوا أوفوا بالعقود) خاصة والبیعة ھذه عقد ال خلل فیھ أصالً و

 1437ربیع ثان  26 – 2016فبرایر  5  د طارق عبد الحلیم

 

 

 قراءة في خبر إرسال السعودیة وتركیا قوات بریة إلى سوریا

لك بالدولة الكردیة التي یسعى تركیا والسعودیة. األولى لعالقة ذال شك أن الوضع في الشام جد ھام بالنسبة ل
 رادتھا في الجوار.إلقامتھا، والثانیة من حیث رفضھا لقیام كیان إسالمي غیر خاضع إلالنصیریة والروس 

: أن كلتا الدولتین ال تریدان حكماً إسالمیاً خالصاً في المنطقة، أولھاوال بد أن نقرر بعض الحقائق في ھذا المقام، 
االتفاق مع أمریكا، وبتوجیھ منھا ومن : أن ھذا األمر ُدبّر بثانیاكیف وأحدھما علمانیة صرفة واألخرى منافقة؟ 

: أن الخالص من ثالثاحزب الناتو بال بد، بعد اإلقرار بعدم جدوى أیة مفاوضات مع الوجود الروسي في الشام. 
: أن عدم الحرب ضد بشار عیب وسیاسة سوء، وإن تفھمنا أن رابعاتنظیم الدولة الحروري أمر خیر في حّد ذاتھ. 

ً أن تكون على المفتوح.  یمكن المواجھة مع روسیا ال نظیم : أن كلتا الدولتین تریدان العمل إلزاحة التخامسا
وجیش اإلسالم، التابع للسعودیة، محل تنظیم البغدادي، حتى تتوازن المحاصصة  الحروري وإحالل الجیش الحر

ً وقت التقسیم بین "السنة" وبین النصیریة.  رار الشام، خارج ھذا : أن النصرة واألقصى، وفي الغالب أحسادسا
 التقسیم، وسیكون دور الجیش الحر وجیش اإلسالم حربھما بجانب قوات السعودیة خاصة، في مرحلة من المراحل.

 1437ربیع ثان  27 – 2016فبریر  6 د طارق عبد الحلیم
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 داعش .. والترتیب الجدید للمنطقة العربیة

أدلة، حصان طروادة، الذي دخلت بھ القوى العالمیة، وعلى داعش ھي، كما ثبت بكل ما قدمتھ األیام من 
راسھا أمریكا، إلى منطقتنا العربیة المسلمة، مؤخراً. وقوى الصھیونیة والصلیبیة ال تحتاج لمبرر حقیقة، 

لكن اصطناع مبرر كأنھ ال مبرر في حقیقة األمر، مثل "أسلحة التدمیر الشاملة" في العراق، مجرد خدعة. 
غباء الداعشي والخیانة البعثیة واالنحراف العقدي البغدادي مبرراً لھم لضرب أھل السنز والغرب وقد جاء ال

لیس لھ أیة مصلحة في تدمیر داعش، وكذلك الروس والنظام حقیقة. على األقل حتى تستنفز غرضھا الذي 
لحروریة، الذین ھم ید لھم أبقوھا لھ، وھو القضاء على السنة، الذین ھم ھدفھا الحقیقي، ال ھؤالء المارقین ا

 ولعبة في أیدیھم، منذ أن نشأوا، بالخیانة والغدر والمروق.

ونحن بین الحماسیة والداعشیة، في مأساة السنة. كالھما مصیبة وجرح نافذ في الجسد السني الذي استُھلك 
ناك .. ضد العدو من وراء العقل، وضربت مفاصلھ الحیویة، ولم یعد فیھ إال بقایا متشرذمة تدافع ھنا وھ

 الخارجي، وضد الكارثة الداخلیة اإلخوانیة والداعشیة من ناحیة، والحكام الخونة المرتدین من ناحیة أخرى.

  1437جمادي أول  3 – 2016فبرایر  12  د طارق عبد الحلیم 
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 .. یا أذناب سلول !!!نعم .. نحن سبب انھیار األمة

من أضعنا األمة!!  تغریداتي بشأن السعودیة: نعم صحیح! نحنوالشیخ د السباعي تغریدات إلى من رد على 
في روسیا ولھا  من لھ سفاراتنحن من یبیع النفط للغرب ویضع أموالھ كلھا عنده، وال یقطعھ، و نحن

لذي اعترف ا ،الذي یمثلھ سفیر اإلمارات ،غلقھا، ونحن من یقود مجلس الخیانة الخلیجينلم  لدینا سفارات
، ونحن من سجن دعاة اإلسالم تھم ملكة انجلترا صلیبا في أعناقھمبالعمالة كفرا صراحا، ونحن من ألبس

سوریا، ونحن من دعم السیسي  العلوان وأمثالھ، ونحن من منع المنظمات الخیریة من التبرع للجھاد في
 .. وعلى شین العابدین، ونحنالح الیمن یوم أصیب، على طببالیین الدوالرات ، ونحن من استضاف 

ھاني السباعي الذي لیس لدیھ وثیقة سفر د العالم اإلسالمي حقا، المسكین  ونحن ... نعم نحن مصیبة على
ھنا، وابنھ معتقل مدى الحیاة ..  وال لزوجتھ وأوالده! والعبد الفقیر الممنوع من العمل ،وال حساب في بنك

تقع على أشد حیاء ممن یقول كالمكم، وال أقول لكم اتقوا هللا، فھي دعوة  العواھركم أنتم بال حیاء! وهللا إن 
 غیر محلھا.

 1437جمادى األول  7 – 2016فبرایر  15 د طارق عبد الحلیم

 
 

 

 اإلصرار على المعصیة .. خطر ماحق
من المعروف أن اإلصرار على الصغائر یصیرھا كبائر، وذلك ألن اإلصرار یحمل معنى التحدى ألمر هللا سبحانھ. 
أما اإلصرار على الكبائر فھو أسوأ من ذلك. وأھل السنة ال یرون اإلصرار على المعصیة كفراً ظاھراً من حیث إنھ 

 الحكم أمر باطن ال یعرفھ إال هللا سبحانھ. لكن اإلصرار ال یحمل إال ظاھر التكرار، والقصد وسقوط عقد القلب وردّ 
بال شك خطوة في طریق سقوط عقد القلب على قبول أحكام هللا كلھا، بال استثناء، وھو شرط التوحید. ومن ثم، 

د إلى الواجب تحذیر من یلتزم عمل ما نھي هللا عنھ، أو ترك ما أمر بھ، أمرا أو نھیاً جازماً، بأن ذلك تذَكرة وبیر
الكفر با�، فال یعلم أمرئ، رجالً او امرأة، متى یسقط من عقد قلبھ قبول ھذا األمر أو النھّي. وقول أھل السنة بعدم 
كفره في الدنیا، ال یستلزم نجاتھ في اآلخرة، كما بیّنا. والشیطان لن یتركھ، أو یتركھا حتى یقع المحظور، ویصبح 

لمحرم، ال یصح عملھ، ألي سبب، كالعرف االجتماعي، أو العادة أو غیرھا مما النھي المحرم كالمباح، أو األمر كا
 http://tariqlibrary.net76.net/b/13.pdf   57راجع كتابنا "حقیقة اإلیمان، فصل اإلصرار والرد  صلیست بعذر. 

فسأكتبھا للذین شئ، أخي المسلم، أختي المسلمة: مغفرة هللا تسع كل أحد، لكن كما قال تعالى "ورحمتي وسعت كل 
ال للعابثین الالھین. فاتقوا هللا سبحانھ، وال تستھینوا باإلصرار على المعصیة فھو فّخ الشیطان  األعراف"یتقون

 المفضل. 

 1437جمادي أول  15 – 2016فبرایر  23 د طارق عبد الحلیم
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 مارس
 

 2016مارس  –في شأن الھدنة والتفاوض وسقوط االئتالفیین في الشام 

 واالصطفاف الثورى یا أصحاب التراص

لو قّدم أصحاب التراص واالصطفاف الثورى والتفاوضیین مبدأ التضحیة قبل االستضعاف والمسكنة، لكان  •
 .خیرا لھم في الدنیا واآلخرة، فاالقدام سبیل النصر

الحیاة، تلمحھ ترى في توجھات أصحاب التراص واالصطفاف الثورى والتفاوضیین عامة منھج الحرص على  •
فیھم، تكاد تلمسھ في عباراتھم، یكاد یقفز من عیونھم، إلحاح على الحیاة، حیاتھم قبل أّي أحد. ولذلك ال یُكتب 

 .لھم نصر وال فوز في تصاف وال تفاوض. فھم في مضادة للشرع، ومن ضاد الشرع خسر
لرافضة في الشام .. والفرصة واتتھم الشرق والغرب في تناغم بشأن استمراریة نظام النصیریة، ودعم سیطرة ا •

بسبب غباء الحروریة البعثیة التي لم تعرف كیف تستخدم استراتیجیة فرق تسد، حین كان الشعب محیطا 
 بالنصرة، والغرب ال یملك سببا لغزو في صالح بشار، والشرق في غفلة ..فمھدت لھم خالفة العبط.

والترشید، فجھدنا الفردي في ھذا المجال ھو أقصى الطاقة. ورغم ما وهللا ال نملك الیوم إال الدعاء، والتحریض،  •
یبذلھ المّوجھون الزلت ترى االضطراب والتخلیط واالنسحابات وسّم الوالءات ساریا! ثم یقول جاھل، ال حاجة 

ا أقوى لموجھین! سبحان هللا، بل الحاجة الیوم لھم أكبر من أي شئ آخر، وأثر الكلمة ال یقف عند حد، وانطالقھ
 "من الرصاص (ال كالسلمیة) فالقرآن كالم (كالم هللا)، كما قال عمر "أال إن القرآن كالٌم فضعوه في مواضعھ

 1437جمادي األولى  23 – 2016مارس  2

 

 
 

 

 كن ھذا الرجل ...
 یستند ن،متَوھَّمی ولو برفقاء، یشعر أن یحتاج المرء وأنّ  ،مریر صعب بالنواجذ السنة على العضّ  أن أعلم
 ھؤالء إن" دوما القلیلة وھي الحق، عصبة مع والسیر. یوما سھال كان ما ھذا لكن. الطریق في رفقتھم على

 وھمة صلب، من وعزیمة حدید، من أعصاب إلى فیحتاج والتململ، والتعب القلق یورث ،"قلیلون لشرذمة
ً  رائداً  بالحق یكتفي الذي الرجل، ھذا كنْ . یستكین ال وقلب یلین، ال وعقل صخر، من  تنك ولو ،ومصاحبا

 .األنبیاء طریق ھو فھذا..  وحدك

 1437جمادي األولى  23 – 2016مارس  2  د طارق عبد الحلیم
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 تغریدات صباحیة
م أصحاب التراص واالصطفاف الثورى والتفاوضیین مبدأ التضحیة قبل االستضعاف والمسكنة، لكان لو قدّ 

 .فاالقدام سبیل النصرخیرا لھم في الدنیا واآلخرة، 
ترى في توجھات أصحاب التراص واالصطفاف الثورى والتفاوضیین عامة منھج الحرص على الحیاة، 

عیونھم، إلحاح على الحیاة، حیاتھم قبل أّي أحد. ولذلك  تلمحھ فیھم، تكاد تلمسھ في عباراتھم، یكاد یقفز من
 .مضادة للشرع، ومن ضاد الشرع خسر ال یُكتب لھم نصر وال فوز في تصاف وال تفاوض. فھم في

الشرق والغرب في تناغم بشأن استمراریة نظام النصیریة، ودعم سیطرة الرافضة في الشام .. والفرصة 
كیف تستخدم استراتیجیة فرق تسد، حین كان الشعب  واتتھم بسبب غباء الحروریة البعثیة التي لم تعرف

 .في صالح بشار، والشرق في غفلة ..فمھدت لھم خالفة العبطمحیطا بالنصرة، والغرب ال یملك سببا لغزو 
وهللا ال نملك الیوم إال الدعاء، والتحریض، والترشید، فجھدنا الفردي في ھذا المجال ھو أقصى الطاقة. 

االضطراب والتخلیط واالنسحابات وسّم الوالءات ساریا! ثم یقول  ورغم ما یبذلھ المّوجھون الزلت ترى
الكلمة ال یقف عند  لموجھین! سبحان هللا، بل الحاجة الیوم لھم أكبر من أي شئ آخر، وأثر جاھل، ال حاجة

وانطالقھا أقوى من الرصاص (ال كالسلمیة) فالقرآن كالم (كالم هللا)، كما قال عمر "أال إن القرآن كالٌم  ،حد
 "فضعوه في مواضعھ
 1437جمادي األولى  23 – 2016مارس  2 د طارق عبد الحلیم 
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 :العمل مستویان، مستو تمھیدّي ومستو تنفیذيّ ) 1(

) فأما التمھیدّي، فھو بناء الفكرة، وتصورھا وبثھا بین الناس قدر االستطاعة، ومن ثم تنتھي بتصور 1(
الحل المناسب، وھو إخراجھا إلى حیز اإلمكان. والمستوى التنفیذي ھو إخراج نتائجھا إلى حیز الوجود. وقد 

 یلتقي المستویان ویتقاطعا، لكن المستوى األول یبدأ أوال على الدوام. فال تنفیذ بال تصور، وإال كان جھال.

فإذا نظرنا إلى غرضنا في جمع الوثیقة، وجدنا أن الفكرة قد تبلورت وتحددت في تحریر مصر على أساس 
أو اصطفاف ثوري مع بدائل للشرع،  ھویتھا اإلسالمیة وحدھا، ال على أسس قومیة أو علمانیة أو لیبرالیة

وال على أساس قبول الخداع الغربّي الذي أصبح أعمى البصر والبصیرة ھو من یركن الیھم ولو قلیالً، وال 
عبرة بمن یّدعى االنتماء لكیانات أخرى تلزمھ بالتحفظ، ألنھا تتعامل مع حكومات قد ال تقبل بھذه القصد، 

 ویختار مسلكاً ضاالً، وطریقاً ال ینتھي إلى خیر أبداً.فھو إنما یتحفظ على ربھ ودینھ، 

فالتمھید لھذه الفكرة المباركة، یكون بنشرھا، من خالل مواقعنا وتبنیھا والھّم في بینانھا، ال مجرد التوقیع 
 علیھا، ثم طیّھا بعیداً، حتى ال تؤثر على ھیئتنا اإلعالمیة! والھّم كلمة مقصودة في ھذا السیاق، ألن الھم

یعنى شغل البال ودوام االھتمام، كما یھتم المرء بولده ونفسھ ومالھ. فإن تم ھذا، أو بعضھ مما یكفي، انتقلنا 
 إن شاء هللا  إلى المستوى التنفیذي، وھو بناء الكوادر األوسع نطاقا لتنتقل بالعمل إلى حیز الوجود ... یتبع

 2016مارس  3  د طارق عبد الحلیم
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 :العمل مستویان، مستو تمھیدّي ومستو تنفیذيّ ) 2( 

) ویجب أن یكون معلوما أن إزاحة العسكر بكامل طاقمھم الحالّي ھو الخطوة األولى في معركة تحریر 2(
مصر. ومن ثم یجب أن یكون نشر الوعي ضد ھؤالء، من منطلق شرعّي، یربط وجودھم باإللحاد والفسق 

أول خطوة تنفیذیة. ویكون بالتواز معھا نشر فكر التوحید ومعناه، وإیضاح  والفجور والتخلف والضیاع، ھو
أّن التوحید ال یصح فیھ شرك، ال في سیاسة وال غیر ذلك. فمن یعبد إلھین، أحدھما هللا سبحانھ، واآلخر 
 أمریكا والغرب، ویتنصل من العمل تحت رایة إسالمیة حصریاً، لیرضي ربھ الثاني، فھو لیس منا ولسنا

 منھ. ھكذا یجب أن یكون الھدف واضحا ومن ثم تتضح الوسیلة. 

ثم، إن تحریك الجمھور لیس ھدفا سھالً، خاصة والوعي اإلسالمّي لیس موجودا على المستوى العام، بل إن 
اإلعالم الملحد قد خرب العقول من خالل ربط اإلسالم باإلخوان، ثم تشویھ اإلخوان بما لیس في إصالحھ 

أن تكون الدعوة أكبر من اإلخوان، وأكبر من أي جماعة. بل إلى توحید هللا وربط اإلسالم بمحمد  أمل. فالبد
 رسولھ صلى هللا علیھ وسلم. 

حقیقتان یجب أال یغیبا عن الذھن. أولھما أنھ ال تأثیر ألي جھد لیس لھ أذرعة في لداخل تدفع باتجاھھ، وأّن 
ج ومضیعة للوقت في محاورات مع الصھاینة والصلیبیین، لن كل جھد مما یسمونھ "سیاسي" فإنما ھو تھری

صلیبیة، -تنزع السیسي من كرسیھ. والثانیة أن السلمیة لم ولن تفلح، ومن سار في طریقھا فقد دّجنتھ الصھیو
وحبسوه في قفص، یلقون لھ بالموز، لیتوقف عن الصراخ! فالمسمار األخیر یجب أن یكون عمال جماھیریا 

ت واحد. ال جماعات محدودة، وال جماھیر غاضبة بال ھدف. كالھما یخرج بالمسار إلى ومسلحا في وق
   احتالل جدید، بشكٍل جدید. 

 د طارق عبد الحلیم
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 ھو الضمان .. وأخیراً  التوحید أوالً 

یعرف میزاناً للحكم على األشخاص، ومن ثم األفكار  ال" المسلم" الشباب أن الیوم األمور أوضح من
واألحداث. وتجد مصداق ھذا في مواقفھم تجاه شخصیاٍت اشتھرت إعالمیاً أو أكادیمیاً، من كتّاب أو دعاة أو 
سیاسیون، وتلبّست دعواتھم بانحرافات عقدیة وفكریة ال حصر لھا. ویظھر ھذا الخلط سواء في حیاة أولئك 

ر برامج جدیدة مخذولة أو تبني آراء معوّجة، أو حین وفاتھم. وما ذلك إال لجھل الشباب المشاھیر، بإصدا
بمبادئ العقیدة ذاتھا، عمومھا وخصوصھا. ومن ثّم، فإن الجھد واجٌب ومتوجھ على الدعاة أّن یجّدوا في 

مونھا على كافة ما شرح معطیات العقیدة ومفرداتھا، دون توقف، بكافة الوسائل، وأال یلینوا فیھا، وأن یقد
یقدمون من مواد دعویة أخرى، قد تضمن لھم شھرة أو سمعة، لكنھا ال تخدم التوجیھ المنشود للشباب. 

ولیكن لنا في منھاج الدعوة الربانیة مثل، من حیث طّل القرآن یتنّزل بالتوحید أكثر من نصف عمر الدعوة، 
حت تصوراتھ في أذھان الصحابة، فغیروا الدنیا حتى رسخت مفاھیمھ وثبتت معاییره واتسقت مقاییسھ ووض

 بعدھا .. 

 1437جمادي أولى  25 – 2016مارس  5 د طارق عبد الحلیم
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 عن جھاد الشام .. نتحدث

ً  وهللا ما دخلنا معترك جھاد الشام بقولٍ  ً  ،ألھلھ إال حبا ودرءا لفساد النصیریة والحروریة  ،علیھم وحفاظا
ثم تبین غدر ، شھورا بین الفصائل التي حملت السالح ضد بشار، والرافضة وغیرھم. وقد حاولنا اإلصالح

لیدفعوا صولة  ،وضاللھم فكنا أول من فضحھم بتفصیل شرعي. ووقفنا جانب مجاھدي السنة داعش
ونار المفاوضات والمبادرات والمحادثات التي ال  ،بنارھااكتوینا قد ال سلمیة، ف الرافضة والنصیریة، جھاداً 

برزت  ومصر وتونس شاھداَ. ثم حقوق. عاتحمیھا قوة، فتؤدي إلى تنازالت وتسلیمات وتراجعات وضی
سمحت لمالحدة الروس أن یتقدموا إلفناء السنة ال فالصلیبیة على حقیقتھا لكل عین، ال للخبیر الناقد فقط، 

تحت  ،عن ھدنة مفتعلة، یضربون فیھا كل أخضر ویابس ال یزالون سیناریو مفضوحغیرھم، ثم خرجوا ب
وما السنیة.  تون الجبھةومن وقف موقفھا الصلب الثابت على الحق. وبھذا یفتّ  ،رھاب النصرةإاسم ضرب 

ً ینخشاه أن تكون تلك التظاھرات السلمیة بابا خلف مسلح تتسرب منھ الوعود الجدیدة، ویضرب بھ الجھاد ال ا
نشاء قوة على األرض، تنفع وقت إلینصر المجاھدین في سبیلھم  جماھیريّ  ضد الصائلین، وإال فكّل جھدٍ 

. نصركم ، فھو جھد مبارك منصور بإذن هللا تعالىھین االستسالمّي االئتالفيّ المُ  التفاوض الحقیقي ال الُمذلّ 
 .هللا أھل الشام جمیعا

 1437جمادي األولى  27 – 2016مارس  6  د طارق عبد الحلیم

 

 

 

 وطنكھّمك دینك .. قبل 

 الشریعة الیھ وجھت ما ھو إذ اإلسالميّ  الھم ھو واألصل وخاص، عام القومّي، الھمّ  غیر اإلسالميّ  الھمّ 
 وقد.. وكثیر" كالبنیان للمؤمن المؤمن" "صفا سبیلھ في یقاتلون الذین یحب هللا إن ،"إخوة المؤمنون إنما"

 وجوده من األصیلة الغایة عن ویحرفھ الوطن، إلى اإلسالم عن فیلفتھ القومي بالغرض المرء ینخدع
ً  نضاالً  صراعھ ویصبح ودعوتھ، ..  القومیة العصبیة ألوان من لونٍ  إلى اإلسالمیة إطار من یخرج قومیا

ً  الباطل صراع یكون وقد. النفس في أالعیبھ لھ والشیطان  الوطن ألجل یكون أن حذارى لكن قومیا، محلیا
 .أصلھ عن استقل إن..  ضال ھدف فھو..  وحده

 1437جمادي أولى  26 – 2016مارس  6  د طارق عبد الحلیم
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 عن الھدنة أتحدث

) أن فاوضیین!صبیان التالیجب أن یفھم المغردون (ال الدعاة وال العلماء، بل المغردون المّدعون للعلم من 
من أي ملتین، لیست ممنوعة في األصل لكن یجب النظر  مجموعتین متقاتلتینالھدنة في حد ذاتھا بین أي 

فالنیة  في دوافعھا وتوابعھا. فإن كانت الدوافع صحیحة، لدرء مفاسد، فیجب النظر في التوابع أي المآالت
 ،فإن كانت مفاسدھا تربو على مصالحھا ُمنعت. وإن زادت مصالحا أبیحت إلى میقات .الصحیحة ال تكفي

بھذا المقیاس إلى ھدنة أمریكا، نسأل: من المقترح لھا؟ وما  إن نظرناوھي ال تصح على وجھ االستدامة. ف
تفاوض؟ أستصل بنا  مصلحتھ (إال إن كان مالكا)، وھل نحن على قوة یمكن أن یكون لنا قول فیما بعدھا من

؟ وال أقول مصر فھي شاذة وحدھا. ھذه الھدنة إلى ما نبغي، أم إلى عكسھ، الذي ھو دولة علمانیة مثل تونس
المتاحة أوال فیما بیننا، أم انقسمنا على من المسیطر ومن األمیر، والقاعدة مقابل ات ھل استنفذنا الخیار

من لھ عمالة وارتباطات خارجیة تقدح  األحرار، ومثل تلك األمور التي دخل منھا الضعف والخور؟ ھل منا
في حادثة حاطب الصحابي الجلیل ھادیا في تتبع مثل تلك الصالت في نوایاه ومن ثّم تطلعاتھ، ولنا 

، بل من یدعون أصالً جوھل ھناك من لھم طموحات في التسلط بغض النظر عن التبعات والنتائ. والنزعات
ومواقفھ؟ كّل ھذه اعتبارات یجب أن یراعیھا الناظر  لدولة علمانیة (یسمونھا مدنیة) فنحذر منھ ومن دوافعھ

ً ي مسألة الھدنة والتفاوض، ال مجرد إصدار جداول بخروقات لھا، أراه عبثاً مُ الجاد ف  ..لھیا

 1437جمادي األولى  28 – 2016مارس  7  د طارق عبد الحلیم
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 االئتالفیون السروریون .. عار على الشام

القاعدة إیران وإنما ھاجمت السعودیة. أقول یقول أذناب النظام الخلیجي كِخْرنقّي فك االرتباط، لّم لم تھاجم 
القاعدة لیست دولة لیھا جیوش نظامیة ترسل منھا فرقا لتھاجم  من وجھة نظري كمحلل مختص بالجماعات

 طاغوتي، باغ ظالم دوالً! بل ھي تعتمد على الالمركزیة العسكریة، فأینما ُوجد من یقدر على مقاومة نظام
 في كثیرة أخرى أماكن في وال إیران في یحدث لم ما وھذا. الحقیقة وجھ على لمستق للقاعدة، فرع منھ تكّون
 رى في الواقع.ن كما العربي، العالم

مثل العبدة، حذیفة، الحموى، شریفة، كل تلك الطائفة من  مختصر نظر االئتالفیین السروریین وأذنابھم،
غیر مجدیة وإن واتت فرص كما في الشام، الحكام الطواغیت  أغرار الخلق وأغمارھم ھو أن القوة في وجھ

جھاد الدفع  الذي علمھم الضعف وكراھة ،فیفتتونھا لتثبت نظرتھم، التي ورثوھا من شیخھم األكبر سرور
كراھة أصیلة، تحت زعم أنھ یفسد وال یصلح، وما ھو إال ضعف عنھ وخذالن. فساروا في طریق 

رھم للید األمریكیة بشكل تام، بینما استاسدوا على قرا المؤتمرات والتحاورات والتنازالت، وأسلموا
أحضان  أنتم في یا لكم من منافقین خبثاء. !المجاھدین أن "ال قرار یُفرض من خارج سوریا"! هللا أكبر

أمریكا، توجھھكم حیث تشاء وتفرض علیكم الحلول بدولة مدنیة نعلم معناھا، لكن االستماع لشورى 
ھؤالء تجمعھم  فصاروا عمالء من حیث یدرون وال یدرون. القومیة السوریة المسلمین ال تقبلھ العنجھیة

  .صفات عدة قلة العلم، الضعف، حب الشھرة بأي مسلك كان، عدم الثقة با�، الرضا بالدون والمذلة
  

 1437جمادي اآلخرة  11 – 2016مارس  20 د طارق عبد الحلیم
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 الدنیابحسابات  رأي في المفاوضات ..

لذلك انا قلت اذا انا وانت وغیرنا الیستطیع تقدیم كتب أحد ممن ال یتابعني على تویتر تعلیقا یقول فیھ : "
صاروخ ستنجر نترك االمر الغلبیھ الشعب یقرر وھذا مانراه في المفاوضات .  100طن ذخیره و 700

.". فسبحان هللا. حدیث یدل على عقلیة  اغلب الفصائل وكباراھا في سورریا لھا منادیب بالمفاوضات
االئتالفیین السروریین والمتفاوضة بشكل دقیق. وھو كالم ال یدل على منطق وضعي وال شرعي. فحسابات 

الدنیا تقول، أن لو خلعت تلك الفصائل التي تسمي نفسھا كبرى لباس الخوف والرھبة، وتسلم � وتتحد 
الثورة األخرق، ما تمكنت إیران وال أمریكا وال بشار من فرض  كلمتھا تحت رایة التوحید بدال من علم

إرادتھ على األرض، دون صواریخ كذا وقنابل كذا. بل ھي حسابات سلطة ومال وحكم یریدونھ ألنفسھم، ال 
 تقول إذ"حسابات نصر مجرد یسعون الیھ. أّما عن الشرع، فسبحان هللا ثانیا! ألم تسمع قول هللا تعالى 

 من ویأتوكم وتتقوا تصبروا إن بلى منزلین المالئكة من آالف بثالثة ربكم یمدكم أن یكفیكم ألن للمؤمنین
 ثالثة وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول طلب مسومین". المالئكة من آالف بخمسة ربكم یمددكم ھذا فورھم
   الغیب. خرافات من وترونھا أصالً، الحسابات ھذه تفقھون أظنكم وال بخمسة. هللا فأمده آالف،

نحن نتحدث إلى المؤمنین، الذین یقدمون النصر على السلطة الفندقیة وطاوالت التفاوض الھزیل المستسلم 
لمانیین ن معھم رأي العین .. ال العلون تحت رایة التوحید مالئكة یقاتابتداًء. المؤمنون الذین یرو

   والبراجماتیة .. فھؤالء لھم حسابات أخرى .. ھو فرق بین منھجین ال تالق بینھما. 
 1437جمادي اآلخرة  12 – 2016مارس  21    د طارق عبد الحلیم 
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 .. واالرھاب ! مفاتیح السالم العالمي

 )2 ال الفندقیین الذین تستضیفھم الحكومات. ،ن في الشباب بحقیالتفاھم مع رؤوس أھل السنة المؤثر) 1
 .القضاء على داعش استئصاال

وعسكریاً، وتترك حكومات تلك البالد  یاصأن تنسحب الحكومات الغربیة من بالد المسلمین، سیاس) 3
لكن صانعوا القرار الغربي لیسوا أغبیاء. ھم . لتواجھ مصیرھا مع الشعوب، ویكون تفاھمھا باحترام متبادل

 یریدون تلك التفجیرات في بالدھم. تعینھم على مواصلة الحمالت العسكریة لتأمین الھیمنة على مقدرات
المسلمین، ووضعھم تحت الحمایة واالحتالل بھدف محاربة االرھاب. یخدعون شعوبھم بكلمات ووعود 

رتبطة مالشخصیة ال كل تلك الھجمات. لكن مصالحھم ھم یعلمون تماما كیف یمكن أن تقف .بالرد واالنتقام
، من عدة مئات، بل آالف یُقتلون من شعوبھموأھم أكبر  ،الكیان السرطاني الصھیوني ،باللوبي الیھودي

ال مانع أبداً، وشعارات الحریة والدیموقراطیة جاھزة ، وقطعا أكبر من أن یُقتل عدة مالیین من المسلمین
الغرب إرھابھ للمسلمین، حقیقة ال ادعاًء وإال..  . باختصار أن یوقفدائما لتقود دھماء الغرب، والشرق

 فلیحتملوا النتائج.

 1437جمادي األولى  13 – 2016مارس  22  د طارق عبد الحلیم
 

 

 مستورا .. ومن یھن هللا فما لھ من مكرم صلح الحدیبیة .. ووثیقة دي
 

رسول هللا علیھ الصالة والسالم مع قریش  صلحقمة التدلیس واإلیھام وتحریف الكلم عن مواضعھ، مقارنة 
  :مع خزاعة وبین وثیقة دیمستورا للتالي وعھده

ید رسول هللا على قریش، فقد خرج لغزوھم ثم حبسھ حابس الفیل، وھو أمر  وعلحدث مع یبیة دأن صلح الح
من هللا، فقبل منھم كل ما سألوه، لیس ضعفا وال سیاسة كما یقول المدلسون الخائنون، بل اتباعا للوحي كما 

إال في حدیث البخاري عن المسور بن مخرمة "والذي نفسي بیده ال یسألوني خطة یعظمون فیھا شعائر هللا 
ي الدین؟ أي وحّي أمركم بإعطائھم ما قأي تعظیم لشعائر هللا في وثیقة دیمستورا یا مناففأعطیتھم إیاھا". 

من أي قوة وافقتم على حكومة علمانیة تسمونھا مدنیة، وجیش یحارب المجاھدین تسمونھ وكنّي... یسألون؟ 
 ..  على المدلسینرین؟ أال لعنة هللا تنبعث موافقتكم على الدولة المدنیة وعلى حرب المجاھدین الصاب

حفظا لعھده  لقد كان من قوة رسول هللا أنھ ما أن نقضت بكر العھد مع خزاعة، حتى انقض على قریش ففتحھا
عن ضرب ساعة لیوم توقعون ھدنة ینقضونھا كل ساعة .. لم یتوقف الروس والنظام ا.. وأنتم  مع خزاعة

.. تأكلون حراما وتلبسون حراما  ؟اجرتھا أعداء هللا والمسلمین عفنادق یدف إال حدیثا من ،! فأین ردكمنالمسلمی
وأن ینشروا لكم أعماال تافھة أصال ما  الفضائیة، وتعیشون حراماً.. تفرحون بأن تستضیفكم الجزیرة والقنوات

 . دا لكم بالمرصاكنتم تقدرون على نشرھا إال باستسالم، كثمن رخیص لخیانتكم .. ال تدلسوا فإنّ 
 

 1437ي اآلخرة جماد 17 – 2016مارس  26  د طارق عبد الحلیم
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 أبریل
 

  

 بین الثورة .. والسنن

  فسمعتھا النار، على الماء من قِْدراً  وضعت فلو. السواء على واإلنسان الطبیعة في تتغیر ال سبحانھ هللا سنن
 من خطأ ھناك أنھ فاعلم البراد، فوھة من بخاراً  یخرج ولم الغلیان، درجة إلى أبداً  تصل لم لكنھا قلیالً  یتقلب
 مادة من ُصنع البراد أن أو للغلیان، تصل أن من أضعف النار أن أو بماء، لیس فیھ وضعت ما إما ثالثة،
 المشكالت زادت إن الناس، اجتماع حال في كذلك. الثالثة ھذه عن یخرج أن مستحیل. للحرارة مانعة

ً  كركبة وسمعت یُطاق، ال أصبح حتى البالء وارتفع  ثورة تجد لم ثم وھناك، ھنا وخطابات ونداءات وصیاحا
 لیست المشكالت أنّ  كلھا، الثالثة أو تفسیرات، ثالثة من واحدة ھناك أنھ فاعلم تذر، وال تبقي ال عارمة
 كالصخر قاسیة قلوبھم أنّ  أو والمذلة، البالدة على وتعودھم جلدھم لكثافة الناس تُحرك أن یمكنھا التي بالحدة
یة َصّدر الخطاب أن أو احیاء، شكل في موتى الحیاة، مع تتفاعل ال المقلوب كالفنجان ُمَجّخِ  یصل ال الیھم المُّ

 ویغلى الحرارة لترتفع دینيّ  إلى ثوريّ  من یتبدل، أن یجب فالخطاب والثورة، الغلیان درجة إلى بتفاعلھم
 . الِقْدر

 1437جمادي ثاني  23 – 2016، 02أبریل   الحلیم عبد طارق د
 

 
 

 لست بمنجاة من الناررسالة إلى مزوري الحسابات ... 
 
عتقد المزورون كون استحاللھم للكذب ھو على تویتر، یعفیھم من كونھ استحالالَ! .. ال والذي برأ السموات ی

ثم خرج عن كونھ إصراراً، خرج عن كونھ إلماً، بالتكرار،  واألرض.. ھو استحالل مكفر بال ریب، فقد
خرج عن  بعدم التوبة بعد كّل كذبة ینشرھا، فاالصرار صورتھ التكرار مع فرض مراجعة النفس، لذلك

ً امكونھ إلم التحشي واالحساس ثم خرج عن كونھ إصراراً، بعدم فھي لیست كذبة مفردة، بالتكرار،  ا
تعبیر ابن  جاء فرض مراجعة النفس، لذلكبعد كّل كذبة ینشرھا، فاالصرار صورتھ التكرار مع  بالذنب

وھو ما فصلتھ ... "یفعل الذنب وال یتحشر من فعلھ"رجب في تعریف االستحالل في جامع العلوم والحكم 
 فانتبھ أیھا المستحل .... باب اإلصرار والردفي كتاب حقیقة اإلیمان 

 

 1437جمادي الثاني  27 – 2016أبریل  5  د طارق عبد الحلیم
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 اجةالعلم .. بین النضج والفجّ 

مثل العلم، كمثل الطعام، اختر لھ المادة الحسنة، ثم أضف ُملََحا وتوابع، ثم اتركھ ینضج على نار الزمن، 
ه س، خرج نیئاً لم یستو لحاءیأخذ وقتھ، تقلبھ كل فترة، تزیل عنھ الرغو والزبد، فإن استعجلت في تقدیمھ للنا

، فیصیر مكتمالً مفیداً ،وال تأخذ منھ كّل حین إال قدر ما تحتاج، حتى ینضجولم یطب لحمھ، بل تصبر علیھ
لك ولغیرك ممن یطعمھ. لذلك ال أرى، في أیامنا ھذه، أن یطلق اسم شیخٍ على طالب علم، إال أن یصل 

ثم الخمسین، بعد أن یتخطى مدارج الرجولة في أربعینات عمره، ثم، األولى منھ من بلغ بھ العمر الخمسین، 
الستین والسبعین، إن تساوى العلم. نضج الخبرة والتجربة، واعتراك المعاني في العقل، وتقلب أحوال الناس 

فیما حولھ، تصل بھ إلى معاٍن لم یكن یعرفھا وما كان لھ أن یعرفھا من قبل ... فاصبر على علمك، وال 
 ُضج قِدره، وطابت مائدتھ أكثر منك.تتعجل فتعرض فّج طعامك على غیرك .. وال تتكبر، فھناك دائما من ن

 1437جمادي الثانیة  28 – 2016أبریل  6  د طارق عبد الحلیم

 
 

 
 

 الكیان الصیوني .. لعنھم هللا ومزق شملھم
 

نیة وشغلنا الكالب اعداء هللا السیسي وسلمان وشلة الحكام العرب المرتدین عن الحدیث عن كیان الصھی
ین طالمأساة العربیة، مصدر البالء في الجسد اإلسالمي. یعیثون في أرض فلسالمعروف بإسرائیل .. محور 

. یعینھم علیھ اآلن كفار اإلمارات والخلیج كلھ، ومصر واألردن على رأسھم. 1948الحبیبة الفساد منذ 
ؤون المستوطنات وال أحد یبالي. حتى نخوة شیقتلون الفلسطینیین كل یوم، یغتصبون األراضي وین

لتي كنا نواجھ بھا أفعالھم من قبل في شكل شجب وتندید ورفض، أو مظاھرات، انتھت! صمت العواھرا
القبور، بل صمت القبول. قال عنھم تعالى "وجعل منھم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت" أمة ملعونة 

إال عادل من وتحاصر غزة بأكملھا سنین كاملة، ال یقاومھا  ،الیوم مكتوب علیھا الشتات في األرض، تحكمنا
األفراد ھنا وھناك بین مسلم أو نصراني .. ال تنسوا العدو األول .. بني اسرائیل .. دولة الیھود .. القردة 

 والخنازیر ... المغضوب علیھم ... یومھم قادم بإذن هللا .. 
 

 1437رجب  2 – 2016أبریل  9 د طارق عبد الحلیم
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 !!!اعترفوا بسایكس بیكوحتى لیتھم 
مما  ،ن تغییرھا ... الموضوع ھو تبدیل سایكس بیكو بغیرھا اآلنوحتى سایكس بیكو لم یحترموھا ... یحاول

یرة زالجأّما مصر. بعدھا تقسیم العراق، تقسیم الشام، تقسیم لیبیا ... و. %1000ن الكیان الصھیوني یؤمّ 
نكارھا إریدھم نفكیف ،  states!!-miniموھا من قبل حین اخترعوا دویالت النفط "النونو"! قسّ ف

واالعتراف بالوحدة اإلسالمیة المتكاملة بین أقطار المسلمین التي عرفھا التاریخ كلھ، مصر، الجزیرة، الشام 
... ھذا ماعرفھ تاریخ البشریة، وماعرفھ عصر  في الغربق، وبالد الغرب العربي وحدة العراق في الشر

لكن . عمر ابن الخطاب رضي هللا عنھ الصحابة والتابعین وكل عصور الخالفة ... وحدوده معروفة منذ أیام
 لو تركوھا لكان أفضل، فھم یتحركون اآلن لما ھو أكثر سوءاً .. بكثیر. الیوم، زمن تجدید سایكس بیكو

 1437رجب  4 – 2016بریل أ 10  د طارق عبد الحلیم 

 
 

 
 األمان الزائف

، ھو من هللا نعمة عظیمة ومنّة جلیلة، إذ تعینھ على احتمال نوائب الزمن وكبار البلیات. النسیان رفیق البشر
لكن، ككّل نعمة، قد تنقلب إلى ضدھا إن امتدت وراء حدودھا المرسومة، وواجبھا المفروض. فاالنسان 

ذا بنا، بعد مرور ینسى كثیراً من آثامھ وسیئاتھ، تخبو من ذھنھ ذكراھا، وتضیع آثارھا كأنھا لم تحدث، وإ
سنین أو عقود، نشعر باألمان، كأنھا لم تحدث. ذاك األمان الزائف، فإن هللا ال ینسى "وما كان ربك نسیا" 

"وكل شئ أحصیناه في إمام مبین" "إقرأ كتابك، كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا". آثامنا ال تضیع وال تُنسى، 
، تفریطنا، كلھ ال یغیب عن كتابنا. فكن ممن یقول "ھاؤم وإن نسیناھا، أو تناسیناھا. أخطاؤنا، تقصیرنا

،  ملسو هيلع هللا ىلصاقرؤوا كتابیھ"، ال ممن یقول "یا لیتني لم أوت كتابیھ". اغتنم الخمس قبل الخمس كما وصانا المصطفي 
وال تنسى .. فإنك ال تُنسى. والتوبة تمحو المعاصى، واالستغفار ُجنّة، فداوم علیھما، عسى أن ینقلب أمانك 

 ا ترجوه، رحمة من ربك.إلى م

 1437رجب  4 – 201أبریل  10 د طارق عبد الحلیم
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 26االنعام  وھم یَنھْون عنھ ویَنؤْون عنھ

ھذا حال المشركین والمرتدین! تراھم في حال كونھم كفاراً ومرتدین، في رعب من القرآن، رعب عجیب 
من آیاتھ وتوجیھاتھ. كأنھ یھاجمھم في منامھم وفي یقظتھم. فتراھم ال یطیقون أن یروا أحداً یتبعھ إال ونھروه 

ن اتباعھ ترغیبا في تركھ بإظھار وضحكوا منھ، ووصفوه بأوصاف قبیحة، وباالرھاب. فھم یَْنھون الناس ع
معایب ھي من حسناتھ وفضلھ، وترھیبا بالتخویف من حملتھ ومتبعیھ، ووصمھم بالتخلف والرجعیة 

والظالمیة وما إلى ذلك، واستخدام أصحاب العمائم التي اشترت دنیاھا بدینھا وسایرت الباطل ونشرتھ 
األمن. ثم یقیمون المؤتمرات للدعوة إلى  وعضدتھ كالكیب لخبیث وعلى جمعھ اللعین وبرھامي كلب

مناھضتھ، والنعي على متبعیھ كمؤتمر تحریم النقاب والھجوم على ثوابت القرآن في اإلعالم المرتد، 
، واعتقال دعاتھ، وقتل أولیائھ، ونشر الفسوق والعھر وتفخیم ملسو هيلع هللا ىلصواالستھانة بھ، والتجرأ علیھ، وسّب رسولھ 

لكل نبإ "تعالى فنانین والمبدعین". حالھم معروف لكل ذي عینین. لكن كما قال العاھرات والقوادین، باسم "ال
 67األنعام " مستقر، وسوف تعلمون

 1437رجب  5 – 2016أبریل  11  د طارق عبد الحلیم

 
 

 

 المرء على دین خلیلھ ...

، انقسم المقاتلون بن عبد االنجلیز كما انقسمت الشعوب قسمین، قسم المسلمین وقسم السیسي والملك د علمان
 ، وقسم الحروریة والمرتزقة السلولیةالصادقین الصابرین غیر قابلي الدعم المشروط قسمین، قسم المجاھدین

وانقسم شعب تویتر قسمین، قسم المنافحین عن المجاھدین والمسلمین والمحرضین على القتال والناطقین 
كل قسم ینتمى  .، وقسم الكذبة المستحلین والفجرة الفسقةالمبینین لھ دون خوف وال تردد وال ملل بالحق

یحشر معھم یوم القیامة، فمن كذب وبھت وزور وفجر حشر مع فرعون ون أقرانھ، علخالنھ، ویدافع 
على الصمود ومن حرض  ، وكل فاجر كفّار.علمان والبغدادي وبشارد وومسیلمة الكذاب وھامان والسیسي 

وعدم الرضوخ لشیطان الدنیا األمریكي وجھاد الصائل ودفع الروافض والحروریة وكسر االحتالل 
 ز فوزا عظیما إن شاء هللا.السعودي للجزیرة والسیسي لمصر فا

 1437رجب   - 2016أبریل  12 د طارق عبد الحلیم
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 تقدیر العلماء بین التبجیل واالزدراء

من شاھد النور في السبعینیات وبعدھا .. كلھ متشابھ، وھذا أمر طبیعّي ال حرج فیھ ..  جیل الیوم، أعنى بھ
كلھ تربى في أحضان نفس النظم والساسات والجماعات والفكر، صحیحا ومنحرفاً. لذلك تجد آثار ذلك في 

یة التفاوضیة، أو تشابھ تصرفات أغلبھم سواء انتموا إلى معسكر السنة، أو الصوفیة أو الحروریة أو االئتالف
غیرھا من الجماعات. من ھذه الصفات المشتركة اإلغراق في كّل أمر یتناولوه ... كأنھم یتعلقون بقش في 
وسط محیط متالطٍم أمواجھ. خذ مثال تلك العادة الخلیجیة الجزراویة، أن یُسمى العالم أو "الشیخ" بالوالد! 

، وإن كان أولئك تجاوزا الثمانین وقتھا بالفعل .. لكنھا عجیب .. كما فعلوا مع ابن عثیمین وبن باز خاصة
عادت سرت لم نسمع بھا من قبل، ولم نر ابن القیم یتحدث عن ابن تیمیة بالشیخ "الوالد"! ھو اإلغراق في 

التبجیل أو اإلغراق في النكیر كما یفعل شباب الحروریة، أبناء جیل واحد. وھذه الكلمة تعطي الحدیث طابعا 
 ً ، فتخرجھ عن مراده في نفس القارئ، وال تخدم إال أحساسا بالدفئ في قلب كاتبھا، وبعدا عنھا في خصوصیا

احساس قارئھا .. وھي تصلح للحدیث الخاص .. فھي احترام وال شك، لكن في الكلمات العامة، ھي سخیفة 
ة .. ففیكم اعوجاج في مبالغ فیھا .. تماماً كنشر صور المشایخ على البروفایل .. اعتدلوا یا شباب السن

 التقدیر.

 1437رجب  8 – 2016أبریل  15 د طارق عبد الحلیم

 
 

 

 نافذة النصر في الشام مفتوحة .. انفذوا منھا

الرافضة للتفاوض، ولو فیدرالیا، ویعود  ،الحل في الشام، أن تتحد قوى النصرة، مع أجنحة األحرار
من  )انظر اإلیضاح( االستسالم والجیش الحر جیش الفتح، وینضم من جنود القیادات الخائنة في جیش

خرج لوجھ هللا وحده، وھم كثُر، ثم یكونوا یدا واحدة على النصیریة والرافضة والحروریة. إال تفعلوه 
لتنالوا  لكم اھدي السنة في الشام، ھي النافذة األخیرة یفتحھا هللایا مج .وفساد كبیرفي األرض تكن فتنة 

فلستم بأفضل ممن یتفاوض  ،النصر وتستعیدوا حق الشھداء .. إن ضیعتموھا في مفاوضات داخلیة بینكم
فقیادات جنیف وعدوھا بمناصب في حكومة  ...في جنیف .. كالكما منعھ التفاوض ولعب بھ الشیطان

 ضون علیھم ویعدموھم .. وال كرامة، فماذا عنكم یا أصحاب الجھاد؟ائتالفیة، ثم یقب

الجیش الحر) فإنما أقصد قیاداتھ السیاسیة  –حین أتحدث عن كیان خائن (جیش االستسالم  إیضاح الزم:
التي باعت دینھا وانحرفت عنھ وفّرطت في دم الشھداء. لكني على یقین أن ھناك األكثریة من قیادات 

عسكریة محلیة، وجنود بواسل فیھما یقاتلون في سبیل هللا، وسیخرجون على تلك القیادات الفاسدة قبل أن 
 ببعید. یفوت األوان .. ولیست مصر منكم

 1437رجب  8 – 2016أبریل  15  د طارق عبد الحلیم
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 من أمراض الساحة .. الھامات والعاھات

في الوسط اإلسالمّي، تجد ظاھرة، ھي عامة في النوع البشري، في كّل مناحیھ، لكنّھا تأخذ مذاقا مّراً سقیماً 
حین تظھر في محیط العمل اإلسالمّي. وھي ظاھرة التسلق. فإنك واجٌد أناساً من ذوي الھامات العالیة 

ماً أو عمالً، أو كلیھما. ثم، ویاللحسرة، تجد والقامات الرفیعة، یعرفھم الناس بسیماھم، بما دّونوا وقدموا، عل
إلى جوارھم أصحاب عاھات، قلیلي البضاعة، ضعیفي النْفس، مقطوعي النَفَس، یقفون بجوار أولئك الذین 

أنعم هللا علیھم بالعلم والخلق، وتقبل الناس لھم، فیرتفعوا على حسابھم تسلقاً. لكنھم، لخساسة األصل 
ظرون إلى إخوانھم ممن أنعم هللا علیھم نظر الحسد والحقد، بل والضغینة، التي، ووضاعة الطینة، تجدھم ین

متى جاءت الفرصة، أظھروھا وأعلنوھا، وحسبوا أنھم حین ینفصلون عن األصل ستحملھم سیقانھم 
الضعیفة المخلخلة أمام من أنعم هللا علیھم من أصحاب الھمم والھامات .. لكن ھیھات ھیھات .. فالعاھات 

فكریة ال تنصلح، ویحتاج صاحبھا إلى مرتكز یقیمھ، من خارج نفسھ، فیبدأ في الھجوم على من ھم أعلى ال
مقاماً وأسمى ھامة، لیكون في ھذا مرتكزاً لھ، بل ویكذب علیھم، لیُحي بھ اسمھ بین الناس، لكنھ ال یعلم أن 

 لصغیر وكسر لعنق المتطاول .. إخراج الضغائن فضح من هللا ألصحابھا، وإعادة الحق لنصابھ وتصغیر ل
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 الطریق إلى النصر ... بین الصالحین والمصلحین
 

ما یعطل النصر على مرتدي مصر وجیش احتاللھا، ھو التضارب في آراء صالحیھا ومصلحیھا حول سبب 
هللا، وتخلف فھم التوحید ومعنى العبادة والطاعة، والسكوت التخلف والھوان .. الصالحون یرون البعد عن دین 

على المنكر وانكار المعروف، ھو سبب الخراب. والمصلحون یرون األسباب السیاسیة من عفن الحكومة وفساد 
السلطة وانتشار السرقة والنھب والسرطن الساري في مؤسسات الدولة العفنة ھو ما یجرنا ألسفل. ھذا التباین، 

ھ البعض بسیطا، ھو عمیق في حقیقة أمره، فالصالحون ینظرون إلى أصل الداء، والمصلحون ینظرون وإن ظن
إلى أعراضھ ومظاھره، وھو، إن الحظت، جّل تعلیقات الناس على فیسبوك وتویتر، مع األسف. وشتان شتان. 

الحل. لذلك نرى  لو انفقت ما في األرض لعالج أعراض، ما أنھیت مشكلة، لكن استئصال جذور الداء ھو
المصلحین (أو من یعتبر مصلحا في عین البعض) من معارضة، بعضھا علماني وبعضھا مسلم بروحھ وقولھ، 
ال بفعلھ!، یتصارخون عن جزئیات الفساد .. انظروا فعلوا كذا، ھاھم اعتقلوا كذا، یا حسرة باعوا كذا واشتروا 

لكن الصالحین ینشرون كلمة هللا الحق ویبینونھا للناس كذا .. ھذا كلھ َعْرُض لألعراض وبكاء على أطالل. 
ویجمعونھم علیھا، فقد سئمنا من تكرار "توصیف األحداث" بأنھا خراب وسراب وھباب .. فقوموا بالجانب 

اإلیجابّي. وانضموا لقافلة الصالحین، فإن محمدا صل هللا علیھ سلم، وكافة إخوانھ من األنبیاء لم یكونوا 
 نوا صالحین، وأصلحوا بالصالح ال باإلصالح .. والموفّق من عرف الفرق.مصلحین، بل كا
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 نتماء الیھاإل جیش اإلسالم .. وحكم
 

لمھاجرین الیھا وھم عائلة علوش. وھم، افإن جیش االسالم قد أنشأتھ السعودیة بمعاونة ابن أحد رجال سوریا 
متھم فیھا وبمصالحھم المادیة وبكل شئ. فقد تربى نشؤھم ھناك افعلت السعودیة، موالون لھا، بإق قالت أومھما 

في الذي رأي السل مدّ لتقاوم بھا ال 1990دخلیة في عام ... وال تنسى أن السعودیة قد أنشأت الحركة الجامیة الم
والسعودیة . بھا بحجة محاربة صدام ،والسماح لھم بالدخول للجزیرة وإقامة قواعد ،مریكانألانحرافھا في تولى ا

الء التام المطلق لھم. ھذه ثوابت ودولة أسسھا رأسھا األول في ھذا العصر عبد العزیز بمعاونة االنجلیز، وال
عض لقا. وبطوھا والء موالفتاریخیة. ثم لّما أخذت أمریكا الزمام من انجلترا بعد أفول امبراطوریة األخیرة، 

حفاة عراة ال یملكون تقنیة وال صناعة وال شئ، إال نفطا تحت  ،دون أمریكا ،نیالتفكیر یھدیك إلى أن السعودی
وأسرة سعود ترتعب من دولة سنیة أو  .في ید أمریكاوأموالھم یكا، فرقابھم رأقدامھم تستخرجھ لھم شركات أم

دور خدام الحرمین وناصري السنة، لیغطوا أقدامھم، إذ یلعبون من تحت  البساطمن إسالم حق، إذ سیسحب 
ربدة والمجون. عوال المجونفي  كثرتھمالخبیث وعمالتھم الصافیة، ثم فسادھم المتغلغل وفسق  معلى دورھ

فجیش اإلسالم صنیعة تلك . مریكاول من ال یرى استسالمھم التام ألبخوم وسیاساتھم تنم عن كّل ھذا لمن أبصر.
سواء فھو كفر ال محالة.  ،كما في مصر ،وإعانتھا لضربھم ،والؤھا للغرب وقتلھا للمسلمینالتي  الدولة الفاجرة

قلنا بكفرھم أو بخیانتھم وفسقھم وإضرارھم باإلسالم، فاالنضمام لجماعة ھي صنیعتھم وھي تعمل في إطار 
 یؤدى لما أي لغیره، كراھة التحریم والكراھة بینھو مواالتھم ومصالحاتھم وتقبل بنتائج مؤتمراتھم العلمانیة 

  .خالص سني غیر باطل دعم من الیھ
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 طریق النصر .. وحتمیة السنن

أقول لكم: ھالك رأس األفعى الكبرى أمریكا لن یكون بھجمات خاطفة ھنا وھناك .. ھذا ضد السنن، ھذا 
لم یسقط الرأس. لكن ، ھاھناك عملیة أكبر من سبتمبر إال دلیل على ذلك، فلیس 11 ت أحداثوھم. ولیس

على أنقاض األنظمة العفنة العمیلة القائمة قویة رغم أنفھا، مركزیة إسقاط أمریكا یكون بقیام دولة سنیة 
ال لسیارات الذھب  الخاصةبالدھا لقوتھا  تتحكم في سالحھا وغذائھا ودوائھا. وتحصد خیراتالیوم، 

الیین سویسرا. ساعتھا یحدث توازن قوى، ثم یكون تفوق المسلمین من حیث ھم أفضل بویخوت الفضة و
 وغیر ذلك وھم وسراب وعبث طفولي في التصورات، أیّا كان مدعیھ.   ..طریقة

والسیسي وأباطرة  وطریق ذلك جھاد الطواغیت العرب داخلیاً، والقضاء علیھم وعلى رأسھم بشار أوالً،
عسكریة إال من  ھذا لن یكون إال بیقظة الشعوب، فإن القبضة األمنیة الیوم تمنع من انقالباتوالخلیج كافة .. 

 أسوأ. فإن لم تنھض الشعوب فسیظل الحال ھكذا "وما كان ربك لمھلك القرى بظلٍم عسكرّي إلى عسكريّ 
نظر وصحة التفكیر والتصرف ھما من الصالح الواجب. وأھلھا مصلحون" ھو عملنا یَُوفّى الینا. ودقة ال

وكّل تلك األفالم والخیّاالت عن انتصارات وھمیة، وعن سقوط الغرب، ھي مخدٌر للعوام من أصحاب 
 العقلیات المریضة التافھة، التي ال ترى إال أحالماً. أفیقوا یرحمكم هللا

 1437رجب  13 – 2016أبریل  20 د طارق عبد الحلیم
 

 

 اإلمام الشاطبيّ  –ضوابط فرقة الخوارج ... نشر العداوة والتباغض  من

ذلك  قال فكل مسألة حدثت فى اإلسالم فاختلف الناس فیھا ولم یورثالموافقات "قال اإلمام الشاطبي في 
مسألة طرأت فأوجبت العداوة  االختالف بینھم عداوة وال بغضاء وال فرقة علمنا أنھا من مسائل اإلسالم وكل

الدین فى شئ وأنھا التى عنى رسول هللا صلى هللا علیھ  التنافر والتنابز والقطیعة علمنا أنھا لیست من أمرو
إن الذین فرقوا دینھم وكانوا شیعا } وقد تقدمت فیجب على كل ذي دین  وسلم بتفسیر اآلیة وھى قولھ {

فأصبحتم  إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكمودلیل ذلك قولھ تعالى { واذكروا نعمة هللا علیكم  وعقل أن یجتنبھا
الھوى ھذا ما قالوه وھو ظاھر فى أن  بنعمتھ إخوانا } فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع

  .والتعاطف فكل رأي أدى إلى خالف ذلك فخارج عن الدین اإلسالم یدعو إلى األلفة والتحاب والتراحم
الذین أخبر بھم  فرقة من تلك الفرق أال ترى كیف كانت ظاھرة في الخوارج وھذه الخاصیة موجودة فى كل

األوثان وأي فرقة توازى ھذا إال  النبي علیھ الصالة والسالم في قولھ یقتلون أھل اإلسالم ویدعون أھل
 األمر فى سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك الفرقة التى بین أھل اإلسالم وأھل الكفر وھكذا تجد

 "!الكتائب واأللویة والجیوش حتى نقضي بإذن هللا على الفصائل سنمزق"قال كلبھم العدنانّي ف. "184-4. فیھم

 1437رجب  15 – 2016أبریل  22 –د طارق عبد الحلیم 
 



 د طارق عبد الحلیم     أحداث الشام كما عایشتھا  2016 دیسمبر  –ینایر الجزء الثاني 

       

149 
 

 فوائد تویتیریة عن دولة الخالفة الكرتونیة

فصاحبھا یقترف الكذب لیال  استحالل الكذب كفر ال شك فیھ، وأھم مظاھرة الحدیثة تزویر الحسابات،
المرجئة الذین یرون أن االستحالل ال یكون إال بالتلفظ بكلمة  ونھارا ال یبالي وھو صورة االستحالل إال عند

. فھم مرجئة في استحل ، لكن تزویر الحسابات ھو استحالل ظاھر للكذب بالفعل وتواطئ القلب على قبولھ
 ادة الرأس، قاتلھم هللا أنّى یؤفكون.االستحالل خوارج في القتل صوفیة في عب

العوادیة منابذة العلماء حتى ممن كانوا ھم أنفسھم یرونھم علماء من المعاصرة حروریة فرقة المن عالمات 
الفرقة الخبیثة أنھم مجرمون من أسفل طبقات  قبل، وسبھم وعدم وجود عالم معتبر بینھم، والجدید في ھذه

 استحلوا الكذب المخرج من الملة، وھاتان لم تكونا في بقیة فرق الخوارجالناس خلقا وطبعا كما أنھم 
السابقة، لكن فرق الخوارج كثیرة، منھم من كفر ببعض عقائده كمن أنكروا سورة یوسف .. وأصل مذھبھم 

القاعدة الذھبیة: قتل دون تكفیر بغي، ، كما لخصنا في واحد، ھو تكفیر المسلمین وقتلھم باعتقاد ردتھم
 كفیر دون قتل غلو، وتكفیر وقتل حروریة.وت

 ما شیخ ادعى العلم فلم یعتبرھم حروریة فقد أودى بسمعتھ العلمیة وأسقط نفسھ من رتبة العلماء رأسا.أی
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 صالحواإل ةقامناصحة أھل العلم ... بین الحم

علم، فیعتبون علیھم قوال أو فعالً، وھم أصالً ال یتعلق بھم رائحة كم رأینا من رویبضات ینصحون أھل 
معرفة، وھذا أمًر من نوازل ھذا العصر. لكن المصیبة فیمن ھم من طلبة العلم حقاً، أو من أصحابھ، قّل أو 
بر كثر، تجدھم یتوجھون بالنصیحة لمن ُعرف عنھ علماً أو فقھاً، بحدیث، وإن كان ظاھره النصح، إال إنھ یع

عن حمٍق وجھل ببدیھیات التعامل مع الناس في مختلف مراتبھم. بل رأینا من یعتب على أحدھم عدم اعتباره 
للمآالت ویصفھ بما ال یلیق، في العام المنشور على الخلق، ثم یقول إنما أردت نصحاً! وقد غاب عن أمثال 

نھا ال  تحمل قیمة أو وزنا، فیكون ھؤالء أمران: أولھما، احتمال أال تكون نصیحتھم في موضعھا، أو إ
وضعھا على المأل فیھ أذى بال داعٍ،وعض من قیمة المعترض علیھ بال حق. والثاني: ھو أّن النصیحة 
الواجبة لمن تراھم أعلى منك رتبة في العلم وإن كانت واجبة، فلھا أصول ذكرھا العلماء منھا أن یكون 

رضة تنفر القلوب، وتوقع الخصومات، وأن تكون سرا ال النصح في ھیئة سؤال ال معارضة، فإن المعا
جھراً، إال إن كانا قرینین وخرج أحدھما بفتوى خالفھا األخر فوجبت العالنیة، لكن ال في نصح عام .. ثم 

 یقول البعض إنما نرید النصح لتعتبر المآل !! و� في خلقھ شؤون..
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 1ج – فتنة تكفیر الطائفة والمعین –حكم االنتماء إلى طائفتین، عامة وخاصة 

تدور في أروقة أحد الجماعات السنیة أقوال قد أدت، نتیجة لتقلید أحد المشایخ بعینھ، واالقتصار على أقوالھ، 
إلى بعض المصائب التي قد تزلزل كیانھا إن لم یُنتبھ لھا. وعلى وجھ الخصوص، قد أدت ھذه األقوال إلى 

الذي مظھره التوسط وحقیقتھ الغلو، اتباعا ثالثة أمور: أولھا التلكأ في محاربة الحروریة حین جّد الجد، و
لرأي شیخھم األوحد في ھذا المجال. والثاني، الغلو في تكفیر المرجئة، وثالثھا ریح الغلو ورائحتھ التي تھب 

 من بعض أنحائھا، وتتداولھا األلسن وتترى عنھا األخبار، رغم سنیتھا العامة. 

ا من یھتم بأمر تلك الجماعة أو "الطائفة". وأصل الطائفة أنھا وفي ھذه العجالة، سنرّد على مسألة سألني فیھ
جزء من الشئ، یُقال طائفة من المال. والطائفة، في المصطلح الشرعّي ھي الفرقة أو الجماعة المنحازة عن 

األصل العام لغرٍض ما. والطوائف تتكون داخل الشعوب عادة وعرفاً، وتنحاز عن عامتھ لسبب. فإن كان 
علقا بالمعامالت مثل طائفة النجارین أو الحدادین أو نقابات المھن والعمال، فأمرھا فیما یتعلق بأمر السبب مت

الشرع والدین مثلھ مثل بقیة الشعب. أّما إن كانت متحیزة ألمٍر یختص بموضوعات لھا عالقة بالتوحید مثل 
ماعات اإلسالمیة المعاصرة خاصة إقامة الوالءات أو الذب عن اإلسالم والحروب، مثل الجیوش عامة، والج
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 2ج – فتنة تكفیر الطائفة والمعین –حكم االنتماء إلى طائفتین، عامة وخاصة 

بین حكم الطائفة العامة التي تنتمي الیھا، وھي الشعب عامة، وبین ما  یترددفحكمھا في صدد التكفیر = 
یتعلق بقواعدھا الخاصة التي جعلتھا طائفة أو جماعة متحیزة، لھا أصول ومبادئ عامة مشتركة في مجالھا 

. وھذا التشابھ، ھو الذي أغفل عنھ أكثر من تناول ھذا الموضوع من قبل. إذ المخصوص مع بقیة أفرادھا
ردد النظر ھنا في انتماء الفرد المعین داخل الطائفة إلى الطائفة العامة، أي الشعب، فیأخذ حكمھ، أو إلى یت

الطائفة الخاصة، فیأخذ حكمھا. فإن كانت الطائفة الخاصة، أو الجماعة أو المؤسسة تقوم على فكرة تخالف 
وم على بدعة، فحكمھا البدعة، وإال فال الشرع وتصادمھ في أمر التوحید فحكمھا الكفر كطائفة، وإن كانت تق

تصادم بینھا وبین حكم الطائفة العامة التي ھي الشعب، والتي یُفترض في حالتنا بالشرق المسلم أنھ اإلسالم، 
 إال عند من افترض أن المسلمین على الكفر ابتداء في ھذا العصر.

م ھو مسلم كطائفة، لكن قد یكون فیھ كافر ومن ھنا، فإنھ كما نقول أّن الشعب المسلم الذي یستصحب اإلسال
مرتد أو مبتدع مخالف، فیجب التمییز عند الحكم على المعین، فإننا نقول أن الطائفة التي یحكم علیھا، بإسالم 

أو كفر أو بدعة، یجب أن یراعى فیھا مبادئھا الخاصة فال یحكم على المعین بحكمھا العام، بل ھنا فإن 
داخلت وتشابھت حكم الطوائف بین العامة والخاصة، فالمعین فرد في كلیھما، التمییز أوجب من حیث ت

  3ولیس أحدھما أولى من اآلخر، إال عن من قال إن الخاص قاٍض على العام. = یتبع ج

 1437رجب  16 – 2016أبریل  23 د طارق عبد الحلیم       
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 3ج – فتنة تكفیر الطائفة والمعین –كم االنتماء إلى طائفتین، عامة وخاصة ح

= وھو ھنا محل تردد نظر، إذ إنھ بشأن عقدّي، قد یحتمل تأویالً. ولھذا رأینا األئمة الكبار لم یكفروا أعیان 
الرافضة مثال، بل إن منظر تلك الجماعة ال یكفر عوام الروافض، ثم یتناقض مع نفسھ، فیحكم بكفر المعین 

ھ ال یُكفّر الشعب التركّي كافة. وكذلك عدم تكفیرنا، بشكل عام لكل لمن انتمى في الجیش التركّي، رغم إن
لحروریة العوادیة، إال من تلبس بكفر بعینھ. وقد قلنا بوجوب استئصالھم اتباعا لحدیث ووصیة رسل هللا 

الذي قالوه  صلى هللا علیھ وسلم في لحدیث، ولفعل الصحابة رضي هللا عنھم، ال مخالفة لذلك النظر. وما ھذا
 في ھذا الصدد إال لسوء فھم ھذه النقطة التي وصفنا. 

كما یجب التمییز بین حكم قتال الطائفة المنحازة عن عامة شعٍب ما، وبین حكم أفرادھا، فإنھ یمكن قتالھا 
دة، كطائفة. فال یعتمد قتالھا على حكمھا بل على صیالھا، وحكم أفرادھا یتعلق بالمعین منھم. فمنھا یقاتل ر

 ومنھا بغیاً. ومنھا تأدیبا، كعصابات اللصوص. 

أما عن كیفیة الحكم على تلك الطوائف المنحازة، فلھا قواعد وأصول أخرى تعتمد على مبادئھا األصلیة ال 
 على أقوال أعیانھا، وھو ما زّل فیھ شیخ تلك الجماعة ومنظرھا. ولھذا موضع آخر إن شاء هللا

  1437رجب  16 – 2016أبریل  23 د طارق عبد الحلیم
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 مایو
 

 

 سبب البالء ..
لوال أن هللا رأي طغیان الفساد من الفاسدین وتنكب طرق الصالح بین الصالحین، ما ترك ما یجرى علینا 

  مناھم ولكن كانو أنفسھم یظلمون"الیوم یجرى. ھو مما عملت أیدینا "وما ظلم
 أسباب الظلم الواقع فینا. من السھل اإلشارة إلى الحكام، فھم السبب الظاھرعلى العلماء أن یبحثوا عن 

 ؟، لكن ما السبب األصل؟ ما الذي جعلھم فتنة لنابالطبع

ضعف العزائم، البعد عن الشرع، االستسالم للمغریات.  فیما أرى، السبب الرئیس لنكباتنا ھو الجھل، الخور،
 ، مسلما أو غیر مسلم. ھي سنن هللا ال تبدیل لھا.فھي حالقة للمجتمع ،جماعیامجتمعة وحین تقع ھذه األمور 

 2016مایو  3 – 1437رجب  27 رق عبد الحلیمد طا

 

 

 

 اللھم نحن مغلوبون ... فانتصر

ما یفعل بشار والروس في حلب ھو رسالة إلى بقیة الشعب السوري، أن ھذا ھو ما سنفعل في 
وھي الحل األمریكي  فیھا. تخضع لنا ولو قتلت كل نفسكل المدن، سنحرق سوریا كاملة حتى 

للخالص من كل معارضة كانت، لیتم لھا القضاء على ظاھرة اسمھا "اإلسالم" على نسق ما 
لكن الشام لیست بمصر، والسوریون لیسوا  .فعل السیسي، وارتعشت مصر وخضعت بالتمام

اللھم  . بالشام). اللھم انصرھم نصرا عزیزاكالمصریین، أولئك فیھم حدیث رسول هللا (فعلیكم 
قد استیسأس الناس إال من رحمتك وتجردوا إال من قوتك، وملّوا إال من دعائك، فكن معھم، 

 .ففیھم الطفل الصغیر والمسن والمرأة یا كریم

  2016مایو  3 – 1437رجب  27        د طارق عبد الحلیم
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ا فِیِھ ِذْكُرُكْم ۖ أَفََال تَْعِقلُونَ لَقَْد أَنَزْلنَآ إِلَْیُكْم " بًۭ ـٰ  "﴾۱۰﴿ ِكتَ

ِ َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشِرِكیَن انظر إلى ھذا المشھد الرھیب في سورة األنعام "  ﴾۲۳﴿ثُمَّ لَْم تَُكن فِتْنَتُُھْم إِآلَّ أَن قَالُو۟ا َوٱ�َّ
ا َكانُو۟ا یَْفتَُرونَ   "﴾۲٤﴿ٱنُظْر َكْیَف َكَذبُو۟ا َعلَٰىٓ أَنفُِسِھْم ۚ َوَضلَّ َعْنُھم مَّ

ماذا فعل ھؤالء الضالون؟ ماذا أوصلھم لھذه النھایة البئیسة؟ كانت فتنتھم أنھم لم یعترفوا ویقروا ویعلموا 
دعوى في دنیانا من قبل؟ آه .. نحن علمانیون ". أین سمعنا ھذه الفِتْنَتُُھمْ أنھم یشركون با� ! تلك كانت "

مسلمون .. لیبرالیون مسلمون .. نرید اإلسالم بھذا الشكل والھیئة.. نقتل المسلمین ونھدم الدین ونسجن 
العلماء الصالحین ونرفع شأن المفسدین والمثلیین، لكن، نحن مسلمون وما أنتم إال تكفیریون! ھل أجدت 

"، فال ٱنُظْر َكْیَف َكَذبُو۟ا َعلَٰىٓ أَنفُِسِھمْ ال، بل ھم یكذبون ال علینا، بل على أنفسھم "عنھم ھذه المحاجة؟ اللھم 
أحد یكذب على هللا. ثم بیّن لھم هللا سبحانھ حالھم في النھي عن القرآن قراءة وتحفیظاً وتعلیماً وتطبیقاً في 

 ". ﴾۲٦﴿ھُ ۖ َوإِن یُْھِلُكوَن إِآلَّ أَنفَُسُھْم َوَما یَْشعُُروَن َوُھْم یَْنَھْوَن َعْنھُ َویَْنـ�ْوَن َعنْ الحیاة والتحاكم "
ِت َربِّنَا َونَُكونَ " یقول لھم ربنا یوم القیامة  ـٰ لَْیتَنَا نَُردُّ َوَال نَُكِذَّب بِـ�ایَ ـٰ ِمَن  َولَْو تََرٰىٓ إِْذ ُوقِفُو۟ا َعلَى ٱلنَّاِر فَقَالُو۟ا یَ

ً ھذا مصیر "﴾۲۷﴿ٱْلُمْؤِمنِیَن   ھم الذي كانا یوعدون! ھو قرآن فیھ ذكرنا حاالً ومآالً .. حقاً وصدقا

 1437رجب  2 – 2016مایو  3 د طارق عبد الحلیم
 

 

 

 

 الحذر في النقل واجب شرعيّ 
الناشر لما یقرأ، ھو أن ینقل عن  من األمور السیئة التي یجب أن ینتبھ الیھا القارئ، أو

شخصیة ُعرفت بالحیدة عن الحق ومساندة الباطل، بدعوى أن القول الذي نقلھ بالذات قول 
التدلیس على الناس. فإنھ قلما یوجد من من صحیح في نفسھ، وأنھ ال غضاضة فیھ. وھذا فرع 

لفتھ ألمر هللا وسننھ لجازت یتكلم بالباطل في كّل لفظ، حتى إبلیس اللعین، تكلم بمنطق لوال مخا
ال یسیغ ترویجھا ونشرھا، إذ أكثریة الناس ال  ،ناسبة مامفي  ،طق أحدھم بحٍق مامعقولیتھ. فنُ 

الرجل، ظن فیھ  حدھم لمن یثق فیھ نقال عن مثل ھذافالن وعالن، فإن قرأ أ ّونتقرأ كل ما دَ 
 ً ط في األمر برمتھ. فمن تخبّ ل أقوالھ في مواضع أخرى، أو على األقل، بِ وقَ  ،خیراً عاما

ء في حال من ینقل عنھ، فإن غلب علیھ قول الحق، جاز لھ النقل، وإال رالواجب أن ینظر الم
 فال یجوز، لرجحان مفسدتھ على مصلحتھ.

   2016مایو  4 - 1437رجب  29  د طارق عبد الحلیم
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 ... ولكل حادثة أفولُ 
 القبول إال وسعكم ما الشامل الدمار ھذا أمام محلنا في كنتم لو: التفاوضیون االئتالفیون یقول

 أصحاب قصة ذھبت أین ھذا؟ غیر لإلبتالء معنى ھناك وھل هللا، سبحان:قلنا! شئ يبأ
 هللا رفع ثابتة حقیقة بل خیال قصة لیست وھذه. قعود علیھا ھم إذ الوقود ذات النار األخدود،

 لفضلھم كلھا األمة آثام وزر یحملوا أن الشام أھل على هللا كتب وقد. القرآن في بحكایتھا ذكرھا
 نتموأ إفراطا، بالتشتیت الكلب البغدادي أضاعھا فقد وتخاذلكم، بتوانیكم یعوھاتض فال علیھا،

ً  بالتشتیت تضیعونھا  آتاھم بما فرحین یرزقون ربھم عند أحیاء والشھداء..  دول واألیام. تفریطا
 وكتبت:. ربھم

 أفولُ  حادثة ولكل**نھارٌ  یتبعھ واللیل
 2016 مایو 6  - 1437رجب  29 د طارق عبد الحلیم

 

 

 

 األمة اإلسالمیة .. رفات وأشالء

یقول المتحسرون على حالنا، حال "األمة"، ِلَم أمتنا ضعیفة متخاذلة مھترأة ال تكاد تصلب عودھا في وجھ 
من كل ناحیة، فلم أجد أقرب إلى  أنفاس ویزفرھا الغرب؟ ولقد تمعنت في ھذه الجملة، ونظرت في جوابھا

المعقول من أنھ لیست ھناك أمة حقیقیة بقیت یمكن أن نخاطبھا بمثل ھذا التعبیر، فنحن إذن نخاطب وھماً 
غیر موجود في الحقیقة ونطلب منھ التحرك والنھوض. ولو نظرت لوجدت أّن الطائفة المنصورة ال تتعدى 

یبیا والصومال والعراق وأفغانستان وتركستان ومناطق الجھاد كلھا. المجاھدین من السنة في الشام والیمن ول
ومن وراء ھؤالء جمع صغیر من علماء السنة ال ینتمون لسلطان وال یبیعون دینھم بمال وال یبدلون وال 
یحرفون، وھم قلة قلیلة حقاً. ثم إذا نظرت للعوام وجدتھم على ثالثة أصناف، صنف ال دخل بھ بشئ وال 

ر، وھؤالء من المعرضین، وقسم من المتابعین لملوكھم سالطینھم وحكامھم كشعب السیسي وسلمان یھتم ألم
وآل نھیان وكافة "الشعوب المسلمة"، وھؤالء ضالون ضائعون، وھم األكثریة. وقسم عرف  الحق لكنھ 

زلت حقا في عجز عن المشاركة في تحصیلھ، فھم یتكلمون ویتواصلون بال حیلة وال سبیال. فاألمة قد اخت
بعض مئات آالف من المسلمین بین علماء ومجاھدین وعوام .. ھي أشالء أمة كانت على قید الحیاة یوماً. 

 والموتى یبعثھم هللا.

 2016مایو  7 – 1437رجب  30 د طارق عبد الحلیم
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 "لقریة الخوین جبھة النصرة اقتحام حقیقة"
 الخوین# لقریة النصرة_جبھة# اقتحام عن أمس والحاقدون المرجفون نشرھا التي الكاذبة لألخبار نظراً 
 عصابة وجود عن النصرة_جبھة# إلى أخباریة جائت أشھر منذ. بالتفصیل حصل ما حقیقة لكم سأبین
 النصیري. ھذه الشعب مجلس عضو درویش أحمد للشبیح تتبع الخوین# قریة في سالح وتجار تشلیح

 لبیعھم سراحھم، باألضافة تطلق كي ضخمة مالیة بفدیة ذویھم وتطالب المدنیین تخطف كانت العصابة
 وطوقوا أخ 25 قرابة فانین في األخوة من مجموعة یومھا داعش. انطلقت# خوارج إلى والذخائر األسلحة
 عن المطلوبین المطلوبین, ھرب بتسلیم وطالبوا التشبیحیة المجموعة ھذه عناصر یقطنھا القریة في حارتین
 آخر. لوقت األمر وتركوا یومھا آخر اقتحام أي یحدث ولم أدراجھم األخوة وعاد المنطقة أزقة آحدى طریق

 فأستنفر القریة داخل مناطقھم في العصابة ھذه أفراد تواجد عن المنطقة من آخرى إخباریة جائت أیام منذ
 لذلك، لكنھم مھلة واعطوھم أنفسھم بتسلیم المجموعة عناصر كاملة. طالبوا القریة وطوقوا مجموعة األخوة

 الخطف بجرائم المجموعة، اعترفوا قائد بینھم أمس عددمنھم وآسر وقتل معھم األشتباك وتم یقاوموا أن آبوا
عن  معلومات داعش، وأعطاء# لخوارج والذخیرة السالح ببیع أموالھم، واعترفوا المسلمین وسلب

 عنھ بدل السوریة العملة وضخ ،المحرر من دوالر بشراء یقوموا أنھم النصیریة واعترفوا لكالب المجاھدین
 تسلسلیة وبأرقام جدیدة كلھا معھم وجدت التي األموال عنھم، ھذه المسؤول درویش أحمد الشبیح من بأوامر
 ما مدني بعكس أي العملیة في یقتل النصیري. لم المركزي البنك طریق عن درویش أحمد من علیھا حصلوا

آخر.  سبب یوجد األموال. وال من الكم ھذا بھا كان العملیة ألن اغتاظوا والمنبطحون، فھم الحاقدون لھ روج
 بھا قام من النصرة_جبھة# أن بما لھ، ولكن لطبلوا النصرة_جبھة# غیر بالعملیة قام آخر فصیل أن ولو

 في مدنیین قتل عن روج ممن الخارج في منبطح أي الكاذبة. واتحدى األخبار ھذه تشاھد أن طبیعي فأمر
ً  األمر على فقط واحداً  دلیالً  یحضر العملیة أن ھذه  یراقب كان عنھم ومن خبروا من ھم المدنیین أن علما
 طریق عن النصرة_جبھة# إلى تصل كانت أخبارھم المنطقة وجمیع أھل ھم شھور مدار على العصابة ھذه

 الخارج في منبطح أي واتحدى بأختصار الخوین# قریة في حدث ما الحاقدین. ھذا یروج كما ولیس المدنیین
 (منقول) ...كالمي على هللا ویشھد یرید ما ولھ ذلك بعكس یأتي أن األكاذیب روج ممن
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 متدعشن! تنطعٌ 

ھناك من یجاھد بالكلمة والتدوین والتوجیھ واالفتاء إن استطاع، منذ عقود، وھو ما یسر هللا لھ وكل میسر 
وھناك من یصمت راغما، وھو ما في حیز إمكانھ، وھناك من یجاھد بالكلمة في سبیل نشر لما خلق لھ، 

باطل وترسیخھ وتدریب العقول علیھ كما فعلت الجماعة المخذولة اإلسالمیة، وجماعة الذل اإلخوانیة مع 
أولئك أبنائھا، والتي كان آخر انتاجھا سلمیتنا احلى من العسل... !! لھم نصیب مما كسبوا، خاصة 

ن ممن ال یزالوا یدافعون عنھم ویقولون "طیب ورینا شطارتك" !!! عقلیة داعشیة لكن بالمقلوب یستحمرالمُ 
... ویسمون أنفسھم ثوارا ومعارضین، إن لم تتمكن من الجھاد بالید بنفسك فال أقل من أن تحّض لیھ، ال أن 

 تالء بل عقابا.تحّض على تركھ !!!! لذلك فھم األن حیث وضعوا أنفسھم لیس اب
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 الكفر والكافرون في القرآن .. درس للغّر ماجد الراشد

یتحدث الغر ماجد الراشد بأّن القرآن یأتي بوصف الكفراألصغر .. وھو جھل شدید باألصول وبالتفسیر 
 وبعلوم القرآن .. وبالسنة. 

ففي األصول ذكر الشاطبي :أن القرآن یأتي بالغایات تنصیصا علیھا وتنبیھا على ما ھو دائر بین طرفیھا" 
أبي بكر إلى عمر رضي هللا عنھما فراجعھا (راجع كتابنا الموافقات. وقد استّل ھذه القاعدة من رسالة 

. كذلك ما ورد من أن تعریف القرآن  ) http://tariqlibrary.net76.net/b/16.pdf 24ص"أدعیاء السلفیة 
 .) 366-3(الموافقات باألحكام الشرعیة أغلبھ كلي ال جزئي 

كمیة "كفر دون كفر" لیس تفسیراً لآلیة، وفي التفسیر، فإن قول ابن عباس وإبي مجلز المشھور في الحا
لى التفسیر ولكنھ إفتاء على مناط مخصوص وھو ما جاء یسأل فیھ األزارقة عن كفر بني أمیة. فمن حملھا ع

 347-10 في شرح محمد ومحمود شاكر على الطبري 44یة المائدة آفقد جھل. راجع تفسیر 

درجات اإلیمان والطاعات المعاصي، كبیرھا وصغیرھا،  أّما السنة، فإن من قرأ السنة عرف أنھا قد بیّنت
 وبیّنت مجمل الغایتین اللتین جاء بھما القرآن كما ذكر الشاطبّي، وھما الكفر األكبر واإلیمان الكامل.

 رویبضات الزمن الحالّي یجب أن یردعھم القادر 
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 أم البالد اإلسالمیة .. !؟األمة اإلسالمیة 
یجب أن یلتزم من یكتب، وأن یعي من یقرأ بان یجعل الحدیث عن "البالد اإلسالمیة" ال عن 
"األمة اإلسالمیة". فاألمة اإلسالمیة كما بیّنا من قبل، ما ھي إال شتات مجتمعات في أراضى 

تُحكم باإلسالم في الماضي البالد اإلسالمیة. وحّد البالد اإلسالمیة ھو: األراضى التي كانت 
% من 60القریب والبعید (یدخل ھذا أسبانیا والھند وغیرھا)، ویعیش علیھا غالبیة مثل 

المسلمین افتراضاً، سواء منھم من ھم مسلمون حقا، مثل المفتونین في بورما وأفریقیا الوسطي 
المیة"، ومن یعیش على وأھل الشام ومسلمي الیمن ولیبیا وبقیة الدول العربیة واآلسیویة "اإلس

أرضھا ممن كانوا مسلمین یوما ولم یبق لھم إال األسماء كالعلمانیین واللیبرالیین وتلك الطوائف 
(فیخرج بھذا أسبانیا الھند). والتفرقة في التعبیر لھا ضرورة وداللة. فضرورتھا أنھا تشیرإلى 

 التخبط في أوھام ال حقیقة لھا. حقیقة الوضع وداللتھا أنھا ترمز إلى فھمنا لھذا الواقع وعدم
 2016مایو  16 – 1437شعبان  10 د طارق عبد الحلیم

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د طارق عبد الحلیم     أحداث الشام كما عایشتھا  2016 دیسمبر  –ینایر الجزء الثاني 

       

158 
 

 

 تشبیھ دولة ابن سعود بخالفة الخرافة مقال تعلیق على

، وفیھا تدلیس فقد اعتبر الزرقاوي رفعت السالحإسقاطات یمكن أن نسقطھا على أي جماعة  ھي
ثم أین محمد ابن عبد الوھاب في مھزلة اإلقناع!  سعود فيابن المؤسس لیصح لھ أن یكون مثل 

م دور سعود ومحمد ابن عبد الوھاب كلیھما على البغدادي،! وتجنب ذكر اسم دولة البغدادي؟ قسّ 
ثم دولة ابن  ؟م البنعلي إذن ھو ابن عبد الوھابأالعدناني أسعود ألن السیاسي العسكري كان سعود!! 

كانت محصورة في الجزیرة، ولیست مفرطحة في الدنیا، والیات بكل ، كما یجب تسمیتھا ،سعود
م العراق .. ثم من الظواھري الحكیم البغدادي الغشیم، أن الزَ  والیة سبعة أفراد! وھذا ما نصح بھ

ویعلن أنھم ھدف لھ، وصار یستھدفھم قبل  ناحیة العقیدة لم یكفّر ابن عبد الوھاب كافة مجاھدي العالم
بتوجیھ ابن  . والوضع كان جّد مختلف عن الیوم، فمظاھر الشرك التي حاربھا ابن سعودالكفار أصالً 

الجمیع أن ابن سعود كان  یعلمعبد الوھاب كانت في قلب الجزیرة ..حیث عمل على تطھیرھا. ثم 
وبقیة المملكة... فما ھي  ضفیھا الدرعیة التي كان أمیرھا مع الریا یعمل على إنشاء مملكة یوحد

مصلح في أیام ابن سعود وھو ابن عبد الوھاب  ارة البغدادي التي بدأ منھا؟ أین التعاون بین أقوىإم
 دولة البغدادي؟ بل حدث العكس تماما، كفر المسخ البغدادي كلّ  یومھا وبین أي مصلح الیوم مع

ھاب ود الم أنھ ھو المصلح والقائد وكّل شئ في األرض! ووهللا لو كان محمد ابن عبزعو، المصلحین
   حالم موھوم ... كأنھ أساورتي أو میسرة آخر روه .. ھذا مقال عبث من تلفیقاتموجودا لكفّ 
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 كسرھا) وأ(بفتح الشین  غرف الموك .. وحبائل الشرك

بریطانیا وفرنسا، بالسالح والتقنیة، والخلیج، بمالھ! غرف الموك، قیادة عسكریة تقودھا أمریكا، بعضویة 
وتركیا واألردن بالدعم اللوجستي، كي یدعم مجموعات ما یسمونھا "المعارضة السوریة المعتدلة، والتي 

تتعاون سیاسیا مع خونة االئتالف الوطني. وھذه المساعدات التي تقدمھا تلك الدول لما یسمى بالجیش الحّر 
مقابل أن تقوم في اشام دولة علمانیة "دیموقراطیة" "ال  ام بالشرع الحنیف بإسالم وسطّي تأویلي تألیفي)حّر من االلتز(

 طائفیة"، وأن یحارب المجاھدین السنة أصالً، والنصرة أساساً. 
با� علیكم، كیف تسول لمسلم نفسھ أن یدعى أن ھذه الغرف تعمل لصالح أھل الشام؟ إال أن یكون راضیا 

محباً لھ، عامالً على دعمھ. أَوقَع كل ھؤالء الشھداء لتحریر الشام من النصیریة والروافض لتسلیمھا  بالكفر
للعلمانیة الغربیة؟ أال یستحى من لدیھ ذرة دین وضمیر أن یبرر أو یشفع لھؤالء الخونة العمالء، معاوني 

، وشریفة ومن رتاه على سقطتھ)(واحسمصاصي الدماء؟ أھذا ما یبرر لھ صغار النت من أمثال أس الصراع 
قبل أن یتحصرموا؟ إن مصیبة الفتوى في شؤون عظیمة قبل تمام  (وتذبذبوا)جرى مجراھم ممن تذببوا 

النضج العلمي والخبرة والتجربة، دائما ما تُحدث كوارث في الساحة، وما الھرج الذي حدث في الساحة 
 درس؟الجزائریة منا ببعید. فھال اعتبر الخلق من ھذا ال

فصائل الموك ومن معھم، فصائل لیست من ثورة الشام اإلسالمیة في شئ. ھي خداع موھم، یزینھ بعض 
التافھین بأن اإلسالم المعتدل یمكن أن یتعایش مع العلمانیة للضرورة (یفترضونھا)، وأن الغلو في السعي 

 فكر. ھؤاء مكذوب معلول. إلى الحكم اإلسالمّي لیس في صالح الشعب، وأن من قال غیر ھذا داعشي ال
 2016مایو  19 – 1437شعبان  12 د طارق عبد الحلیم

 
 
 
 

 إسقاط العلماء ...

رددھا بعض أذیال المشایخ حین ینقد أحد شیخھم "المفضل" أنھ یمن أسخف التعبیرات التي 
فضل إلى جانب أنھ تقلیل من  -یرید "إسقاطھ"! كأن الشیخ شوال بطاطا یُسقط ویُرفع ھكذا! ھذا

وقع فیھ  إر خطظھان إإد، إفإنھ كذلك غیر صحیح شرعاً، فالشیخ "المفضل" لذى التابع المقل
لیس  ،لى عدم اتباعھ فیھإن، وبیان الحق فیھ، ودعوة الناس شیخ، اّي شیخ مھما كان أو سیكو

إسقاطا كما یسمونھ، بل ھو، في المصطلح اإلسالمي، إظھار الحق، كشف الباطل، بیان الخطأ، 
"اإلسقاط" المستحدثة ھذه. فإلى كافة األذناب المقلدة، كفوا عن ھذا البرود  ماشئت، إال كلمة أو

ن الحق فیما یقال، ثم میلوا معھ حیث مال .. وإال فأنتم رویبضات یع. انظروا أطالتنوالسخف و
 ال تستحق أن یُستمع الیھا.
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 قتل القرد األمریكي المال أختر منصور؟لماذا 

لماذا قتل الطاغوت األمریكي، القرد األسود في البیت األبیض المال أختر منصور أمیر المؤمنین في 
أفغانستان؟ طالبان حركة محلیة لم تخرج بمجاھدیھا خارج حدود أفغانستان أبدا، ھذا منھجھا. وفي ھذا 

أبناء القاعدة أمانة وشرفا وذمة وأخوة في اإلسالم. فأین تھدیدھا عارضت سیاسة القاعدة، وإن حافظت على 
لألمن القومي الطاغوتي األمریكّي؟ أین اإلرھاب في إرادة التحرر من حكومة عمیلة یرأسھا أراجوزا 

صنیعة أمریكا، خائن عمیل؟ األمر لیس أمر أمن قومّي، األمر أوالً أمر كراھة لدین اإلسالم، أشد الكراھو 
ضن وثانیاً، إرادة السیطرة والھیمنة على مقدرات الشعوب، فال حریة لشعب على أرضھ، وال كرامة والبغ

لمسلم في بلده. ثالثاً، إلنھاء أي تحرك یمكن أن یكون فیھ بصیص أمل لألمة أن تتعلق بھ في سبیل إعادة 
ّي. لذلك قُتل المال أختر، صلیب-وجودھا الشرعّي على األرض، فإن ھذا ما یعتبرونھ تھدیداً ألمنھم الصھیو

ولذلك قُتل غیره من رؤوس المجاھدین في سبیل نھضة األمة، وكذلك رصدت األموال لقتل الحكیم، ال 
 بسبب تھدید مواطني بالد الصلیب، لكن ألنھم أعالم قد ترفع اإلسالم إلى تصدر العالم .. یوماً ما.
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 شبھة دفاع الخوارج عن السنة ..

تتردد شبھة على ألسنة عدد من شباب السنة، یظھر منھا اضطراب في الفكر وعدم فھم 
المعطیات العقائدیة. یقولون: العوادیة خوارج، لكن ألم یدافعوا عن أھلنا من السنة في مدن 

الغرض؟ وھذه شبھة خبیثة. كثیرة؟ ألیس ھذا بعمل یُحمد لھم؟ ثم ما المانع أن ننضم الیھم لھذا 
فأوالً، إن دیننا ال یعتبر من األفعال نتائجھا، فالنتائج على هللا، ولكن یعتبر مقصد فاعلھا ونیتھ. 

ن هللا ال "إ البیت األبیض دیھفمن ساءت نیتھ وعقیدتھ، فال اعتبار لحسن فعلھ، ولو فتح على ی
دین بالبر والفاجر. فالعمل الذي تبدو یصلح عمل المفسدین". فإن � جنودا، وھو ینصر ھذا ال

نتیجتھ حسنة لنا من فعل الخوارج، نحمد هللا علیھ، ونذم فاعلھ من حیث سوء مقصده وعقیدتھ، 
اً عند هللا، إال عند وال یصح حمدھم علیھم وال ذكر فضلھم بھ، فإن لیس لھم فضالً معتبر

رى مرفوعة باسم السنة، فال صحاب الورع البارد. وطالما أن ھناك رایات أخالجاھل من أ
یصح على اإلطالق االنضمام لھؤالء المبتدعین وال الوقوف في صفھم وال القتال تحت رایتھم. 

، وھم أجبن من أن یقفوا في على مدى التاریخ وھم أھل غدر وتكفیر وقتل للسنة بدعوى الردة
 وجھ أھل البالد دون أسلحتھم، فھم كالغزاة لتلك المدن. 
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 فھل بعد الحق إال الضالل؟
أّي وهللا، إن الحالل بیّن والحرام بیّن، والحق بیّن والباطل بیّن، في كّل أمر. ھو بیّن بشأن الحروریة 
وسلمان العوادیة، والتفاوضیة االئتالفیة اإلتالفیة الخلیجیة، والسیسي وعصابتھ، والغنوشي وردتھ ونھضتھ، 

وخیانتھ وبیعھ للمسلمین في كل مكان، وكّل من تدثر بإسالم مزیٍف، یموه بھ على جھلة الدین وضعاف 
العقول. كّل شئ بیّن، ال یحتاج علما وال حكمة، إنما ھي الفطرة كاشفة للباطل. وما الجدال في ھذا إال 

ر ان سیكونوا ممن تسعّر بھم نلمصلحة دنیویة صرفة محضة، یریدھا المجادل عن الباطل، وھؤالء ھم م
ائمة بالرساالت والدعاة والعلماء قعرضوا، وظھر لھم الحق فانتكسوا، حجة أجھنم إذ جاءھم الھدى ف

الربانیین، فلم تدع بیتا إال ودخلتھ، فبقیت عند من كتب هللا لھ التوفیق والھدي، وطردھا من عمي عن الحق 
 واتخذ إلھھ ھواه، ووالى الباطل.
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 فائدة: في كون الكفر كافراً ولو لم یعلم بذلك

یقول: ھم الذین لم یكن عملھم الذي عملوه في  ( الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُھْم فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا )القول في تأویل قولھ : 
حیاتھم الدنیا على ھدى واستقامة، بل كان على جور وضاللة، وذلك أنھم عملوا بغیر ما أمرھم هللا بھ بل 

: یقول: وھم یظنون أنھم بفعلھم ذلك � مطیعون،  )وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا(على كفر منھم بھ، 
ھدون، وھذا من أَدل الدالئل على خطأ قول من زعم أنھ ال یكفر با� أحد إال من وفیما ندب عباده إلیھ مجت

حیث یقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانیتھ، وذلك أن هللا تعالى ذكره أخبر عن ھؤالء الذین وصف صفتھم في 
عھم ذلك، ھذه اآلیة، أن سعیھم الذي سعوا في الدنیا ذھب ضالال وقد كانوا یحسبون أنھم محسنون في صن

وأخبر عنھم أنھم ھم الذین كفروا بآیات ربھم. ولو كان القول كما قال الذین زعموا أنھ ال یكفر با� أحد إال 
من حیث یعلم، لوجب أن یكون ھؤالء القوم في عملھم الذي أخبر هللا عنھم أنھم كانوا یحسبون فیھ أنھم 

ول بخالف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنھم أنھم با� یحسنون صنعھ ، كانوا مثابین مأجورین علیھا، ولكن الق
ھذا مع عدم تجاوز ضوابط التكفیر وشروك اإعذار بالجھل الموجودة في  .104تفسیر الطبري الكھف " كفرة، وأن أعمالھم حابطة

 مظانھا.

 2016مایو  31 – 1437شعبان  24  د طارق عبد الحلیم
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  1في بطالن مذھب التفویض

وبعد. فإن منھج النظر واالستدالل عند أھل السنة ھو أشمل  ملسو هيلع هللا ىلصالحمد � والصالة والسالم على رسول هللا 
وأعم من أصول الفقھ، بل ھو مجموع من بعض العلوم مجتمعة، تُصور كیفیة استنباطھم وتعاماھم مع 

ما لیس في أصول الفقھ النصوص، منھا أصول الفقھ، ومنھا القواعد الكلیة ومنھا قواعد االستقراء وھو 
العامة، ثم في بعض القضایا العقلیة الكلیة والمسلمات البدیھیة. وقد كنت منذ أربعین عاما أود أن أكتب في 

المناحي العقلیة والمسلمات المنطقیة، "، وقد عّرفت ھذا المنھج بما یلي تفاصیل ھذا المنھج، وبدأت التدوین
یات العقل الضروریة، التي یسلكھا العقل للنظر في األحداث الواقعة، المبنیة على قواعد الشرع الكلیة ومعط

تعریف  بأنھا أصول الفقھ، ،". فالتعریف الذي یذكرونھویستدل بطرقھا على حكم الشریعة في تلك األحداث
 .لك المنھجقاصر ساذج ال یستوعب حقیقة ذا

الزمن األول، قال بمذھب التفویض، أّما عن التعامل مع األسماء والصفات، فإن بعص أھل البدعة منذ 
هللا، تماما كما لو حدثك أحد تعلم صدقھ بالیابانیة،  عنوالذي یعنى أّن الكالم بظاھره غیر مفھوم، فنفو فھمھ 

وأنت ال تتحدثھا! ھذا قول شنیع في دین هللا عز وجّل. فا� سبحانھ قال "بلسان عربّي مبین" وقال "لتبیننھ 
علینا بیانھ" وقال "لتبین للناس ما نُزل الیھم" .. وما ال حصر لھ من آیات تدل على أّن للناس" وقال "ثم إّن 

قد بیّن كّل ما في القرآن للناس. فإذا أقروا بھذا في مسائل الخراءة والتطھر والحیض، أفیعقل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
عاقل أنھ في أھم مسائل االعتقاد وھي صفات اإللھ، یتركھا دون بیان، بل یفّوضوا فیھا؟ ھذا قول أخرق، بل 

  ع .. د طارق عبد الحلیمیتب للدین في أھم أركانھ، وھو صفات الخالق. ملسو هيلع هللا ىلصھو قدٌح في بیان رسول هللا 

 

 

  2في بطالن مذھب التفویض

ولذلك قال علماء السنة أن التفویض أخبث المذاھب، فإنھم یقرون بال شك بأنھم یعرفون الرحمة ویطمعون 
بھا، ثم یفرقونھا عن بقیة الصفا. والفرق بین التعطیل والتأویل والتفویض أن األول اكتفى بنفي الصفة كما 

من نجاسة التشبیھ،  ما جاءت لتناسب فھمھ خاصة لما في عقلھا كوالثاني صرفھا عن ظاھرھنھا علیھ، یظ
والثالث قال: ال أفھم ھذا وال ذاك، ھي كلمة أنطقھا وجرس صوتي أصدره! وقول مالك أساس في ھذا 

مثبتة،  مر، وھو "االستواء معلوم والكیف مجھول" فعدم معرفة الكیف ال یعنى نفي الصفة ذاتھا كما ھياأل
ومثال على ذلك السمع فالطفل الصغیر یعرف ماذا یعني أنھ یسمع، لكن الناس لم  ا بالتمام!ھأو إدعاء جھل

وقد قال أبو  تعرف كیفیة السمع من خالل طبلة األذن وتردد الصوت واألذن الوسطى وسائلھا، إال حدیثا.
علیھم من التحریف والتشبیھ والتكییف، وَمنَّ أھل السُّنة  -تعالى  -وقد أعاذ هللا ـ "ه449 عثمان الصابوني

". وكتب ابن تیمیة في بیان ھا األمر كثیرا في درء ى سلكوا سبیل التوحید والتنزیھبالتعریف والتفھیم، حت
التعارض وغیره، وكذلك ابن القیم. وأفید رسالة في ھذا األمر الیوم ھي رسالة كتبھا الباحث أحمد القاضي 

  " جمع فیھا كل شبھاتھم وفندھا. ویض في نصوص الصفات عرض ونقدمذھب أھل التفباسم 

 2016مایو  31  د طارق عبد الحلیم
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 یونیو
 

 آفة التقلید .. في الساحة الجھادیة

 دلیل بذاتھا شیخھ كلمة یرى من" المشایخ" أتباع من والجماعة، السنة أھل بین نرى أن المحزن المؤسف من
 في المقدسي محمد ابو اختیار عن جماعات شرعیو بعض بذلك قال فقد. بدلیل علیھا یأتي أن دون شرعّي،

ً  دلیال یقدم أن دون بخوارج، لیسوا أنھم من الخوارج مسألة  قال طالما: المقلدون قال واحدا، شرعیا علمیا
 ال. التعصب ومحض التقلید عین ھذا! قولین یحتمل إذن فاألمر بدلیل، لنا حاجة فال المقدسي، شیخنا بذلك
 لعرفھ صحیح دلیل ھناك أن لو قالوا الذین األحناف متعصبي بعض من ألسوأ المذھب ھذا ذھب من إن وهللا
الواجب على المقدسي أن یوجھ طالبھ إلى أن ال یتبعونھ بال دلیل، فھو یأخذھم إلى حیث ما فیھ ! حنیفة أبا

أجل الفلوجة! كأنھ قصة قبل النوم ننساھا ن ینسوه فترة من أھالكھم دون تردد. بل ویدعو من بیدھم الدلیل 
ونذكرھا! رغم إننا قلنا ال مانع من أن یقاتل السنة جانب الحروریة لدفع النصیریة، لكن دون بیعة وال تحت 

 رایة! فما الغرض من نسیان الحق، مؤقتا! ھذا علم غریب لم نسمع عنھ قبالً.

. وتقلیدكم بجھلكم وراءكم لسنةا علماء قول وتركتم ،هللا رسول لسنة أسأتم فقد تقولون، ما وانظروا أفیقوا
  ؟!العلم ثمرات من ال النفس ھوى من ھو فیما تتبعونھ لكم فما دلیل، بال بقول تمسكھ وزر یحمل الرجل

 2016  یونیو 1 – 1437شعبان  25  الحلیم عبد طارق د

 

 
 

 

 المنافقون بعضھم من بعض ....!
 بطریق شعبھ، ویخدع ینافق كلّ . الغنوشي وراشد عباس محمود المنافقین، بین وقالبا قلبا الشبھ، أقرب ما

 فلسطین شعب على والحرص السیاسة، ثوب یلبس البھائي، عباس أحدھما،. الباطن متحد الظاھر، مختلف
ً  الدین یتخذ العلماني، الغنوشي واآلخر،. السني المسلم  حقیقتھ، عن بھ لیخرج ملتویة حركات فیھ یدیر ملعبا
 خاسر وكالھما. سبیلھا في المھانة وعشق السلطة، حب واحد، وباطنھما! ومعھ بھ فائز أنھ الشعب ویوھم

 ..  مبینا خسرانا

 2016  یونیو 1 – 1437شعبان  25 الحلیم عبد طارق د
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 نسیج الدنیا ... واآلخرة!

". لكن طالما لقد خلقنا اإلنسان في كبدالحیاة الدنیا "كلما انتابك التعب والنََصب، فاعلم أن ھذا الكّد من نسیج 
وجدت سقفاً یؤویك وماَء یرویك وطعاما یُقّویك، فأنت في نعمة. واعلم كذلك أن لیس ھذا الكّد ھو مسعاك، 

ألنھ طالبُك رغماً عنك، إنما علیك بالكّد الذي ال یَطلبك، بل أنت طالبُھ، وھو الكّد الذي تحتاجھ لنسیج الحیاة 
والذین جاھدوا فینا لنھدینھم اآلخرة. فھو الذي علیك أن تجعل لھ النصیب األكبر من التعب والنََصب "

 ". فاعرف مطلوبك وكّد فیھ، وال علیك من طالبك، فإنك مالقیھ.سبلنا

 2016  یونیو 1 – 1437شعبان  25 الحلیم عبد طارق د

 

 

 عصام البرقاوي .. وتولي الدواعش
من یقول بخارجیة  قول الشباب إلى كلمة تحدث بھا عصام البرقاوي، یدعو فیھا إلى عدم اعتبارلفت نظري أحد 

فنقول من حب الدواعش، ممثالً لھم بعلى جمعة! أّي وهللا على جمعة! بل وضع شریطاً للمنافق لزیادة التأثیر! 
: إنھ لیس بعد ھذا التشبیھ من ھم فاشھدلعودتھ إلى حظیرة السنة، وتقدیرا لما كان علیھ من قبل، وأننا نصحناه فالل

ضالل ال یكاد یقع فیھ عامّي یمّص إبھامھ في العلم، وفي االنصاف، وفي التمثیل، وفي أي شئ لھ صلة بالمنطق 
والعقل. ال أدرى لَم ال یتخلى عن خوفھ ورعبھ من أن یعلن تولیھ لتنظیم البغدادي، توطئة لبیعتھ، فمن الواضح 

ف نحو الدعشنة بما ال مزید علیھ. بل أصبح ِصنو العدناني في الدفاع عنھم لیل نھار. ولعل أن فكر الرجل انحر
حسنة باقیة من حسنات الحموي ومیسر القحطاني أن كشفا ھذا االتجاه مبكراً، ثم انحرفوا ھم إلى الشق اآلخر، 

 التفاوضي المنبطح. 
المجاھدون من السنة یُضَربون في إدلب وفي مارع وفي كثیر من األماكن، سواء بتنظیم كالب أھل النار، أو 
الروس والمجوس، فال یذكرھم البرقاوي بكلمة، إال الدفاع الحار عن تنظیم الخوارج.. یا رجل! .. ألم تستمع 

اخرج على الناس بإعالنك الوالء لھم بدال  لحدیث العدناني األخیر، متحدثھم الرسمي، الذي ال یمثلھم بزعمك؟
من تضلیل الشباب، ممن یقرؤون بعض ما كتبت منذ أعوام في التوحید، ما ال یزید عما كتب عشرات في 

التوحید من قبل، فیظنون أن مجرد قولك بھوى محض، دلیل شرعّي، فیقلدونك تقلیداً أعمى! واستغفر هللا من 
ابھما من العلماء الصالحین، ممن أجمعوا على أنھم خوارج، بعلي جمعة! فھي تمثیلك الحكیم ود السباعي وأضر

. وهللا لن ندعك تتالعب بعقول الشباب، رغم (رغم عتبي علي بعضھم من عدم مواجھتك علنا تردداً أو تودداً)مھزلة باطلة 
ً لكننا نعرف الرجال باأن أكثر أتباعك مقلدة، نعلم أنھم سیھاجموننا بسبب ما نقول،  ، ومن ثّم أنكرناك. لحق حقا

 فتب أو تولى أو اصمت، ففیھ لك سعة.    
 2016یونیو   2 – 1437شعبان  26 د طارق عبد الحلیم 
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 التمثیل بالقتلى من الكفار

اختلف فیھا السلف، وتعدد فیھا رأي الصحابة، والخالف فیھا بین علي  : أنھ قدملخص ما أرى في المسألة
 ملسو هيلع هللا ىلصمعروف. أّما ما ثبت في الصحیح عن رسول هللا   رضي هللا عنھموابن عباس، وبین عمر وخالد ابن الولید 

ھو النعي عن المثلة بإطالق، وھو ما ثبت عنھ في البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان، 
". .المثلةنھى عن النھبة و ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  رضي هللا عنھبسنده عن عبد هللا بن یزید لھا صحیحة. روي البخاري ك

ً  رضي هللا عنھوروى مسلم وأحمد واألربعة " بریدة  "اغزوا باسم هللا في سبیل هللا و ال تغلوا و ال  مرفوعا
وھي نص ال جدال فیھ. أما ما جاء عن العرنیین، فقد . ... تتمة الحدیث" تغدروا و ال تمثلوا و ال تقتلوا ولیداً 

كان قصاصاً بقطع الیدین والقدمین للسرقة، وسمالً للعینین قصاصاً، كما فعلوا بالرعاة، فال دلیل فیھ یعارض 
المبیّن  ملسو هيلع هللا ىلص األحادیث. أما عن آیة "فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ" فھي مبینة بحدیث رسول هللا
وال دلیل بمصلحة لعمومھا. واختالف الصحابة في األمر یجعل الرجوع إلى النصوص ھو المحتّم فیما أراه. 

ولي قول عمر  ظ النفس وكالھما مردود مرفوض بالحدیث.و حصدور، فھو من تقدیر العقل أ ءشفاأو 
 رضى هللا عنھ "اإستنان بسنة الفرس والروم؟!".

   2016یونیو   3 – 1437بان شع 27 د طارق عبد الحلیم
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 1 -نازلة الفلوجة .. والحروریة 

یّحمل أحدا ما ال یقدر علیھ، كما أنھ لیس في الدین من الال شك أن هللا سبحانھ، ال یكلف نفسا إال وسعھا، و
حرج. ھذه قواعد الشریعة وأعمدتھا. كذلك فإنھ قد ثبن أن النازلة إن وقعت عامة، نّزلت فیھا الحاجات منزلة 

 الضروریات، وانخفضت درجة اإللزام الشرعّي. 

المجوس والعلمانیة، وصحوات العراق  والحال الیوم في الفلوجة الغالیة ال یخفى على أحد. فھم بین مطرقة
الحقیقیة المتعاونة مع المجوس، من الخارج، وبین سندان الحروریة كالب أھل النار من الداخل، الذین 

سحبوا سالحھم وصادروھا، كي ال یقوم علیھم سنة الفلوجة. وعصابة البغدادي، ھي طائفة حروریة وفرقة 
 ا أجمع علیھ أھل العلم الیوم، دون عبرة بمن شذّ.من أخبث فرق الخوارج في تاریخنا، وھو م

كذلك، فنحن نعلم أّن حال العراق یختلف عن حال الشام. فصحوات العراق، صحوات حقة أعانت الكفار، 
ومھدت لھم حرب المسلمین. أّما الشام، فإّن كلمة الصحوات قد ابتذلتھا الحروریة، فأطلقتھا على كّل من 

ایع مسخھم، أو حاربھم لتكفیرھم المسلمین وصیالھم علیھم وقتل المجاھدین. رغم أرادت تكفیره، ممن لم یب
  2 یتبعأنھ ال یزال في الشام بعض من یكاد ینطبق علیھ وصف الصحوات في العراق. 

 2016یونیو  10 – 1437رمضان  5 د طارق عبد الحلیم

 

 2 -نازلة الفلوجة .. والحروریة 

ومن ھذا المنظور، فإّن بیعة الحروریة، بشكل عام، ال تحّل أبداً، ومبایعھم عن رضا، حروري، یقتل ككلب 
 أھل النار، وال یصلى علیھ وال یقام لھ عزاء، ولیس بشھید، قتل على ید المسلمین أم أیدي الكفار. 

درین على الدفاع عن أنفسھم لكن الحال في الفلوجة، حال خاص استثنائي، من حیث یجب على األھالي والقا
أن یحملوا السالح للدفاع عن أرضھم وأنفسھم وأھلیھم وعرضھم. فإنھ إن لم یتیسر ألحٍد أن یحصل على 
الشالح إال ببیعة صوریة للحروریة، فإن ھذا من باب رفع الجناح، ال اإلباحة، من حیث یرتفع الحكم إذا 

لھا: أال یتیسر الحصول على السالح إال بھذه الوسیلة. ثانیھا، ارتفع االستثناء. وھذا ال یكون إال بشروط، أو
أن ال یمكن أن یكّون ھؤالء الشباب وحدھم جبھة تحارب المجوس. ثالثھا، أال تكون البیعة إال إكراھاً، فال 

 یلزم منھا ما یستتبعھا.

نیة ھناك، فھو لیس فإن بایع أحّد الحروریة بنیة أخذ السالح، في الفلوجة بالذات من حیث ال فصائل س
بحروري، وإن قُتل، قُتل شھیدا، ھذا حالھ بینھ وبین هللا سبحانھ. لكّن، ھذا الحكم ال یكون على الظاھر، إال 
عند من عرف حال الُمبایع، وال یعمم على أفراد الطائفة، وال یكون ھو األصل في الحكم علیھا، إذ ھم لھم 

من فعل ذلك فقد رّد قاعدة العمل بالظاھر، لما علمھ بنفسھ مفردا، الغلبة، وھم من یتحدث الُمتحدث باسمھم. ف
أو على بضعة أفراد. ومعلوم فساد ھذا، وفي الشرع، یُمنع القاضي أن یحكم بعلمھ، من ھذا المنطلق. وهللا 

 2016یونیو  10 – 1437رمضان  5 ولّي التوفیق. د طارق عبد الحلیم
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 فوائد تویتریة عن عملیة أورالندو ...

یتباكي القرد األسود في البیت األبیض على قتالھم ..ال بأس، إبك شواذكم كما ترید فھو حقك، لكن  •
 كل یوم یقتل أضعاف ھؤالء من المسلمین! إنسانیة حقیرة

عملیة أورالندو تفوح منھا رائحة الجمھوریین، لدعم ترامب وخفض أثر موت محمد على. تكتیك  •
 المرتدون للعزاء كما في باریسمعروف مكرر. ثم یتسارع الحكام 

لد على ید روبننشتین، ثم امن نفّذ عملیة اغتیال كنیدى رئیس أمریكا على ید أوزوالد، ثم قتل أوزو •
 علیھ أن یدبر تفجیر مقھى للشواذ قتل روبننشتین، سھلٌ 

ض حقیقة بغھذه اإلف بي آي من أنجس األجھزة في تنظیم اغتیاالت محكمة التدبیر لصالح نظامھا.  •
 .النظر عن مسؤولیتھا عن أورالندو. وتاریخھم مرّصع باألمثلة

 أشھر، 10 معھ حققوا أن بعد أورالندو منفذ سراح إلطالقھا آي بي اإلف محاسبة عدم معنى ما •
 التھریج؟ ھذا ما ؟؟!!الالت ولحزب للقاعدة االنتماء إلعالنھ

للنظام الدیموقراطي الحاكم الحالّي بل لھا اإلف بي آي فیھا أجنحة متناحرة، ال تدین كلھا بالوالء  •
 .أجندات مختلفة، حسب توجھ أطرافھا، كأي استخبارات

لماذا یتصل داعشّي، بایع الحروریة منذ أیام، ثالث مرات باإلف بي آي؟ ھل یرید تصویر العملیة  •
 تلیفزیونیاً؟ وما الداعى إلى أن تصرح اإلف بي آي بھذا؟

ادعوا أنھ داعشي اتصل بھم ھو إلثبات أنھم لیسوا طرفا في  ھل تصریح اإلف بي آي بأن من •
 المسألة؟

ثم كیف أّن داعش مسؤولة عن تفجیر أورالندو؟ رجل مضطرب لیس لھ أي تاریخ جھادي یتصل  •
عملیة بمفرده، فأین دور داعش ھنا؟  بھم ویبایع على النت ثم یقوم باالتصال باإلف بي آي ثم ینفذ

و ما ھو التخطیط الداعشي في ھذا الموضوع؟كیف تصبح مسؤولة عنھ؟ أم أین أفراد والیة أورالند
 بیصھو مجرد كالم تخ

واضح أن منفذ ھجوم أورالندو لیس لھ إنتماء حقیقي ألحد، زوجتھ متبرجة كأي نصرانیة، یبایع  •
والنفسي عملیة فردیة نفذھا الضطرابھ العقلي  البغدادي وینتصر للنصرة وینتمي لحزب هللا!! ھي إّما

عین من جھات أمریكیة ، أو ھو مدفوع بكراھیة الشذوذ وأُ كما یحدث كل عام مرة أو مرتین في أمریكا
 .لفعلھا

االستخبارات األمریكیة معروفة، یجدون بغیتھم في فرد أو جماعة تخطط ألمر، لكن لیس لدیھم كل  •
 االمكانات، فیعینوھم علیھ من خفاء، ثم یلصقونھ بمن یرون

أورالندو ال دخل لھا بالمسلمین، ال تخطیطا وال تنفیذا ..فعلى اإلف بي أي أن تجد من تلصقھا بھم عملیة  •
 فلدیھم في بالدھم إرھابیون أمریكان ما یكفیھم

لیس للمسلمین دخل بأورالندو، الغرب یلبسھا لداعش لیكسب نقطة ضدنا كأن داعش منا، وداعش  •
 !!في معركة ضد الشواذتكذب وتتبناھا لتكسب نقطة كأنھا تنتصر 

سینتھي أمر واقعة أورالندو إلى االختفاء بعد الھجمة اإلعالمیة تماما كما حدث في كالیفورنیا  •
 حیث اتھموا زوجین مسلمین ثم لم یظھر تحقیقا 2015دیسمبر

لمناھضي اإلجھاض! القتلي في  36حادثة ھجوم نُسبت للمسلمین و 20عاما الماضیة وقعت  60 ال في •
 داث المسلمین ثلث القتلي في حادث أوكالھوما وحدهجمیع أح
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الذي تزال أكثر تفاصیلھ مجھولة واشتراك إدارة بوش في  11ھذا باستثناء حادث القاعدة في سبتمبر  •
 دتسھیلھ والزیادة علیھ لضمان أكبر تدمیر یقین مؤك

ال بالقاعدة وال داعش وال  لم یجدوا في بیت منفذ أورالندوا شیئا واحدا ال مطبوعا وال الكترونیا یربطھ •
 النصرة وال منظمات فلسطینیة! أّي إرھاب ھذا!؟

منفذ أورالندو قُتل، فمن یؤكد موضوع المكالمة التي زعمتھا اإلف بي آي منھ؟ ھال أذاعوا تسجیال لھا؟  •
 أي سّر فیھا لیخفوھا بعد أن مات من مات؟! تلفیق

 2016یونیو  13 – 1437رمضان  9
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 ھودوانتظروا إنّا منتظرون ..

 الحق ویعید سراحھم فیطلق نائبا تائبا یوما السیسي یصحو أن ھؤالء؟ سلمیة أصحاب ینتظر ماذا أدرى ال
إلى رجال أوفیاء لوطنھم، فینقلبوا على السیسي  عسكره فینقلب یوما الجیش یصحو أن أم! نصابھ إلى

ویولون خیارھم أمرھم! أم أن یُشفق الغرب على حالھم وحال أھل مصر، فیرسل الطائرات، التي تقصف 
حالیا قرى إخواننا في الشام، لتدك قواعد السیسي، وتذھب بعسكره، وتولى األفضل على حكم مصر! أم أن 

ظة معجزة، لینُصَر من أھمل دینھ وخرج على تعالیمھ، وقلب الكفر إسالما، یأتي هللا بعذاب من عنده في لح
"ولینصرن هللا من ینصره" أم حسبوا أنھم والباطل حقا، وأنكر الجھاد في سبیلھ، ألم یسمعوا قولھ عز وجّل 

  اسنثناء من السنن؟! أیھا ینتظر أھل سلمیة!؟

ربھم ودینھم، التاركین لسنة نبیھم، المبتدعین دینا  أیّا ما كان ینتظر ھؤالء المخدوعین عن أنفسھم وعن
 انتظروا إنّا منتظرون ..!جدیداً ویحسبون أنھم معتدون، نقول لھم: 

 2016یونیو  15 – 1437رمضان  10 د طارق عبد الحلیم
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 ھل نجح محمد بن زاید في مھمتھ؟

حكام البالد التي سادھا اإلسالم یوماً، ال یحكمون لحسابھم على الجملة، بل شرط بقائھم في الحكم، خاصة 
أصحاب الملك واإلمارة منھم، ھو تسییر أمور رعایاھم لتوافق األجندة العالمیة التي یملیھا ویحملھا على 

لسفھاء أن یأخذوا بأسوئھا، خاصة الناس الغرب، والغرب وحده، والتي یرید من ھؤالء الخونة السفالء ا
 الدیموقراطیة الصوریة العبثیة. 

وعلى رأس ھؤالء الحاملین ألجندة بني صھیون والصلیبیین، محمد بن زاید، لعنھ هللا، حیث حّل وارتحل. 
فإن مھمتھ، كبقیة قمامة الحكام والملوك، تخریب شعبھ وتحویلھ لشعب علماني فاقد الدین والكرامة والنخوة 
والرجولة، وكأنھم یحتاجون إلى جرعة زائدة من التخنیث! فإذا بعشرات آالف من شعبھ المبرمج علمانیاً، 
المسلم ظاھریاً، یجتمعوا في استاد عظیم، رجاال ونساء وأطفاال، لیشھدوا بأعینھم إمرأة من بني جلدتھم، 

بل أن تحتضن العب كرة من خنازیر حلمھا الوحید، لیس رفع الظلم عن الشام، أو إیقاف الدم في الفلوجة، 
الغرب وبغالھم .. حققوا لھا أمنیتھا، فوقعت على األرض راكعة أمامھ من البكاء والتأثر، ثم احتضنتھ بقوة! 
أمام كل ھؤالء المثلیین أشباه الرجال، ولعل أباھا وأخاھا وزوجھا كانوا من المصفقین! فھل نجح ابن زاید 

 لجاھلیة ظلماء دھماء أشد جاھلیة من قریش؟! الجواب: نعم وأیما نجاح .. الناقص في مھمتھ، وحّول شعبھ

 2016یونیو  15 – 1437رمضان  10 د طارق عبد الحلیم

 

 

 

 1 - بین بلوغ الحجة، وبیانھا، وفھمھا

الحجة ھو أن یصل لمسامع المرء أّن  فبلوغ. والفھم والبیان البلوغ شعب، ثالث إلى تنقسم إقامة الحجة مسألة
، نزل بالقرآن، ثم لم یؤمن بھ، لضعف الھمة أو اإلعراض أو أي سبب ملسو هيلع هللا ىلصھناك رسول اسمھ محمد أو أحمد 

والذي نفس محمد قال " ملسو هيلع هللا ىلصآخر، فمات على ذلك، فھو كافر مخلد في النار، كما صّح في مسلم أن المصطفي 
ال نصراني ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت بھ إال كان من ال یسمع بي أحد من ھذه األمة یھودي و بیده

، ولیس في ھذا األمر أفصح من ھذا الحدیث، فقد صرح بدخول النار ال مجرد الكفر، بناء النار" أصحاب
أّما بیان الحجة، فھو یكون في طور الدعوة، وشرحھا للكفار والمسلمین  .على السماع ال البیان وال الفھم

على السواء بال فرق إال في الموضوعات أو أسلوب الدعوة، وال یتوقف علیھ حكم إسالم أو كفر، كما إنھ إن 
اعترض مسلم على مسألة مما ُعلم الدین بالضرورة في موضع التعلم، كفر وخرج عن اإلسالم. ثم فھم 

ة، وھذا یتوقف على أمرین، أولھما توفیق هللا سبحانھ، ثم قوة عقل المرء ونفسھ. وتفھیم الحجة ال یُكلف الحج
أحد من الدعاة بعملھ، إذ ھو خارج عن قدرتھ "وذكر إنما أنت مذكر لست علیھم بمسیطر". ثم إّن من زعم 

بیھ محمد ولم یؤمن بھ، دخل الجنة أن یھودیا أو نصرانیا ممن یعیش الیوم، ویعرف أن ھناك دین اإلسالم ون
لكونھ لم یفھم الحجة أو لم یُشرح لھ اإلسالم، فھذا منكر لمعلوم من الدین بالضرورة، مناقض لإلسالم. 

 2یتبع وھاكم بعض األدلة وأقوال العلماء. 

 2016یونیو  20 – 1437رمضان  15 د طارق عبد الحلیم 
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 2 - بین بلوغ الحجة، وبیانھا، وفھمھا

أكذبتم بآیاتي ولم تحیطوا بھا علًما أم "وقال تعالى "، بل كذبوا بما لم یحیطوا بعلمھ ولما یأتھم تأویلھ"قال تعالى 
إال صبیا ، فھنا یؤكد هللا سبحانھ أّن المخاطبین قد كفروا ولم یحیطوا بآیات هللا علماً، 84النمل " ماذا كنتم تعملون

ویقول اإلمام ابن وال یقول مسلٌم أن ھؤالء المخاطبین من أھل الجنة، إال وخرج عن دین اإلسالم. أو مجنونا، 
، فما لم � وبرسولھ واتباعھ فیما جاء بھالم ھو توحید هللا وعبادتھ وحده ال شریك لھ ، واإلیمان باسواإل"القیم 

طبقة أنھم كفار جھال غیر افر جاھل. فغایة ھذه الیأت العبد بھذا فلیس بمسلم ، وإن لم یكن كافًرا معانًدا فھو ك
؛ فإن الكافر من جحد توحید هللا وكذب رسولھ إما عناًدا أو اً ، وعدم عنادھم ال یخرجھم عن كونھم كفارمعاندین

"فذلك مما ال یمكن الدخول بین هللا وبین عباده فیھ، بل  ، ویقول397طریق الھجرتین  "جھالً وتقلیًدا ألھل العناد
أن هللا سبحانھ وتعالى ال یعذب  )2، أن كل من دان بدین غیر اإلسالم فھو كافر )1: واجب على العبد أن یعتقدال

، وھذا في أحكام الثواب والعقاب الجملة والتعیین موكول إلى هللا . ھذا فيإال بعد قیام الحجة علیھ بالرسولأحًدا 
. وشرح ھذه الجملة أّن ھناك ثوابت ال طبعة إحیاء التراث 399 ”األمر، وأما في أحكام الدنیا فھي جاریة على ظاھر 

، أیّا ما كانت الحجج واألقوال وھو الحكم في الدنیا. أن من لم یمت على اإلسالم فھو كافریتعداھا المسلم، أولھا 
هللا حجة بعد والثاني أن هللا ال یعذب إال بعد إقامة الحجة بالرسل، وقد أقامھا سبحانھ "لئال یكون للناس على 

فھي مما  ،"ولقد بعثنا في كل أمة رسوال" .. أما مسألة أھل الفترة ،الرسل"، وما من أمة إال خال فیھا نذیر"
في إثبات وجودھم، وھي من أمور اآلخرة ال الدنیا، ولیسوا بحال من أھل دنیانا الیوم الذي تصل العلماء تنازع 

 2016یونیو  20 – 1437رمضان  15  د طارق عبد الحلیم اآلفاق.في كافة لكل أحٍد كل یوم  ملسو هيلع هللا ىلصحجة رسول هللا 
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 تغریدات صباحیة 

الجرائم التي یرتكبھا أنجاس الرافضة في العراق وملحدي روسیا والنصیریة في الشام  .1
 إبادة السنة، لیس المقاتلین، بل الجنس السني المدني كلھ ایُقصد بھ

في العراق والشام غیر مسبوقة،تذكرني بمذابح الدجاج التي تذبح اإلبادة الجماعیة التي تحدث  .2
 عشرات اآلالف في صف واحد یومیا! صار المسلمون دجاجا یذبح

بقیة السنة ینتظرون في الدور، ینظرون ببالھة إلى قاتلیھم، إلى المقتولین منھم، كأنھم أنعام  .3
 !یربوھم ثم یأخذونھم زرافات إلى المسالخ.. بال رّد فعل

ل یُغني ما نكتب شیئاً؟ ھل یتحرك أحٌد شعرة عن ھذا االستسالم السلمّي؟ أبدا، نحن نعمل ھ .4
 !"الیوم في منطقة :قالوا معذرة إلى ربكم" ال "ولعلھم یتقون

السیسي ینفذ المخطط الرافضي الصھیوصلیبي بإبادة السنة عن طریق قتل المدنیین المتدینین  .5
 ن قاتلة، ثم جنون األسعارأوال ثم اعنقال آالف ووضعھم في سجو

الخلیج یبید السنة عن طریق شراء ضمائر المواطنین بالرواتب ووھم االستقرار، وبسجن كل  .6
 !!مستقل حر! یتكلم بلفظة ضد الظلم عامة، كأن الظلم حكر علیھم

عملیة إبادة السنة من األرض تتم في كل بلد حكمھا المسلمون یوماً، بعد أن كفر كّل حكامھم  .7
 وتعلمنوا. ثم تفننوا في قتل السنة بالمال أوالسالح با�،

لم یعد أي حدیث یُغني الیوم، إال حدیث التحریض "وحرض المؤمنین" لقتال تلك األنظمة كلھا  .8
 ..بال استثناء، في مصر والجزیرة وتونس والمغرب والجزائر

نفسنا، فدرأ العشر األواخر من رمضان، محل الدعاء على الظالمین قبل الدعاء بالخیر أل .9
  .المفسدة مقدم، فأكثروا من الدعاء على حكامكم بالتشتت والسقوط

 2016 یونیو 25 – 1437رمضان  20 د طارق عبد الحلیم
 

 
 

 سألوا هللا من فضلھ ..وا
 

ُھُم ٱلَِّذیَن یَقُولُوَن َال الذین یخضعون للدعم ویظنون أنّھ موصلھم إلى ما یریدون، ألم یسمعوا قول هللا تعالى: "
ِكنَّ ٱ ِت َوٱۡألَۡرِض َولَٰ َوٰ ِ َخَزآئُِن ٱلسََّمٰ واْۗ َوِ�َّ ِ َحتَّٰى یَنفَضُّ ِفِقیَن َال یَۡفقَُھوَن تُنِفقُواْ َعلَٰى َمۡن ِعنَد َرُسوِل ٱ�َّ " ﴾۷﴿ۡلُمنَٰ

لفاسقون لیُخرجوا ضعاف النفوس من . سالح المال، كان دائما في الساحة، یتالعب بھ المنافقون االمنافقون
المعركة .. أمِسكوا المال عمن لم یتبع خططنا، وافتحوا خزائنكم، بقدر، لمن استمع لنا. سنة كونیة في 

الصراع بین الحق والباطل. مھما بّررھا أصحابھا ومھما علّلوھا بعلل منطقیة یظنونھا سیاسة أو غیرھا.. 
 النفوس الضعیفة.. ال غیر.. فھي سنة هللا في المنافقین وأصحاب 

 
إنما یؤتي هللا الذین آمنوا واستقاموا رزقھم ولو تكالبت علیھم الدنیا، ومنعھم المنافقون والكفار كّل مالھم .. 

ُ ِمن فَۡضِلِھۦٓ إِن َشآءَۚ "  ، ھذا ھو اإلیمان ال غیره ..28التوبة "َوإِۡن ِخۡفتُۡم َعۡیلَٗة فََسۡوَف یُۡغنِیُكُم ٱ�َّ
 2016یونیو  28 – 1437رمضان  23 طارق عبد الحلیمد 
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 یولیو
 

 بین الورع البارد واألمل الزائف

 صنفان من المسلمین یضران الدعوة من حیث ال یشعران، أصحاب الورع البارد، واصحاب األمل الزائف. 

مناطاتھا، بل تراه یقول لك أما أصحاب الورع البارد، فھم من یتنطع في التقوى، وال یمیز بین أصنافھا، وال 
في كّل مناسبة: أخي ال تقل ھذا، ال تھاجم فالنا، اتق هللا، عرض المسلمین .. الخ من ھذا اللون من الحدیث، 

كأنھ ال غیره یعرف تقوى هللا، وھو أجھل خلق هللا علماً، وأحرفھم عن التقوى عمالً. فالتقوى معناھا اتقاء 
باتباع سنة رسولھ، وھو ال یكون إال في إنكار المنكر أیا كان وحیثما كان. عضب هللا، وھو ما ال یكون إال 

وھؤالء المتنطعین بالبرود ال یمیزون بین فضح مسلم فرد یرتكب معصیة أن یتصرف تصرفا مخالً، ستره 
م هللا علیھ، فتمشى بین الناس بحدیثھ، وبین من یؤسس بنیاناً على الضرر والبدعة، فتخدع الناس وتغرر بھ

 تنشر البدعة بینھم حتى تلویھم عن دینھم، ثم تسقطھم كأمة. ھذا لیس من التقوى، ھذا من اإلجرام والفسوق.

أّما أصحاب األمل الزائف، فھم أولئك الذین یعیشون في أحالم الوحدة، وأوھام اإلصالح، لمن أكلت علیھ 
ھم، فنحن نرجو صالحھم، وننتظر البدعة وباضت وفّرخت، فمنھم من یقول لك: ارفق باإلخوان، ال تنفر

إیابھم! ومنھم من یقول ارفق بإخوانك الدواعش، وال تسمیھم بالحروریة، فقد یعود منھم أناس، فیصلحوا ..! 
وكالھما واھم عبیط أھطل، ال یعرف طبیعة البدعة، وال یدرى معنى الجھل حین یجتمع مع الھوى 

ن األمل في جیل یعرف ووح. وھؤالء یفوتون الفرص ویضیعالتعصب، فیكون مركباً قاتالً للنفس والعقل الر
   ، یتبع الحق وال یحید عنھ.الخطأ ویتجنبھ

 2016یولیو  4 – 1437رمضان  29 د طارق عبد الحلیم

 

 
 بشأن موضوع اإلفطار غدا في تركیا وبالد أوروبیة: نقول وبا� التوفیق

، والحديث واضح "صوموا لرؤيته رمضان ھو المتمم  30الیوم فیكون الثالثاء  لم تثبت الرؤية في أي بلد إسالمي
وأفطروا لرؤيته" ال بحسابه .. فمن أفطر غدا فقد أفطر على مسؤولیة من أفطره وعلیه التحرى ... وتركیا دولة 

یل علیه، ال منطوقا علمانیة أصال .. ومسلمي أوروبا ال يعلمون عن اإلسالم شیئا أصال ... والحساب الفلكي ال دل
  .وال مفھوما، فالرؤية ھي المعوّل

ر يعتمد على األغلبیة ... فإن كانت كل مساجد تركیا ومسلمیھا بفطرون فال يسع المسلم إال أن يفطر .. مواأل
 وإن كان ھناك مساجد ال تفطر وتقیم صالة العید يوم األربعاء فاألولى الصیام إذن، كماھو الحال في كندا ..ففیھا

 ...من يفطر على الحساب وفیھا من يفطر بالرؤية .. المھم أن يكون من حولك جماعة تصوم معك وتصلى معھا
والعید مع الجماعة لو كانت غالبة ال مخالف لھا أولى حتى لو كان خطأ ألن عدمه يفوّت قصد الشارع من عموم 

 ... الفرحة بین الناس ... لكن يكون وزره على من أعلنه ورضي به
 2016يولیو  4 – 1437رمضان  29 طارق عبد الحلیم د
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 احذر .. قف .. تفّكر .. ھم مشایخ نت !!

توجیھ للشباب: إذا جاءك أحد یدعى المشیخة! أو رأیت أخا یسبغھا على رجل أو شاب ما (الشیخ فالن، 
ینقلھا من تراث السلف، أو أراء سیاسیة قد  الشیخ عالّن ..)، فال تسلم لھ عقلك وفھمك بمجرد سماع كلمات

  تسمعھا من سائقي التاكسیات! 

المنشورة المقبولة  اسأل عن النتاج العلمي، ال مقاال وال شریطا، لكن الكتب واألبحاث الشرعیة المنھجیة
فھذا دین، ال  ، كما تفعل الجامعات العلمانیة ... إذ إن فعلت ھذا في علوم دنیا فانیة،في أوساط العلم السنيّ 

حب أن یطلق الناس علیھ ألقاباً تسعده في لیلھ، أو ،وأراد أن یبني لنفسھ مجداً  ،تأخذه من كّل من ھّي ودبّ 
  وتنعشھ في نھاره، وتقیم لھ وزنا بین الناس، وتخفض قدره عند هللا .. فھو یحب أن یُحمد بما ال یفعل

 2016یولیو  9 – 1437شوال  4 طارق عبد الحلیم
 
 

 

 تغریدات ھالك الحروري الشیشاني
ھالك الداعشي المجرم عمر الشیشاني نصر للمسلمین السنة فقد خاض في دماء المسلمین وخطط ونفذ عدة 

 ھجمات قُتل فیھا مسلمون، أورده هللا محلھ الذى وعده
البدع! ومن یرى  فمن یأخذ برأي الجمھور أن الخوارج رغم بدعتھم معھم أصل اإلسالم! فیجوز أن یفرح بھالك أھل

 !كفر الخوارج كالبخاري وغیره فاألمر أوضح
لعلھا  ،مجاھدون على الخارجي الشیشاني لیحاكموه على تكفیره وذبحھ لألبریاء وقادة الجھادالكنت أود أن یقبض 

 !تمسح أحزان الثكالى والیتامى وتشفي صدورھم
ى ید كفار، وأن ھذا ما یفرحنا، ال وهللا، بل كنا نود لو ال یزال كالب أھل النار ینبحون أّن الھالك الشیشاني مات عل

 قتل صلبا بید السنة، لما اقترف
قادة الخوارج، وھو نصر للسنة، بغض النظر على ید من قُتلوا، أذى  ناألنباري ثم الشیشاني، وعشرات م ھلك

 أزاحھ هللا، وأتاح لھم أن یركزوا على الروافض
مباھلة الكلب العدناني،باقیة وتتمدد! ما أغباكم،بل جعلتم أھل الصلیب بركة  ھلك األنباري والشیشاني،

 رون بمقاتلتكم وقتلكم لمجاھدي السنةوالمجوس ینتص
ینبح كالب النار الیوم: لكن قتل لكم رؤوس كذلك! قلنا نعم ولھذا سخرنا من غباء مباھلة الكشاش من أولھا! ثم إن 

    شاء هللاإن  قتالنا في الجنة وقتالكم في النار
 1437شوال  8  د طارق عبد الحلیم
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 إلى الذین یمثلون دعوة اإلمام ابن عبد الوھاب بخارجیة العوادیة!

ھاب، ھ من تشبیھ، بین دعوة التوحید التي أقامھا الشیخ اإلمام محمد ابن عبد الوما أشده من افتراء وما أخسّ 
ي وتنظیمھ بین ما خرج بھ مجرم العصر البغدادواستغاللھا، وعود في تطبیقھا بغض النظر عن دور بن س

لخص ذلك الفرق الشاسع بین أدیم األرض واحد یُ  نصّ الحروري في أیامنا النحسات ھذه. ولعلنا نشیر إلى 
وفلك النجوم، وھو قول اإلمام في تكفیر الجاھل وتكفیر العاذر. جاء في مجموعة أعمال الشیخ في رسالتھ 

وأما الكذب والبھتان فمثل قولھم: أنّا نُكَِّفر بالعموم، ونوجب الھجرة الینا، وأنّا نّصھ " ماء ماإلى أحد العل
نَُكفِّر من لم یَُكفِّر ومن لم یقاتل، ومثل ھذا أضعاف أضعافھ، فكل ھذا من الكذب والبھتان الذي یصدون بھ 

 .حب دعاوى المناوئین، ذكره صا11-3مجموعة مؤلفات الشیخ  "الناس عن دین هللا ورسولھ..

، من وجوب الھجرة الیھم، وما صدر فأین ھذا، با� علیك مما ثبت في حدیث متحدثھم الرسمي العدناني
عنھم في آخر بیاناتھم عن تكفیر العاذر بالجھل (تكفیر من لم یَُكفِّر الجاھل)، بل وفصلوا شرعیّھم العام 

 ال یلتبس علیك أمر ھؤالء طرفة عین.البنعلّي بسبب خالفھ مع البقیة في ھذا األمر. ف

 2016یولیو  12 – 1437شوال  7 د طارق عبد الحلیم

 

 

 بشأن حال الحروري المقتول رّد على شبھة جدیدة

 ردٌّ على شبھة جدیدة بدأت في التداول على النت ... بشأن حكم المقتول من الحروریة على ید الكفار.
قتلوه، فھل ھذه تقال لقتال خارجي ضد كافر، او قتال مسلم ضد الشبھة: أنھ "انتبھ للسیاق طوبى لمن 

 .خارجي"
الشبھة في الحوار الدائرتقوم على ركن أصلي اعتمد علیھ المحاور، ھو كلمة "طوبى لمن قتلوه" .. تداعت 

من بعده األخطاء في الحكم.. وھو من باب المفھوم، والمنطوق أقوى من المفھوم عند كل عالم باألصول 
) فمن فھم أّن الكفار ما یُفھم من اللفظ في غیر محل النطق.. ذكره ابن الحاجب، وقریب منھ الغزالي والجویني وغیرھم(وھو 

داخلون تحت ھذا النّص ابتداء فھو مخطئ أصالً، وال ینبني على خطإ حكم .. لذلك معارضة حدیث رسول 
خاطئ في كلمة "طوبي لمن قتلوه" ھو  الصحیح في أنھم "كالب أھل النار" خاصة، بمفھوم خطابملسو هيلع هللا ىلص هللا 

عكس للقواعد األصولیة اللغویة. وإذا أمكن الجمع بین األمرین فھو األصح، ویكون ذلك بأن یقال: ھم كالب 
أھل النار فلیسوا بشھداء بإطالق، فإن قتلھم مسلٌم فھو الدلیل على أنھ طوبى لھ، فإن قتلھ كافر، فال طوبى 

"طوبى لكل من قتلھم وقتلوه" كما أن "َمْن" ھنا لم تأتي في معرض العموم  لم یقلملسو هيلع هللا ىلص لھ، خاصة والرسول 
وھو المختص بالنفي المصاحب، بل في حالة اإلثبات، فأمكن تخصیصھا .. ومن ذلك ینھدم كل ما جاء في 

 ل مسلمالحوار، وتنبنى بقیة أخطائھ على ھذا األمر .. فإن قیل، كما قیل، لكن ھناك عموما في معنى أن "ك
" قلنا، ال إشكال، فالعام یخصص، بل األصل فیھ التخصیص عند بعض العلماء، قُتل على ید الكفار شھید

    فھذا مخصوص بالحدیث الصحیح، وھو ما صح في تخصیص الكتاب بالحدیث الصحیح.
 2016یولیو  14 - 1437شوال  9  د طارق عبد الحلیم 
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 الخالف في الساحة الشامیةمن عجائب إدارة 

ھل صحیح أن ھناك "خالف" معتبر بین قادة الفصائل والجماعات؟ ال أعتقد ذلك. فالخالف ینبني على رؤیة 
شرعیة مدعومة بدلیل، راجح أو مرجوح. لكن ھذا "التناقض" و"التنافر" بین قادة الفصال نتیجة لھوى عند 

م، تبني المفاوضات والجلوس في غالب تلكم القادة، الدعم، القبول باألمر الواقع وعدم اشتراط حكم اإلسال
جنیف سنیناً وعقوداً .. الخ. ھذا لیس بخالف، إذ ھذه كلھا بدائل ال دلیل علیھا من شرع أو عقل، فال تُعتبر 

  .خالفاً أصالً، لكنھا حكٌم بالھوى، تماما ھو فعل حكام الطواغیت، مع العباءة اإلسالمیة

بني على تجمعٍ خلیط، بین حابل ونابل، عالم ورویبضة، عّك ثم العجیب أنك ترى رابطة علمیة وقضائیة، تن
 غیر شرعّي، واألعجب أن فیھم جمع من النصرة وال حول وال قوة إال با�

 2016یولیو  14 - 1437شوال  9 د طارق عبد الحلیم
 

 
 

 

 خاطرة واردة  في موضوع الشبھة في قتل الحروري على ید كافر
 

ماذا یغیّر حكمھ دین من لصفة القتیل تتبدل بأداة القتل! القتیل ھو القتیل، ف نھ كیف یعقل امرئ أنإخطر لي 
قتلھ؟ ... ومثال ذلك مساواة الفقھاء القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد، وھو رأي الجمھور، ذلك أنھم اعتبروا أن 

 .الشرع والدلیلل أو محدد. وھذا ما یقرره العقل والمنطق مع قتم، وأن القاتل قاتٌل بمث قد القتل

 د طارق عبد الحلیم
 2016یولیو  14 - 1437شوال  9
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 الكفار والمسلمین مقاتالً  ،شأن حكم من قُتل من البغاةشھادة ابن تیمیة ب

المسلمین في المنطقة كما غیرون على األرمن وغیرھم (سئل شیخ اإلسالم رحمھ هللا عن أقوام في الثغور، یُ 
 المال ینفقون على الخمر والزنا، ھل یكونون شھداء إن قتلوا؟)، ویكسبوا سیبیّن

غیرون على الكفار المحاربین، فإنما األعمال بالنیات .. فإن كان أحدھم ال ) یُ أي حصراً ما (قال:"إن كانوا إنّ 
)، وإن كان أي لیسوا شھداءإال أخذ المال وانفاقھ في المعاصى، فھؤالء فساق مستحقون للوعید ( دیقص

دھم أن تكون كلمة هللا ھي العلیا ویكون الدین � فھؤالء مجاھدون، لكن إن كانت لھم كبائر كان لھم مقصو
ھناك إذ ھو أصل أي مع إغارتھم على األرمن الكفاروأما إن كانوا یغیرون على المسلمین الذین ھناك (حسنات. 

فرفع فھؤالء مفسدون في األرض محاربون � ورسولھ مستحقون للعقوبة البلیغة في الدنیا واآلخرة ( )السؤال
عنھم حكم الشھادة بالكلیة الشتراك قتالھم للكفار مع قتالھم للمسلمین، ولم یعتبر نیة في قتالھم األرمن وال قتلھم على ید من 

دار  طبعة 90ص 35موع الفتاوى ججم). ، ولم یفرق في الحكم بین من قتلھمنائفتین الكفار والمسلمیططالما اشتركوا في قتال ال
 ھـ.1412 عالم الكتب

فإن كان ھذا قولھ فیمن لیسوا من الخوارج، الذین ثبت فیھم األحادیث الصحیحة، فما قول العلماء العاللمة، 
المسلمین یومیاً، في حكم جھابذة عصرنا، ممن یقول بأنھم شھداء إن قتلوا على ید الكفار، وھم یقتلون 

 شھادتھم إن كانوا یقاتلون الكفار والمسلمین!

 2016یولیو  15 – 1437شوال  10 د طارق عبد الحلیم
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 والعلمانیة الثقافیة الخفیة – القسمة الربانیة في التعامالت الشرعیة

وجھ هللا سبحانھ عباده، كّل عباده، العالم والعامّي، إلى واجبھ المقسوم، لتوخي الدقة والصواب والطاعة في 
. وكتب هللا على آل عمرانتنفیذ كلماتھ. فقد أخذ هللا سبحانھ على العلماء میثاق "لتُبیّننھ للناس وال تكتمونھ" 

. فإن اختل ھذا االنبیاءھل الذكر إن كنتم ال تعلمون" عوام الخلق أن یرّدوا األمر إلى العلماء "فاسألوا أ
المیزان، أو اختلفت فیھ القسمة، ظھرت الفوضى وانھزم الجمع وانحرف بالناس الطریق. تصّور عاِلماً 

ینطق بالباطل، أو آخر ال ینطق بالحق، وال یبیّنھ، فسوف یترك الناس في حیص بیص، كأنھم لم تتنزل لھم 
لھم دون قواعد وال شرائع. وتصّور عوام ال یرجعون لعلمائھم، بل یعجبون بآرائھم، شریعة، یحّكمون عقو

والعامّي ھو كّل من لم یدرس الشریعة بما یجعلھ یستأھل النظر فیھا، ولو كان "مثقفا" أو حامال لشھادات، أو 
ولھم أّن الشریعة مبادئ عارفا بُملَحِ العلم ال أصولھ، وھؤالء ھم أخطر أنواع العوام، إذ یذھب بھم شیطان عق

المقدمة  1ج(انظر في تعریف طبقات العلم أساسیة، یمكن لھم، خاصة مع "ثقافتھم" العامة، وبعض الُملَح التي تعلموھا 

، أن یكون نظرھم معتبٌر دون علماء الشریعة، وھم في ھذا أقرب للعلمانیین، الذین ال افقات للشاطبّي)والتاسعة، الم
 ما یسمونھ المبادئ، ثم یغضون النظر عن تعلّم تفاصیلھا، وإذا بھم یبدون "الرأي" في یرون في الشریعة إال

كّل شاردة وواردة، بل في نوازل األمور، لكنھم یتحرجون من إبداء الرأي في أصول الطھارة! ھو عین 
نتبھوا یا أھل"الثقافة " فصل الدین عن الحیاة. فانتبھوا لھذا أیھا العلماء، ال تتباطؤا في إظھار الحق وبیانھ، وا

 فالزموا غرسكم، وتَفّكروا قبل أن تُفِكروا.

  2016یولیو  16 – 1437شوال  11 د طارق عبد الحلیم
 

 
نعقوا طویالً بفك االرتباط، وأنھ السبب في تأخیر النصر، وفي ضرب الصائل للشام، وفي عدم إتمام 

 !التوحد.. فاآلن ننتظر من الناعقین أن یوفوا بقولھم

الناعقون خّراصون، حدیثھم حسد وتباغض أصالً ال محل لدین وال مصلحة فیھ. یمیعون ثم یتشددون، ثم 
 !!!یمیعون. الغایة المقصودة ھي الخضوع للغرب الداعم
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 "المناھجة المناھجة"!!!

العجب أن "الالمناھجة" الیوم یستدلون في نقض البیعة بین النصرة والقاعدة بأبي محمد المقدسي، الذي 
كانوا یھاجمونھ على أنھ من "المناھجة"!! وال المقدسي من المناھجة وال فك االرتباط، التعبیر المائع البارد، 

ولیفك جیش علوش ارتباطھ بأمریكا  فیھ مصلحة للشام. فلتفك االحرار ارتباطھا بجنیف ولبیب النحاس،
أین وجھ المصلحة؟ إن قلنا ھو أمر اجتھادي فاألصل ھو حفظ البیعة، ما الدلیل والخلیج ... أخزاكم هللا .. 

 على الخروج عنھ؟ أم فقھاء بالوراثة!!؟؟ 

السباعي .. والباقي والمؤلم أننا ال نجد أحداً من النصرة یتولى الرّد على ھذه األحادیث، إال العبد الفقیر ود 
 !!!یلعب دور المیت

 2016یولیو  22 – 1437شوال  15 د طارق عبد الحلیم
 

 

 

 

 لھ عدتھ ... ألعدوالو أردوا التوحد 

: أن یقطع أصحاب المواالة التي یستدعیھا التوحد وفك االرتباطات یقرر ما العدةالشرع والعقل والمنطق 
على ھدف شرعّيِ، ال توحد وھمّي  یمكن أن یكن ھناك توحد حقیقيتى للخارج، دعما واتباعا وانبطاحا، ح

على أھداف مقررة تملى علیھم بكرة وأصیالً! كیف یسوى صاحب دین االرتباط بالقاعدة، باالرتباط بأمریكا 
وأذنابھا السلولیة واإلماراتیة؟ كیف؟! في أّي دین ھذا؟! إن قطع االرتباط بالخارج، وجعل الثورة السوریة 

رایة شامیة موحدة، ال بأس بھ، طالما، إنھا ال تسعى إلخضاعھا لقوى الشر العالمّي، بعد أن تنعق  تحت
أفراد وجماعات بفك اإلرتباط بالقاعدة. واإلرتباط بالقاعدة كبیعة، لیس أبدیا وال مقدساً، إال في حدود 

 ن وال یجوز.موضوعھا، ومصالحھا. لكن أن یُستبدل الخبیث بالطیب، فھذا ال یصح وال یكو

   2016یولیو  23 – 1437شوال  18 د طارق عبد الحلیم
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 على ھامش موضوع فّك االرتباط
قد كتبت األیام الماضیة ما أراه في صالح الجھاد السورّي، من أن التمھل في الخروج من البیعة أفضل 

 وأصلح، بالنسبة لجبھة النصرة، ألسباب منھا ما عددتھا ومنھا ما لم أذكرھا. 
تباع تلك لكن، على كّل األحوال، فإني أرى اّن الثقة في قیادة النصرة أمٌر ال جدل فیھ وال مساومة، وأّن ا

القیادة، مھما كان قرارھا، ھو صمام أمن للحركة الجھادیة في الشام. بل أقول إن أي انشقاق أو تفرق في 
الجبھة بسبب ما قد یكون، سواء بقي االرتباط أو انفض، سیكون إنھاء لتلك الحركة المباركة، وتشتیتا 

قض المسخ البغدادي لبیعة أمیره الحكیم للجھاد، ال یشبھھ إال تفتیت كالب أھل النار لھا. وشتان بین ن
الظواھري، وبین اجتھاد یتفق علیھ الجانبان، یرون فیھ مصلحة معینة، یقدرونھا مرجحة ألسباب یعرفنھا. 

 فھو لیس تغییر والء ومنھج، ولكنھ تكتیك حرب ومصلحة، لو كان ھذا ما سیكون.
أرى، ویرى غیرى من أصحاب العلم، اجتھادات یسع  فكونوا عباد هللا إخوانا، وال تخذلوا القیادة، ویبقى ما

 الخالف فیھا، وإنما ما ال یسع فیھ الخالف فھو الفرقة واالنشقاق.
كما أني على یقین من أن وضع األحباب المھاجرین لن یتأثر على وجھ اإلطالق من جراء أي تغییر في ھذا 

 االتجاه.
 2016یولیو  24 - 1437شوال  19 د طارق عبد الحلیم وفقكم هللا جمیعا.

 

 

 

 

 بیان وتحذیر! بشأن حوار صوت األمة

وافقت، منذ حوالي شھر من الزمان، على إجراء حوار مع جریدة "صوت األمة"، أبیّن فیھ بعض ما تراكم 
عاماً، وقد أحسنت  40من أخطاء بالنسبة لشخصي، فكراً وعمالً، وأن أبین عالقتي بالساحة اإلسالمیة منذ 

الجریدة، ولكني فوجئت بأنھا تضھ عنوانا على الحوار أني "مفتي القاعدة!"، رغم إنني في صلب الظن في 
الحوار بینت كذب ھذا اإلدعاء، وأن ما بیني وبین القاعدة، ھو ما بین أي باحث وكاتب إسالمي، یراعي 

عدة"، من حیث إن وجھ هللا والحق، وبین موضوع بحثھ. وقد فوجئت بھذا التزویر في تعییني "مفتیا للقا
ھؤالء ال ضمیر لھم وال مھنیة. ولو قرأ أحدھم الحوار، لعرف إني قد نفیت ھذه النسبة المباشرة بالمرة، 

 وبینت أّن للقاعدة علماؤھا ومفتوھا .لكّن ھؤالء یسعون إلى جذب القراء، ولو بنشر األكاذیب.

ال أكون صوتا مدویا ضدھا في كل  وإني أطلب من الصحیفة أن تعلن أسفھا وسحبھا لذلك الكذب، حتى
 مجلس.

   2016یوایو  25 1437شوال  20  د طارق عبد الحلیم
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 عودة إلى تیار الممیعة .. والثالثي المرح!

نحن نواجھ تیارا داخلیا، في داخل الساحة الشامیة، معاد لفكر أھل السنة، یقّدم نفسھ على أنھ تیار تجدیدي 
رمضان في أوروبا، وطارق فتح في كندا، وأمثالھم .. لكن تحت عباءة سنة تحلیلي واع، یلعب دور طارق 

وبعض صبیة دخلوا الساحة  ،مطورة، یقوده حذیفة عزام ودیرانیة وحسان الجاجا وشریفة والحموى
كان ھّمھم اإلضرار بالنصرة .. ولھم من یمولھم ویعینھم في الخارج من  ابتقریظات سفھاء من أعمارھم، لمّ 

لولیة .. ولألسف، فإن ضعف الحّس الفقھي، وقلة المعرفة بالبشر جعلت من لھ علم ینخدع بھ، بل خلیجیة س
وصفھم أحدھم إنھ یرید أن یحّكم الشریعة! أیة شریعة!!! ھؤالء خراب على اإلسالم .. خراب تدریجي، 

 مة ... أبدا ...سیعرف من فتحوا لھم األبواب قدره حین یصلھم أثره. فھؤالء ال یرون المصیبة وھي قاد
 2016یولیو  28 – 1437شوال  23  د طارق عبد الحلیم

 

 

 

 

 القاعدة وداعش ... السماء واألرض

أي حدیث عن مقارنة ما یحدث بین القاعدة والنصرة الیوم، وبین ما حدث بین الحروري البغدادي والقاعدة 
للمشابھة على اإلطالق. واألسباب واضحة. حرورّي نقض من قبل، ھو حدیث خرافة ال منطق فیھ وال وجھ 

بیعة أمیره ثم أنكرھا كلیة، ثم راح یقتل قیاداتھا! وسنّي اتفق مع أمیره على نظر اجتھادي لصالح أھل الشام 
 والسنة بعامة بالرضاء والموافقة. فانتبھ

ك، فھو تراض ومصالح. والبیعة البیعة التي ال یحل فّكھا ھي بیعة اإلسالم ال غیر ... أّما ما عدا ذلو
والخالفة كلھا وسائل إلصالح حیاة المسلمین، لیست قوالب شعائریة كالصالة والصوم یجب تأدیتھا وال 

 فكاك منھا، إذ إنھا مقاصد في ذاتھا، ال وسائل

 2016یولیو  28 – 1437شوال  23 د طارق عبد الحلیم
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 عقبات في طریق التوحد بالساحة الشامیة

 

تباین المناھج: فمناھج المقاتلین جّد مختلفة، وإن جمعتھا الرغبة في استبدال بشار. منھم من ھم . 1
مجاھدون، یسعون إلقامة الدین، ومنھم من ھم طالب دنیا یسعون إلى المال والمنصب ویسعون إلى حكومة 

  ..ین، وھیھاتعلمانیة وسوریا قومیة، ومنھم من ھم على األعراف، یریدون الجمع بین االثن
ھوى السلطة: وھو ما في نفس القیادات التي تتشبث بالكراسي، مثلھم مثل أي حاكم عربّي .. فھي . 2

 .دیكتاتوریة متأسلمة
التبعیة: وھي داء عند أصحاب المناھج المنحرفة والمتمیعة، إذ ھم عبید، بمعنى الكلمة، ألسیادھم في  .3

 .یأتون بخیرالغرب، یركضون أینما یوجھونھم ثم ال 
 2016یولیو  30 – 1437شوال  25 د طارق عبد الحلیم
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 أغسطس
 

 

 إیضاح وبیان

 "واعفوا واصفحوا أال تحبون أن یعفوا هللا عنكم"

بشأن ما حدث من رّد الفعل الذي جاء من د ھاروش على كلمة كتبھا فضیلة الشیخ د السباعي مبینا بعض 
ونراھا، وازدراء ھاروش لعدد من المشایخ الذین شابوا في طلب العلم والمنافحة عن الحقائق، كما رآھا 

الدین قوال وعمالً، ممن ھم في عمر أبیھ، خاصة د الظواھري، دون سبب یقتضى لذلك، فأود أن أبیّن إنني 
، قد دفعني حبي للشعب السوري، وخوفي الشدید على انحراف ثورتھ، فتلحق بركب مصر وتونس التعیس

وطبیعتي الخاصة بعدم القدرة على رؤیة االنحراف في أمر یتعلق بدین هللا دون أن أغضب لھ، فقد تحول 
األمر إلى وجھة شخصیة، وھو ما لم أقصده وال أریده، بل أترفع عنھ، في مثل ھذا العمر والقدم في مجال 

بالكامل، فرأیت أن أكون منافحا الدعوة. وقد أزعجني أّن عددا ممن ازدراھم د ھاروش قد أطبقوا األفواه 
عن الكّل متحمال للمسؤولیة كما تعودت طیلة نصف قرن مضى .. لھذا فإنني أغلق الحدیث عن ھذا األمر 
بالكلیة، وأعفوا عمن كتب ھذا االزدراء، دون سبب أو داع، ودون أن یشیر الیھ أحد أصالً. ولعل هللا أن 

 میة تحتاج إلى الجھد في اتجاه معاكس تماما لما حدث.یعفوا عن الجمیع فیما وقع. والساحة الشا

ومع ھذا فأنبھ إلى إنني لم أتراجع عن التنبیھ إلى خطورة اتجاه التمیع في الساحة الشامیة والممثل بعدة 
شخصیات معروفة، ذكرتھا مراراً، وعلى رأسھا لبیب النحاس، وما حدیثھ في مجلة الحیاة إال عاكساً لذلك 

بورق السلیفان! كما ھي عادة من یتحدث بمنھج السیاسة الوضعیة. وال زلت أنتظر الرد  التوجھ، ملفوف
  على ما سألت في تعلیقي "أوضحوا الطریق".

 2016أغسطس  19 – 1437ذو الحجة  15 د طارق عبد الحلیم
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 كلمة عن إصرار األحرار

أن ھذا المقال یبین أن  على صفحتھ، ریتویتھ في مقال أعاد الشامي تعلیقي على ما ردد المدعو أبو العباس
. إصرار األحرار على اتباع 1ل اإلشاعات ... وملخص الرد: بیموقف األحرار لم یكن من ق نما قیل ع

إصرارھم على عدم التوحد  .3. إصرارھم على سحق محاولة إقامة دولة إسالمیة. 2األجندة الخارجیة. 
. 4وأي مشروع ینجح إن كان فیھ أتباع آل سلول؟! ، .روع الجبھة اإلسالمیة دلیالالحقیقي متخذین فشل مش

 .5اإلصرار على أن فك االرتباط جاء متأخراً، رغم إنھم كانوا یدعون الیھ إلى ما قبل إعالنھ بأیام! 
. إیھام الشعب السوري أّن الجوالني 6اإلصرار على الحل السیاسي الذي یتولى كبره لبیب النحاس. 

شخصیة تمنع الحل في سوریا بذاتھا ألنھا مشبوھة ومطاردة. ھكذا وهللا بھذه الصیغة! .. فإن كان الجوالني 
لمسلم في كل مكان، بالداخل مشبوھون لدي الشعب ا ،ھذا ترددونمشبوھا ومطاردا عند الغرب، فأنتم یا من 

ھذا مع التأكید على احترامنا للشخصیات الجریئة الشجاعة والخارج. فمن أولى بالحق إن كنتم صادقین. 
 داخل األحرار وبذل جنودھا وتضحیاتھم، إال المساكین من المغرر بھم.  

 2016أغسطس  28 – 1437ذو القعدة  24 د طارق عبد الحلیم

 
 

 الھالك المدلّس .. مما كتب عن نفسھسیرة الحالك 
. ، ویذكر نسب البغداديالعقلي ھمرض فالك الھالك الذي وضعھ لنفسھ، یعرمن قرأ نسب ذلك المھبول الح

نھ تأثر بمالكوم إنفسھ سنوات في أمریكا .. ویقول عن  7أو  6ثم فشل وجلس فاشال  شھرا التحق بالھندسة
 10ابن وھو غالم قام یمحاورتھ ، واآلخر الغرّ  قبل أن یولد 1965 الذین مات ! مالكومإكس ودویدات

إذ ذكر ھذا في معرض أنھ في أمریكا وأن سلّم على ..  !ھذا المدلس أنھ قابلھما أیوحىسنوات! عجیب 
، یرید أن 70 عام وھو فاشل في بلده؟ الغلیم ولید بھما ما قیمة تأثره بھما، ألم یكن ممكنا أن یتأثردیدات. ثم 

سنوات ویتجرأ على المجاھدین والبخاري   6لھ، سبحان هللا 2008یجد لنفسھ تاریخا بالعافیة! ثم تخرج 
ومسلم ویصرح إنھ ینقضھما بمنھجھ، وإنھ وجد أخطاء عند مسلم ..الرجل فاشل دراسیا، لم یتمكن عقلھ 

فیھا بمالكم إكس ودیدات" .. وهللا ھذا "یتأثر  على األقل سنوات 6استیعاب الھندسة، فجلس في أمریكا صایع 
فالحالك الھالك ذھب ألمریكا بعد عام واحد من  .من أعجب عجائب زمننا ..ھذا الصبي المدلس المغرور

حینھا كان  !ا خنفساً وظل ھناك بال تاریخ إال مشاھدتھ لدیدات!! وتأثره بمالكومقثانویة العامة، أي مراھال
خاضوا مجال العلم الشرعي ... عاما 30الدعوة واإلنتاج العلمي منذ  المشایخ الذین یتجرأ علیھم في

تنطبق على الحالك الھالك وھو یغسل صحونا في أمریكا؟ أي درجة حصل علیھا في أمریكا ؟؟  والتدوین،
فشلھ الدراسي جعلھ یعوض النقص بنشب مخالبھ في  ،نظریة إلفرد إدلر في علم النفس "النقص والتعویض"

تلك ھي سیرة الحالك الھالك الناقص .. سیرة خاب صاحبھا إال عند الفاشلین  !یما وحدیثااألكابر قد
 والساقطین من أمثالھ ..

 2016أغسطس  24 – 1437ذو القعدة  -20 د طارق عبد الحلیم



 د طارق عبد الحلیم     أحداث الشام كما عایشتھا  2016 دیسمبر  –ینایر الجزء الثاني 

       

184 
 

 سبتمبر
 

 دعوة لمناظرة الشیخ أبي محمد المقدسي
 بالحروریة الخوارج؟ھل ما یُعرف بتنظیم الدولة طائفة یصح وصفھا : الموضوع

ال یخفى على أحد في الساحة اإلسالمیة الیوم، خاصة الجھادیة منھا، مدى األثر المدمر الذي حملتھ دعوة 
إبراھیم بن عواد العراقي من تدمیر منسق للجھاد الشامي، بل لقواعد الجھاد في العالم اإلسالمّي كلھ، التي 

عتنا المسلمة، وما جرى من سفك دماء األبریاء ورؤوس تقف ضد طواغیت الحكام من رؤساء وملوك في رق
المجاھدین على حد سواء، وتكفیرھم للمسلمین ممن لم یبایعھم وینضموا لدولتھم، وعلمائھم ومجاھدیھم 

خاصة، وقتلھم على ذلك ردة، كما في اعتقادھم، كما ورد في كلمات الھالك العدناني األخیرة قبل رمضان 
 وصراحة.، ، بكل وضوح 1437

ونظرا لما رأیناه من تأثر بعض الشباب بآراء الشیخ أبي محمد المقدسي، لما لھ من سابقة علم، واختلط 
الحابل بالنابل، وتورعت أفراد وجماعات عن وصف تلك الطائفة بالحروریة، فإنني أدعو الشیخ المقدسي 

و یقف منفردا عن كل من إلى مناظرة مفتوحة في تلك النقطة، مناظرة سنیة سنیة، علمیة بحتة، خاصة وھ
لھم باع في العلم الشرعي ممن یتخذھم المسلمون رایات لھم في ھذا الصدد، بدءا من حكیم األمة مرورا 

 ببقیة المعتبرین منھم. 

فإن قبل الشیخ دعوتي، التي ال نرید منھا إال وجھ هللا، إلنھاء التوتر الذي أحدثھ انفراده في ھذا المضمار، 
ظھر وكأن فیھا رأیین، أو أنھا منشقة على نفسھا، وھي لیست بذاك، فسنحدد المكان حیث جعل الساحة ت

 والزمان والكیفیة والَحَكم الحقا، وإن تخلّف فال إثم علیھ. بإذن هللا تعالى. وهللا ولي التوفیق.

 2016سبتمبر  3 – 1437ذي الحجة  1 د طارق عبد الحلیم
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 الجھل والتغریر وسوء المقصددعاة المقاصد بین 

أولئك الداعون إلى األخذ بالنظرة المقاصدیة ابتداًء من حیث أن للشارع في أحكامھ مقاصد ھي المطلوب 
 . تحقیقھا، إما جھلة أو مغرضون

ذلك أن المقاصد أصلھا النصوص، جاءت من استقرائھا استقراء تاماً، فالنصوص ھي األصل، والمعنى 
 .والعكس ،تمعة علیھا النصوصالبد أن یتحقق في الكلیّة المجالجزئي في النص 

ویجب أن ندرك أن المقاصد العامة للشریعة تختلف عن القواعد الشرعیة العامة أو الكلیة. فدرجتھا أعلى 
 المنحرف. منھا. والخلط بینھما مشكلة أخرى تواجھ اصحاب ھذا الفكر المقاصدي

مع بینھما ال من ما یحفظ تفاصیل جزئیاتھا. واألصل ھو الج، تتضفالكلیات أو القواعد العامة للشریعة
خرجھا منھا وادعى أنھا ال تحقق القصد، فقد أف ،ئیة تدخل تحت قاعدة كلیة یقیناجزبتضاربھما. فمن أتي 

أخطأ من وجھین، أولھما خلط القاعدة بالقصد، وثانیھما أن استثناءه للجزئیة ال یأتي جزافا بل یجب علیھ 
 ."من الشرع، كما بینت في بحث "االستثناءات من أحكام الشریعة اإلسالمیةدلیل 

ي الخمس، دون فغیرھا وما یسمونھ مبادئ الشریعة، مع إھمال النصوص التي أأّما مجرد تتبع المقاصد، 
فالمقصد یقع حیث  .یخالف ظاھرھا، فھو خلل في إسنادھم النص للمقصد الصحیح، ال خلل في مقصد النص

 یقع الحكم، وال یتحرى الحكم بناء على المقصد، بل تأكیدا لھ.
 2016سبتمبر  3 - 1437ذي الحجة   1  د طارق عبد الحلیم
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 الموءودة! من خواطر مقدمة المناظرة

سأعرضھا مقدمة تجمعت لدي قبل أن أطرح الدعوة التي وأدھا البرقاوي، تھربا وجزعا، عدة أفكار كنت 
 للمناظرة التي ھرب منھا الرجل، أردت أن أشرككم فیھا، وھي:

 المناظرة سنیة سنیة، لیس للبدعة فیھا موضع قدم.  .1
. أن المطلوب ھو الوصول إلى الحق في مسألة انشقت حولھا األمة وأدت إلى صدع كبیر فیھا، بجانب  .2

 صدع الحروریة. 
 ة من حیث إن الرجل شذ بھ عن الجماعة ولیس لھ معین علیھ. أنّھ لو ظھر ما أراه، فھو ملزم للساح .3
 لو ظھر رأیھ، وھو شبھ مستحیل، فالساحة غیر ملزمة بھ إذ ال أمثلھا وال أمثل اآلخرین فیھا.  .4
أن كال الطرفین یلتزم بالحدود واألعراف المعمول بھا في ھذه الحاالت من عدم التعرض لألمور  .5

 لقا بصلب الموضوع. الشخصیة، إال ما كان منھا متع
 أّن الحق ھو مبتغى الجمیع ال مجرد الجدل والمناظرة ..  .6

شھید على ما قلت من أن ھذه النقاط ھي ما جمعت توطئة للمناظرة .. في الوقت الذي جمع لي الرجل وهللا 
 تلویث اسمھ الطاھر "المّطاھر"، وطعني في الحرائر، وفحش قولي في الباطن والظاھر .. 

 هللا ونعم الوكیل، وأدعھ لحكم العادل المطلع على السرائرفحسبي 

 2016سبتبر  5 – 1437ذي الحجة  3  د طارق عبد الحلیم
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 المقدسيالعّي إغالق باب الفتنة ... في موضوع 

 
الفتنة التي  "ال یحب هللا الجھر بالسوء من القول إال من ظلم" .. وبعد أن أتاني عدد كبیر من طلبات بوأد

أثارھا المقدسي دون سبب، سواء من مشایخ أو طلبة علم، فأود أن أقرر ھنا أني أغلق ھذا الباب، ولن یكون 
مني إال حظر من یثیره على صفحتي دون تردد، سواء بدعاوى النصح واإلرشاد التي تأتیني ممن في عمر 

 أحفادي، أو السب والطعن من داعش أو من أتباع المذكور.
 د أن أؤكد ھنا على ما حدث، حتى ال ینساه المنصف في خضم االنفعال. وأو

فقد وجھت دعوة للمذكور بأدب وتلطٍف لمناظرة علمیة شرعیة، في مسألة شذّ فیھا عن جمیع من لھم كلمة 
مسموعة وباع في العلم في الساحة، ممن ھم أقدم منھ وأرسخ علما، إن نزعنا الریش المنتفخ والصولة 

. فما كان من المذكور إال أن غّرد قائال "ال أقرن اسمي باسمھ حتى ال یلوثھ، فھو یطعن في المفتعلة
المھاجرات، ویفحش في القول!" ھذا دون أن أتعرض لھ إال بما بینت من خطئھ في دعمھ لداعش وشبھة 

 المذكور.دخول الھوى بسبب أخیھ الداعشي. وھو من باب نصح أخ أكبر سنا وأسبق دعوة، مما ال ینكره 
 فلم یدع ھذا التعدي لي مجاال، إذ لست ممن یھضم ضیماً أو یسكت على تعٍد، خاصة من منتفخي الریش

البعض، لكن، من فتح باباً  ، وھو ما أخذه علىّ أثخنتھ بما كان في الكفایة وأكثر، فالمتلمعین "بالورنیش"
 منصف أن یتذكر دائماً أْن البادئ أظلم. بالباطل،ال یعلم ما وراءه، فعلیھ أن یتحمل التبعات .. وعلى ال

أولھما أن المذكور قد تھرب من المناظرة بافتعال ھذه الخصومة، فبان ضعف واألھم ھنا أن أثبت أمرین: 
حجتھ. وثانیھما أنھ ال یزال على دعمھ لداعش اإلجرام، التي ال تزال إلى یومنا تقتل وتشرد وتحاصر 

 وعند هللا تجتمع الخصوم یتحمل وزر ھذا بسبب نصرتھ ألخیھ وأقاربھ.، وھو المسلمین، ودونكم الیرموك
 

 2016سبتمبر  6 – 1437ذو الحجة  4  د طارق عبد الحلیم
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 !الطریقوا فسحأوضحوا الطریق .. أو ا
"تجدید الخطاب بعیدا عن ضوضاء المھاترة والثرثرة، التي افتعلھا من فعل اعتداء وتعدیاً، أسأل أصحاب 

أنفسھم، والذین نسمیھم "المتمیعة": ما ھي خطتكم؟ ما ھو الطریق الذي ترونھ للوصول إلى الدیني"، كما نعتوا 
 ھدفكم؟ وقبل ذلك ما ھو ھدفكم بالتحدید؟ 

ن ن أوقعوا أنفسھم في أزمة ویریدوالم العالمي"؟ كأن السورییأھدفكم إیجاد حّلٍ لألزمة السوریة "كما یقول اإلع
ق بھ، ورفع الظلم، الذي یعجز اللسان عن االخروج منھا، أم ھدفكم إنقاذ شعب سوریا من القتل والدمار الذي ح

ئفة من ھذا الشعب، ھم ثم یكون ما یكون؟ أم إنفاذ ما قامت بھ طا ،وصفھ، عن ھذا الشعب بالخالص من بشار
 ھم ھدفكم؟ذي ھو اإلسالم، ال غیره؟ أیُّ ، لتحقیقھ من إزالة الظلم وتثبیت العدل الومعھ ھالمجاھدون من

ثم ما ھي وسیلتكم؟ أھي بالقتال وحده، أم بالقتال والتفاوض، أم بالقتال والتفاوض والتعاون مع طرف من 
 ي أساس یكون التفاوض؟ وما سالحھ؟؟ وأي طرٍف للتعاون تعنون تحدیداً؟ وعلى أأطراف الخارج؟ 

عدّو محض، سواء الغربي أو الشرقّي؟ أم الغربّي وحده وبعض الشرقي، أّي أیدیولوجیة تتبعونھا؟ أّن الخارج 
مثل الخلیج وتركیا؟ أم بعض الغربّي والخلیج وتركیاً؟ ماذا تخبركم خبرتكم الطویلة الممتدة لعمق ثالثة أو خمسة 

 أعوام في التاریخ!؟

ھي   عسكرّي ال تنشرونھ عمداً؟ أمسرٌّ أسئلة أحتار الناظر لحال العمل العسكري، وفصائلھ بالشام فیھا. ھل ھّي 
 حاب الحظوة؟ كتاب مخبوء ال یُكشف عنھ إال ألص منشورة في

یا من أسمیتم أنفسكم علماء أمتكم، أن تبینوا وجھتكم ومن الواجب علیكم إذ وضعتم أنفسكم، یا من بداخل الشام، 
    وتحددوا طریقكم، فالضباب الذي یحیط بكم یحمل كثیرا من الشك والریبة.

 2016سبتمبر  7 – 1437ذو الحجة  5 د طارق عبد الحلیم
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 األتراكبستعانة عن فتوى قتال داعش ا

"المحلى" مثل الناقلون عن كتب السلف من المعروف أّن لكل قاعدة استثناء، وما من عام إال وُخصص. و
المسلمین" الصائلین ال تجوز بإطالق، بل ھي كفر في بعض "وغیره، من أن االستعانة بالكفار على 

أحوالھا، فھذا مسلم بھ على الجملة. لكّن لیس بإطالق، إذ لكل مناط حكمھ الخاص الذي قد یكون استثناء منھ 
أو البككة الكفرة  (عند من اعتبرھم من المسلمین)فمثال، إن صال الدواعش أو تخصیصا أو تقییدا، حسب الحال. 

لمسلمین، وخاضوا في دمائھم حاالً، وكان من األتراك، ممن ال یقتلون المسلمین بشكل مباشر إال على ا
تعاونا مع أمریكا، من یقدر على صّد صولتھم، جاز االستعانة بھم بال خالف، سواء كانت لھم الید العلیا أو 

لمسلمین آنیا بال شك. فمن أجاز السفلى، فحكم الحال غیر حكم المآل، ودرأ أعظم المفسدتین أولى، وھو قتل ا
التعاون مع األتراك في ھذه الحالة فال إثم علیھ. ومثلھ حال من اعتبر أّن حكم الدواعش وفتنتھم بنشر الفكر 
الحروري، أضّر على المسلمین من اإلسالم األمریكي الوسطّي، على المدى الطویل، فیرى ِحّل ذلك أیضاً، 

األحرار أو غیرھم دون ضمانة عدم تطبیق الشرع، إال كما یطبقونھ في واألتراك واألمریكان لن یعینوا 
مملكة السلولیة، ھذا ال جدال فیھ.  أّما إن لم یكن ھناك صولة آنیة بالفعل من البككة أو داعش، فإجازة ذلك 

فیھا تھاون في الشرع وارتكاب لمحظور، إذ لیس وجود داعش دون صیال، بأخطر من وجود النفوذ 
 في المناطق المحررة إال عند من ابتغى السلطة. أّمأ عند من رأي كفر خوارج داعش، فاألمر األمریكيّ 

 بالنسبة لھ ال مشكلة فیھ، إزاحة كفر بكفر، ویبقى تقدیر الخطورة كما بیّنا، أیھما أخطر في البقاء.

 2016سبتمبر  21 – 1437ذو الحجة  19 د طارق عبد الحلیم
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 یا مجاھد ...!!؟ ماذا جرى لك

ماذا جرى لك یا أبا ماریة؟ ماذا جرى للعرجاني؟ خرجتما من أرضكما للجھاد، وإقامة صرح إسالمي، فإذا 
أّما ا، أتخدعان أنفسكما .. بلتھاون معھا "إنقاذ سوریا" !! عجبكما انقلبتما إلى مناصري مصافحة أمریكا،  وا

تركتما أرضكما لغرض الجھاد، ال مھادنة  من تعرفان جیدا  ان أصالً، لكن أنتمابَ رِ خَ فھما شریفة وھاروش 
أنھم سیعطونكم الدنیة في دینكم... بال شك، منطقا وواقعا وتاریخا ودیانة.. ارجعا لدیاركما إذن، واتركا 

امي السیاسة النحاسیة تأخذ مجراھا، فما لكما عوز في الساحة الشامیة بعد... یمكن للثالثي المرح الش
، فقد بالتوقیع على اتفاقیات على موائد غربیة دونكما أن یتكفل الثالثي المرح)المعروف ب(ة/النحاس ھاروش/شریف

 فعلوھا قبال!

عت أن أنصح من خرج لجھاد وأبلى بالء حسنا في یوم بمثل ھذا الكالم، قوهللا إن الشام لكاشفة، فما تو
التي ال نحیط بھا علما كما یفھمھا الثالثي المرح .. وكیف لنا أن نفھم ھذا  سیاسةاللكنھا  ،ینتكس ویرتكس

أشھر والنحاس ربیب الغرب وشریفة الطفل المعجزة  6القدر من السیاسة التي خاض غمارھا ھاروش 
ني .. عیب صاحب التصانیف والموسوعات الشرعیة والسیاسیة !!!!! عیب علیكما یا أبا ماریة ویا عرجا

 . فیھ اا أنتموخسار م

إنما ھو الضعف واالستسالم والیأس من هللا، وعدم الثقة في أنفسكم أنكم قادرون على دحر العدو لو وقفتم 
 صفا واحداً ونفیتم الخبث التفاوضي االئتالفي .. فقدتم الثقة بربكم وبأنفسكم .. فیا حسرتاه

 2016سبتمبر  23 – 1437ذو الحجة  21 د طارق عبد الحلیم
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 الضال المضل شؤون استراتیجیة بتلبیسھ على الشیخ الشاذلي ترّد على تضلیال
حدیثا للشیخ الشاذلي، تحدث بھ في استراتیجیة، أستاذ شریفة، شؤون صاحب معّرف یرّوج الضال المضل 

ویطبقھ على أردوغان، ولعلھ كذلك م ھو القدرة، وعدم اإلكراه، كمرضھ قبل وفاتھ، من أن مناط الكفر في الحا
ھذا الكالم صحیح منضبط على العموم، من ناحیة الحكم الشرعي، المشكلة فنقول: على ملوك الخلیج وغیرھم! 

یق مناط القدرة أوال، ثم من كبیر، من حیث تطب في انطباقھ على مناط حاكم أو ملك الیوم، فإن في تطبیقھ تجاوز
فإن قول أن علیھ.  الحكم العلماني الدیموقراطي، لكنھ مكره نع ٍض الدنا لیس براالحاكم الیوم في ب كون ةناحی

یف تُكره أمة قوامھا بلیون شخصاً، أو حتى شعب ككراه فیھ تعسف كبیر غیر مقبول، فاألمة كلھا في حالة إ
الھیئات نفسا، إال إن كان الجیش ممانع، وھذا یعنى أنھ مرتكب لناقض، فكفر الجیش و ملیون 85كمصر من 

ولیس إال األھبل من یقول أن الملوك وحكام الیوم  المعاندة معروف. أما الحكام فھم من یسیر ھذه الجیوش
ھار إرادة ظیتعلق بإ، رادة كما بیّن الشیخإلمكرھون بضغط جیوشھم! ھذا سفھ. ومن ذلك أردوغان. فإن مناط ا

ارھا وتقویة جذورھا واإلعالن عن تبنیھا في كل محاولة فرضھا واستمریكون ھا بال الحكم العلماني، وتغییر 
فعل أردوغان في برلمان مصر حین دعى لتبني العلمانیة صراحة! ھذا  حین، والدعوة إلیھا في المحافل كما

لضدھا، وتكریسھا كما یحدث من كافة الحكام  مناط كفر بیّن. فعدم القدرة على تنفیذ األحكام ال یلزم منھ الدعوة
بالكلیة ألنھ دعى  غان. ود مرسي كان أقرب صورة من المناط الذي ذكره الشیخ إن لم یكن استثناءبما فیھم أردو

إلى تحكیم الدیموقراطیة علنا، وأنھا الحكم األفضل، لكنھ خلط وخلّط بینھا وبین الشورى، ومن ھنا قلنا أنھ 
 ملسو هيلع هللا ىلصال المصطفي ھذا عدا أن كلٌّ یؤخذ من كالمھ ویترك إھذا لیس حال أردوغان.  مؤول، لكن

 2016سبتمبر  26 – 1437ذو الحجة  24  د طارق عبد الحلیم
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 حول القتال بجرابلس

نعمت، وھو الغالب، وإال فسیضعفون جدا وھو في مصلحة وى الحیاد، فإن ھلك الخوارج فبھا نحن نقف عل
الحیاد، ال دخل لنا بھذا، أّما تكفیر السنة .. أما عن األحرار فأعتقد ھو أثر الدعم كذلك كما قلت: نحن على 

د المسلمین كفر، لكن ھنا ضالحكم العام القتال مع التحالف  المشترك فیجب أن یكون فیھ بعض التروي، ففي
بعض الخالف، فیمن یرى الخوارج كفار، وفیمن یراھم صائلین أكثر من صولة األتراك الذین ال یصولون 

العین، وتكفیر كل  لىأن الحكم العام یختلف عن الحكم عذكرت  ...يأصال، فالتروي أفضل في الحكم العین
من شارك خطأ ، البد من التفرقة .. والمشاركة مع الكفار ضد المسلمین كفر، لكن ھناك من یرى اسلمة 
األتراك وأسلمة الخوارج، وھناك من یرى كفر األتراك وأسلمة الخوارج، بل إنھم لیسوا خوارج أصال، 

أسلمة األتراك وكفر الخوارج ھناك من یرى كفر األتراك وكفر الخوارج ... والمسألة  وھناك من یرى
 .تحتاج لبیان

 2016سبتمبر  26 – 1437ذو الحجة  24 د طارق عبد الحلیم

 
 

 

 ث ...؟!یحدال م یحق لھث وفیمن یتحد
قبل أھل السنة اآلراء یقول البعض: ِلَم ال تعتبر أصحاب "الرأي اآلخر"، أصحاب "رأي آخر"، فتقبلھ كما 

اآلخرى داخل دائرة السنة من قبل، ألیس ھذا منھج أھل السنة؟ قلت: ھذا خلط یقتضي فّك تشابكھ وحل طالسمھ 
على من عیي عن فھمھا. فإن االختالف أنواع، والمختلفون أنواع، یجب فرزھم وتحدید ماذا ومن منھم، لیكون 

ال فتوى)، غیر االختالف في فتوى شرعیة تتعلق بشعائر أو القول على بصیرة. فاالختالف في حكم شرعي (
شرائع، غیر االختالف في نوازل تصیب األمة، تحیا بصحتھا وتموت بخطئھا المالیین. ثم المختلون أنواع، 

منھم العالم صاحب العلم والدلیل والخیرة، وحدیث العھد بالعلم المبتدئ عدیم الخبرة، غیر صاحب الرأي 
فكرین". وكل حالة من حاالت االختالف یتكلم فیھا،  مع األسف، كل نوع من المختلفین، المحض من "الم

فیتكون لنا من ھذا المرّكب تسعة احتماالت، فالعالم صاحب الدلیل والخبرة لھ أن یتحدث في حاالت االختالف 
رعیة، ال الفتاوى، بدعم من الثالث، بدلیلھ وشواھده. أما حدیث العلم قلیل الخبرة فلھ أن یتحدث في األحكام الش

عالم، وال یتحدث في النوازل مطلقا، أما المفكرین، فلیس لھم حدیث في أمور الشرعـ ال حكما وال فتوى وال 
نوازال. على ھذا یجب أن یكون فھم المسألة. وتقییم نوع االختالف ونوع المتحدث أمر ال یغیب عن عقول ذوى 

لیلة، ولم یعي بالبحث والدرس والتدوین سنینا، ھو من النوع الثاني، األفھام. فمن أنھي دراستھ من شھور ق
خاصة إن كان حدیث سن. ومن لم یتعلم قط، وإنما نبت في تربة تویتر فجأة مع األحداث األخیرة، فھذا من 

النوع الثالث، وأسوأ! ومن كانت لھ سابقة بحث وتدوین ودرس وتجالبة قبل عقود من األزمة الحالیة فھو من 
 النوع األول، أصاب أو أخطا، ھذا یقرره الدلیل، لكن لھ حق الحدیث.

 2016سبتمبر  26 – 1437ذو الحجة  24  د طارق عبد الحلیم
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 تأمالت بعد فك االرتباط
من الصحي والمنطقي والسیاسي والشرعي واإلداري، أن یراجع المسؤولون ما صدر من قرارات بعد فترات 

وتقصر حسب حجم الموضوع، فكلما كان زادت أھمیتھ كلما كثرت عدد المراجعات، متقطعة من الزمن، تطول 
 وتقاربت، حتى لو كانوا قد استنفذوا الوسع قبل إصدارھا.

جبھة الفتح. فیا ترى،  ویصادف الیوم تمام الشھرین على إعالن فك ارتباط النصرة بالقاعدة، وتغییر اسمھا إلى
ھذه الخطوة. كنا قد وقفنا ضد دعاة فك االرتباط، منذ بدأ الحدیث عنھ، بقوة لتھ النصرة من ما المكسب الذي حصّ 

، فضلنا أن ننتصر لقرار القیادة، وأن نقف رغم عدم انتمائنا لھا أو لغیرھاوحجة. لكننا، حرصا على كلمة الجماعة، 
ل، ماذا تحقق من في صفھا، حفاظا على ترابط نسیجھا ووحدة صفھا. لكن، یجب علینا اآلن، أن ننظر ونتساء

فّك االرتباط ھذا؟ أمریكا والغرب ال زالوا یطلقون علي الجبھة اسم "النصرة"، إشارة لعدم اعترافھم بعملیة فك 
االرتباط تلك. التحالف وعلى رأسھ أمریكا، قرر أن النصرة، أو الجبھة سیان، ھي جماعة إرھابیة، وال سالم إال 

وعلى رأسھا األحرار، لم یعترفوا بھذا االنفكاك، واعتبروه غیر كاف، بالتخلص منھا. الجماعات على الساحة، 
حتى تنضم النصرة إلى موكب المتفاوضین واالئتالفیین، لتثبت تحررھا من فكر القاعدة! فما المكسب الذي 
تحقق من عملیة فك االرتباط؟ أنتج عنھ أي میزة على أي صعید، إال خسارة بعض الشخصیات الھامة في 

ال نرى إمكانیة تحقق أي فائدة الیوم، بعدما رأینا موقف الداخل والخارج من فك البیعة، إال إن اتجھت  الجبھة؟
النصرة تجاه توجھ األحرار، لیكون لھ ثمرة عملیة، فھل في ھذه الفرضیة قدٌر من الصحة؟ تساؤالت ترید 

 أحد، فلیس كّل تساؤل بتخوین. إجابات واضحة، نرید بھا معرفة حقیقة ما یجرى، ال تخویناً وال طعنا في

 2016سبتمبر  27 – 1437ذو الحجة  25 د طارق عبد الحلیم
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 أكتوبر
 

 خالصة الوضع في الشام
 :ال یخرج عنھاالوضع في الشام على تعقیده منحصر في عدة نقاط 

 داعش من جھة. )3األمریكي الخلیجي من جھة،  )2 النصیري الروسي من جھة، )1 :العدو
تبعیة كاملة ألمریكا: على رأسھا الجیش  )2تبعیة كاملة للخلیج: على رأسھا جیش اإلسالم.  )1: الفصائل

التخبط في الوالءات، مع المیل للجھة األمریكیة  )3. (یسمونھا البنتاجون)الحر وكثیر من فصائل جرابلس 
 . (إلى اآلن)عدم التبعیة: على رأسھا فتح الشام  )4التركیة: على رأسھا األحرار. 

منھم من یؤید االستعانة بالمشركین ویصطنع  )1: منقسمون حسب التیارات السیاسیة، داخلیاالمنظرون 
ومنھم من لم یتعب نفسھ أصر بتنظیر، وسار في التبعیة قدماً!  )2األدلة لیبرر التبعیة وتلقي الدعم ممن یتبع. 

ومنھم من ترك مشایخ الخارج یتحدثون ببیان خطل وخطر التبعیة أساساً، دون أن یؤید أو یعارض،  )3
 كفتح الشام. 

من یرى العدو الداعشي حروریة یجب قتالھم استئصاال على بدعتھم حسب القول  )1: المنظرون خارجیا
ومنھم واحد فرٌد شذّ بما لم یأت  )3ء ومنھم من یرى إنھم كفار مستنداً على أحد قولّي العلما )2األول فیھم، 

منھم من یرى قضیة االستعانة قضیة إسالم وردة بال تمییز فیحكم بالردة  )1بھ أحٌد فأنكر حروریتھم! ثم، 
ومنھم من یرى أنھا مسألة تحریم، قد تصل  )2على كّل من شارك في جرابلس سواء بالحال أو بالمآل سیان 

 ردة، على تفصیل ضرورّي بال إطالق.في بعض صورھا إلى المظاھرة وال
 2016أكتوبر  02 – 1438المحرم  1 د طارق عبد الحلیم

 
 

 حسنھ الممیّعة .. نقر لھم بذاك!التدلیس فن یُ 

" مقولة حق یراد بھا باطل، بل یجتمع فیھا الحق التحرك في المتاح للوصول إلى غیر المتاح مقولة أن "
من أنصار االستسالم للنظام التركي  عة اإلنبطاحیةن. یستخدمھا المییّ یُفتتَ والباطل فتنة لمن یرید لھ هللا أن 

ما یسمونھ  عقول البسطاء من المجاھدین والعامة، وھومریر أفكارھم الملتویة في لت والمنھج التركي،
المتاح  . المعنى جدید في :التحرك في المتاح للوصول إلى غیرأو تتیوه الكالم بالعامیة في الكالم"تدلیس ال"

ال یكون  )2داخل دائرة الشرع، فھذا ما تعنیھ السیاسة الشرعیة،  أن یكون المتاح داخل )1إال بطریقین" 
دعنا ھذه األلفاظ العلمانیة .. ال تخ التحرك بالمتاح مقیدا بالشرع فھذا ھو المحرم الذي یصل للردة إن اختار

 .. لو عرضنا نتیجة حدیثھُمدلسخرف حرف مُ تید! ال بل مُ ع يّ فقیھ سیاسیھام العامي أن قائلھا إالتي یراد بھا 
ن (المعروفی عةمیّ . التالعب باأللفاظ دین المُ على الشرع لفضحنا حقیقتھ .. وھو ما سنظل نفعل إن شاء هللا

 ، فانتبھوا لما یروجون.بأسمائھم)
 2016أكتوبر  2 – 1438محرم  1 د طارق عبد الحلیم
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 جبرائیلرسالة: إلى عبد المعز بن 

على فرغلي الذي أوحي  ال محل لحوارك الھادئ معي، فإني قد رددتُ رغم أني لم أسمع بكم من قبل، لكن 
أحدھما، وقلت بوضوح أن  تھافت ال كما حاول أن یثبت مسألة كفر الخوارج، ھناك رأیان فيلیس بأن 

الطبیعي لمن یقوي أحدھما أن  ومنالرأیین قائمان، وأني آخذ برأي من قال بذلك من الفقھاء والمحدثین، 
ولم یأت ببالي ما نسبت لي من تدلیس، ومحاولة إظھار رأي البخاري على أنھ ھو  یظھر ما یأخذ بھ أوالً.

الرأي األول، وبیني وبینك رب العالمین، أكتفي منك ومن غیرك بأن تنظیم الحروریة خوارج، وما بقي 
 . انتھت المسألةفھذا ما أراه من التبلد في الحّس الفقھي. موضع اجتھاد. أما مسألة عدم وصفھم بالخوارج 

 1438المحرم  4 – 2016أكتوبر  5 د طارق عبد الحلیم

 

 

 

 تكملة: إلى عبد المعز بن جبرائیل وحواره الھادئ

عن  ، فإن ما ذكرتھ عني من تدلیسوأنا على یقین أن ھذا اإلسم مستعار وأكاد أجزم أني أعرف صاحبھ)( یا عبد المعز:
السبكّي، خطأ قاتل في محور حدیثك، فإن السبكّي كان یتحدث عن الخوارج األول، خوارج علي رضي هللا 

عنھ، ومن الطبیعي أن المسلمین الذین كفروھم ھم صحابة، لكن أن تقول أن علة تكفیرھم ھو تكفیر 
د عصر الصحابة، الصحابة، فاسمح لي أن أعیدك للصف األول األزھرّي، فأوال، لیس ھناك صحابة بع

واألھم األخطر ھو أن كّل العلماء لم یكفّروا بذات العلة، أي تكفیر الصحابة، فرق أخرى كالروافض وبعض 
فرق المعتزلة، بإجماعھم، فكیف تكون علة في مسألة ولیست على في مثیلتھا؟ إنما ھي رغبتك في نصر 

 الرأیین صالحان. والغرض مرض. الخوارج التي قضت علیك، فلم تر حقیقة ما أثبُت ھناك من أن
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 مرة أخرى: شبھات البرقاوي الشھیر بعبد المعز بن جبرائیل
بن حبیب على بعض ما عاد بھ البرقاوي (الشھیر بعبد المعز بن جبرائیل) علي كالم اإلبن أبي محمود أطلعني ا

 نقطتین، ھما فیھما واھم كالعادة، فأعین أبا محمود بقولي:الفلسطیني في 
أن الشھرستاني والبغدادي قد وصفا حال الخوارج الذین ظھروا حتى عصرھم، فقد كانوا یكفرون الصحابة  .1

والحكمین وما إلى ذلك مما ذكرا، وقد ذكر ابن تیمیة صفات لھم تصل أكثر من ثالثین صفة لمن تتبعھا، 
جب أن تكون في كّل فرقة خوارج تظھر في التاریخ؟ ال یقول بھذا عاقل. لكن انظر إلى فھل ھذه الصفات ی

: اعتقادھم في أئمة الھدى وجماعة المسلمین أنھم أصل ضاللھمفھؤالء "قول ابن تیمیة في مجموع الفتاوى 
یعدون ما خارجون عن العدل، وأنھم ضالون، وھذا مأخذ الخارجین عن السنة من الرافضة ونحوھم. ثم 

یرون أنھ ظلم عندھم كفراً. ثم یرتبون على الكفر أحكاماً ابتدعوھا.فھذه ثالث مقامات للمارقین من 
الحروریة والرافضة ونحوھم. في كل مقام تركوا بعض أصول دین اإلسالم، حتى مرقوا منھ كما مرق 

لمسلمین، لم یخص منھم تجده وضع أصالً ھو تكفیر أئمة الھدى وجماعة ا ،28/497" السھم من الرمیة
الصحابة بالذات. والمعلوم أن الجامع بین األقوال یكون على أقل المشترك، وھو ھنا تكفیر المسلمین 

 واستباحة دمائھم. 
أن األصل ال یصح أن یكون فیھ أسماء أعالم، وإال دخلھ التخصیص لزوماً. ولو راجعت االعتصام  .2

 في أصل كلّي، ال یكون فیھ تخصیص بشخصیات معینة. للشاطبي لعرفت أن حّد الفرقة ھو االبتداع

 كّل ما كتب.في  ھفي النقل دون تمعن فیما ینقل، وھذا دیدن مكثرً أنھ البرقاوي المشكلة عند عبد المعز 

 1438المحرم  5 – 2016أكتوبر  6 د طارق عبد الحلیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د طارق عبد الحلیم     أحداث الشام كما عایشتھا  2016 دیسمبر  –ینایر الجزء الثاني 

       

197 
 

 

 إلى أحرار الشام .. رؤیة متفحصة ونصیحة مخلصة 

علم، ال وخبرة مخدوعون بال عرفنا فصائل الموك، والبنتاجون، لكن ما بال األحرار؟ كیف أثر فیھم صبیان 
معا؟ الفصیل الواجب اإلتباع واضح، ھو من رفض تعاونا جبانا غبیا ال مصلحة فیھ، كما لم یكن مصلحة 

التحالف على وضع فتح الشام، من قبل في تفاوض مدى القرن الماضي كلھ! أال یتعلم ھؤالء شیئا؟ لَم یصر 
؟ ھناك سبب النار، على قائمة اإلرھابدون غیرھا، ودعنا من الحروریة فھؤالء أحسن أحوالھم كالب أھل 

ع التحالف دممن یعرفون خ ،ونسلمكیف یأمن الملذلك؟ ھناك خطة من وراء الستار،ال یشك في ھذا عاقل. ف
والیمن وكافة أرجاء عالم المسلمین، كیف یأمنوا لمن یسلم یده الصلیببي وفعلھ في أفغانستان وفلسطین ولیبیا 

 ..دونھم بإسقاط بشار.. وإعطائھم السلطةوقیاده وعنقھ لعدو صلیبي معروف مكشوف لھ تاریخھ الدامي؟ یعِ 
م، ؟ نعا ھذانھم بھذا التغفیل لیصدقوإبالمسلمین  یظنالتغفیل أن  بأحدغ لَ ما المقابل؟ أیكون ھذا دون مقابل؟ أبَ 

. أو اإلعانة علیھ أو غض البصر عنھ، وفكرھا كامالً، ھناك مقابل، فما ھو؟ أوال: القضاء على فتح الشام
ثانیا: قبول الحكومة المؤقتة مع بعض المناصب للنحاس وعصابتھ، مع وعد أو وعود بأكثر من ذلك. ثالثا: 

یاض، ثم للحر، ثم النذر لألحرار. ھذا أن تكون الحكومة على شاكلة بني سلول، والید العلیا فیھا لجیش الر
ما یجرى من وراء الكوالیس. ال یحتاج آینشتاین وال حتى عبد المعز جبرائیل لیكشف مخبوءه. فلم ھذا 

لیس في مصلحة الشام، لیس في مصلحة اإلسالم، لیس في مصلحتكم إذ سیجرونكم إلى أسفل  التصرف؟
ھذا بسبب عدم اتحادكم، واختالفكم حیث عملت فیكم سیاسة سافلین. نعم ندرك ما یرّوع أھل الشام، لكن 

  .فرق تسد عملھا.. فإذا أنتم ھالكون
 2016أكتوبر  7 -1438المحرم  6 د طارق عبد الحلیم

 

 
 الحیاد ... المحمود والمذموم

ّ  یكون ما ومنھ محموداً  یكون ما منھ الفتن مواقف في الحیاد  طائفتان تقتتل حیت فھو المحمود فأما. مذموما
 الحیاد، یجب فساعتھا علیھ، الُمعتََدى من الُمعندي أو المظلوم، من الظالم أیھما یُعرف وال المؤمنین، من

 في تخاذالً  الحیاد یكون ساعتھا معروفاً، المعتدي الظالم یكون حین فھو المذموم، فأما. الصلح في والسعي
ً  المظلوم، نصرة  .الحیاد یحل وال ،)تبغي التي فقاتلوا" هللا أمر عن وإعراضا
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 مفھوم یجب أن یصحح ... الجماعة

لزم جماعة كما في حدیث حذیفة "ا اختلط على الكثیر الیوم مفھوم "الجماعة"، فمنھم من ذكر أنھا األمة
اثنان على المشھور "فإنما یأكل الذئب ، وأقلھ رغُ ، ومنھم من قال إنھا التجمع ولو صَ البخاريالمسلمین وإمامھم"
، وھو وإن مان في الصالة، لكنھ اعتبر الجماعة ثالثة یجتمعون على خیر. بإسناد حسن أبو داودمن الغنم القاصیة"

ومن ذلك نرى أن الجماعة ھي أي جمع، صغر أو كبر، یجتمع على خیر، من صالة أو ذكر أو تالوة، أو 
فسق أو بدعة أو جھاد في سبیل هللا، وھو ذروة سنام اإلسالم. وھم مرحومون علم، أو إقامة سنة، إو إزالة 

تحفھم المالئكة، لھم ثواب العمل أدركوه أم لم یدركوه. والجماعات الخاصة، التي ظھرت بعد سقوط 
الخالفة، سواء جماعات الدعوة أو األمر بالمعروف أو جماعات اإلصالح، أو جماعات الجھاد، فكلھا تلزم 

، ملسو هيلع هللا ىلصیتطوع" فیھا بالعمل، ال یلزمھ واحة منھا بالذات، طالما أنھ یجد من یقوم بكتاب هللا وسنة رسولھ من "
فإن تعین فرض الدعوة، أو األمر بالمعروف أو الجھاد، مثل عدم وجود من یقوم بھ، أو لدفع الصائل، 

 فوجب عینا على القادر غیر صاحب العذر، فإنھ یلزم الدخول فیھا، وإال كان ترٌك لواجب. 
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 س في األصولعلى ھامش توصیف الخوارج .. در

قالت بعض جھابذة العلماء العاللمة، في محاولة التھوین من ضرر الخوارج العوادیة، أنھم ال تجرى فیھم 
أنفسھم قلیالً،  لو أجھد "العلماء العاللمة"و لم یكفروا الصحابة!علة أصیلة في وصف الخوارج، وھي أنھم 

وتعلموا بعضاً من أصول الفقھ، كما یحسنوا تردید آیات التحاكم، وتنزیلھا على األفراد والمجتمعات، لعرفوا 
(وھي غیر تحقیق المناط أّن ھناك عملیة دقیقة في باب استنباط العلة في باب القیاس، وھي "تنقیح المناط" 

والمرداوي والشوكاني نقیح المناط عرفھ العلماء، كالغزالي وت، یعرفھا كل عالم باألصول. وتخریج المناط)
وغیرھم، باختصار حتى ال نرھق عقول العلماء العاللمة، اختیار الوصف المناسب المؤثر الصالح ألن 
یكون علة، وطرح األوصاف األخرى التي ال تصلح علة، وحدیث األعرابي الذي وطأ امرأتھ في نھار 

الباب. فلو أردنا تنقیح مناط الحروریة، رأینا أّن وصف "الصحابة" الذین رمضان مثال مشھور في ذلك 
كفرھم الخوارج األول ال یصلح علة، أوال لعدم اضطراده، فلیس صحابة بعد الصحابة، وأنھ لم یكونوا 
صحابة لكان تكفیرھم حكمھ نفس الحكم، إذ ال فرق في التكفیر بین الصحابي والتابعي وغیره. من ھنا 

د وصف الصحابة كعلة، ویبقى الوصف المؤثر وھو "تكفیر المسلمین بما لیس بمكفر یقینا" كما أثبتناه یُستبع
 . فاعتبروا یا أولى األلباب .. والتزموا بالحدیث عن التحاكم، ففیھ خیر كثیر.2014في ابریل 
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 یا القحطاني ود مظھر الویسسؤال إلى األحباء أبو مار
أني أُكّن لكما كل محبة أبویة وأخویة في اإلسالم، ولست  ،السالم علیكما ورحمة هللا وبركاتھ. تعلمان أیھا الحبیبان

بمضطر أن أثبت لكما ذلك، مما عرفتما عني منذ أیام الشرقیة. وما كنت ألسأل ھذا السؤال، لكما على األخص، لوال 
 ت عن معرفة إجابتھ.عجز ، قدإني یشھد هللا

ما أرید أن أعرف ھو ببساطة: ما ھو الذي تریان بالضبط في الساحة الشامیة؟ على أي وجھ نظر تعمالن؟ وأي 
وال مع ض وال دعم وال تعاون مع التحالف منھج تتبنیان؟ نعرف منھج جبھة الفتح، الرسمي على األقل، ال تفاو

ر، على األقل ذاك التیار األقوي فیھا، ال مانع من التعاون مع التحالف، الحروریة. ونعرف منھج النحاس في األحرا
أو تلقى الدعم أو التفاوض، وعدم التعاون والتصالح مع الحروریة و"الغالة" بتعریفھم. ونعلم منھج جیش "اإلسالم" 

مقدما، فالتفاوض  جیش الریاض، في العمل بكل قوة إلخضاع الثورة اإلسالمیة لحكم الریاض، عمالً مدفوع األجر
وریة قومیة تدعو إلسالم . ونعرف منھج الجیش الحر، وطنیة سوالتعاون ھما األصل والواجب، ال حالة استثناء

یقبل كل االتجاھات بما فیھا العلمانیة وغیرھا طالما إنھا من مركبات المجتمع السورّي.  " شبھ إخوانّي،وسط"
 واستحالل دمھ ومالھ. ونعرف منھج داعش، تكفیر كل من لیس داعشیا 

، لكن أنتما أیھا الحبیبان، ال أدرى ماذا ترون حقیقة؟ أترون منھج الفتح؟ لیس بواضح في كثیر مما تدعمان وترّوجان
المنھج المتمیّع كما أسمیناه منذ أول تنظیر  ك من أقطابباحث شرعّي، وما إلى ذلمثل تبنیكما لشریفة/شؤون/

ھاروش ، وھو نفسھ منھج التمیع؟ فقط سّي المتمثل في الثالثي المرح النحاس/شریفة/ نھح النحامظھوره. أم تتبعان ال
نا لكما ماذا ترون األصلح للساحة الیوم، بوضوح، دون تعمیم مخل بالغرض، یكن في ھذا إزالة لبعض الضبابیة ل

ما من الشاكرین. واغفرا التي أصبحت سمة للبعض، یُخفى من ورائھا منھجھ الحقیقي، خجالً من إظھاره! ثم أكن لك
  لي صراحتي التي عشت بھا ما یقرب من ثالثة أرباع قرن من العمر ...
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 كلمة إلى المجاھدین الفاتحین في حلب الغراء
 أیھا األحباء النافرون في سبیل هللا، على أرض الشام، وفي حلب الغراء

العالم، وأنتم تخوضون معركة كأنھا الیرموك  تعلقت بكم أنظار وقلوب ومشاعر كّل مسلم موّحد في أرجاء
 ما بعدھا إن شاء هللا . ھاأو مالذكرد، سیكون ل

 أیھا األحباء: أحیوا سنة النصر، وأمیتوا بدعة الھزیمة والقھر، فوهللا اشتاقت القلوب لتلك السنة طویالً.
فل یُتّم وأمرأة ترّملت وأم ثِكلت وعجوز وشیخ أھینا طأیھا األحباء: أنتم الیوم، بعد هللا سبحانھ، أمل كّل 

 وفقدوا األھل واألبناء. فأنجزوا لھم حلمھم، وال تبخلوا علیھم بھ، فقد طال لیلھم وآن أوان فَْجِرھم.
زیاد وألب أرسالن وصالح الدین، فقد وهللا أیھا األحباء: أعیدوا لألمة عھد بن الولید وبن أبي وقاص وبن 

 قتلت األمةَ ُحكاُمھا السیسي والصباح وأبناء خلیفة والحسین وأبناء سعود وتلك الزمرة المرتدة.
أیھا األحباء: ھذه فرصة وھبھا هللا لكم، مرة ثانیة، من سعة فضلھ ورحمتھ، فعضوا علیھا بالنواجذ، وال 

كتبتم في ذیل التاریخ وعشتم وتعدلوا بھا دینارا وال دوالرا، فإن فعلتم استبدلتم الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر، 
 في ذل العبودیة ما شاء هللا.

 كن هللا یبتلي على حسب القدرة، فأنتم لھا وأھلھا. وهللا ناصركم إن شاء.ھي أمانة ثقیلة وحمٌل عظیم، ل
 2016أكتوبر  30 – 1438محرم  29 د طارق عبد الحلیم
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 نوفمبر
 

 )1( "إن في ذلك لعبرة ألولي األلباب.."

ً  ،الحدیث عن التاریخ، دوارتھ وحضاراتھ، دراسة وتحلیالً  ً  وفھما واجبات من تحدث في علم ، ھو من وتقییما
العلم، على  روا برداءشرعّي، وأفتى الناس في نوازلھم. وأجدر الناس بذلك ھم "علماء األمة" الذین تدثّ 

تفاوت درجاتھ بینھم. ذلك أن التاریخ، ھو كتاب هللا المشھود، في شأن عبیده وعباده. التاریخ ھو التطبیق 
بناء الحضارات، وفي انھیارھا وسقوطھا. وما قصص القرآن إال المباشر لسنن هللا سبحانھ في قیام األمم و

توجیھ مجمٌل للنظر في تفاصیل ذلك التاریخ المدّون، للعبید والعباد. فمن غفل عنھ، واستھان بھ، واقتصر 
على شرح ما یستلزمھ اإلیمان المجمل أو التوحید أو كلمة السواء، ولزوم التحاكم إلى هللا، كان كمن أعطى 

اً للمرتحل، وأعطاه خارطة الوصول، لكن لم ینبھھ إلى عقبات وعوائق الطریق، وما أتى من حدیث عنوان
من سبقوه عن تلك العوائق! وقد نبّھ تعالى في عشرات المواضع من كتابھ العزیز، إلى سنن هللا التي ال 

د المسلم في اختیار خارطة تتبّدل طبیعیا واجتماعیاً، وإلى لزوم تدبّرھا واستنباط ما فیھا من توجھات تفی
 الطریق. وعلى قدر عقلیة الدارس وسعة اطالعھ تطون فائدة التحلیل والتقییم، وربط الواقع بالماضي.

ونعنى بالتاریخ، كافة الحضارات التي قامت ثم دالت، في الشرق والغرب على السواء، من حضارة 
إسالمیة وخالفة راشدة، ثم ملكیة وخالفة صوریة، إغریقیة، وفرعونیة ویونانیة، ورومانیة، ثم بیزنطیة، ثم 

ثم عثمانیة، وبزوغ الحضارة الغربیة، ثم انجلیزیة، ثم انھیار اإلمبراطوریة اإلسالمیة وظھور اإلمبراطوریة 
 األمریكیة الحاكمة الیوم. یتبع إن شاء هللا

 2016نوفمبر  11 – 1438صفر  10 د طارق عبد الحلیم
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 )2( ذلك لعبرة ألولي األلباب..""إن في 

والنظر في قیام تلك الدول أو االمبراطوریات، التي ھي تجّمع لدول بطریق القوة العسكریة، أو بطریق 
الفیدرالیة السیاسیة، كما یتبنونھا الیوم، ثم النظر في أسباب سقوطھا، ودورات التاریخ بینھا، ھو مصدر 

 أساسّي لإلفتاء في نوازل األمة باعتبار سنن هللا سبحانھ. 

المؤرخون المسلمون بتدوین األحداث في تاریخنا، وكان ذلك من تأثیر علوم الحدیث على العقلیة وقد اكتفى 
المسلمة، وصحب ذلك بعض التحلیل في طیات كتبھم، كمواعظ ال كتحلیل وتقییم مبني على استقراءات 

ثمود ومدین متتابعة، وغالبھا یعود بالسبب إلى األصل المجمل الوارد في قصص األمم المندثرة كعاد و
والعمالیق وقوم لوط وأصحاب األیكة، ثم بني إسرائیل وتاریخھم النكد التعیس. ولم یشذّ عن ذلك إال عبقري 

 التاریخ ومؤسس علم االجتماع العمراني، ابن خلدون في مقدمتھ لكتاب العبر.

التي ال ینازعھا ونحن، في وسط الكارثة التي نعیشھا كمسلمین، في مھب ریح اإلمبراطوریة األمریكیة، 
منازع الیوم على األرض، نحتاج إلى مثل ذلك الفھم والتحلیل والتقییم، لنرى مكامن ضعف من سبق، 
ومصادر قوتھم، فیمكن أن نعمل عملنا في المفاصل الضعیفة، إلنھاك تلك اإلمبراطوریة، كما أُنھكت 

 اإلمبراطوریة الرومانیة قبل ذلك، مرتین! 

 2016نوفمبر  11 – 1438صفر  10 د طارق عبد الحلیم
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 )3( "إن في ذلك لعبرة ألولي األلباب.."

ذلك أّن للمؤرخین المحدثین طریقان في تصور قیام اإلمبراطوریات وسقوطھا، منھم من رأي أنھا دورات 
أنھا  في ثالث حلقات، قوة وبناء، سیطرة ونضوج، اضمحالل وسقوط، تماما كحیاة البشر. ومنھم من رأي

ومثال األول،  تسیر في خطوط متالحقة تشتبك مع بعضھا البعض، فتتواصل ویحمل بعضھا آثار بعض.
"، اضمحالل وسقوط اإلمبراطوریة الرومانیةصاحب كتاب " Edward Gibbonالمؤرخ اإلنجلیزي إدوارد جیبون 

ظرتھ الكنیسة على حیث أرجع سقوطھا إلى سیطرة الدین المسیحي ورجاالتھ على المجتمع، ومن ثم ح
سقوط ، في كتابھ القیّم "Oswald Spenglerالقارئ المسیحي. ومثال الثاني المؤرخ األلماني أوزوالد شبنجلر 

 Arnold Toynbee، ویقرب من نظریتھ، بنظرة أكثر تفاؤلیة أرنولد توینبي (ترجم لإلنجلیزیة والعربیة)" الغرب
". كذلك یعین على تتبع أحداث التاریخ، في مختصر دراسة التاریخ" ومختصره "دراسة التاریخفي موسوعتھ "

" للمؤرخ األمریكّي ویل تاریخ الحضارةكافة نواحیھ االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة والدینیة، موسوعة "
(مترجم من األردیة  Masudul Hasan" لمسعود حسن History of Islamوكتاب "، Will Durant دیورانت
، وھي أمثلة من عدید من الكتب، إال إني رأیت تلك من وھو كتاب ممتاز للدارسین باللغة اإلنجلیزیة) لإلنجلیزیة،

 الموسوعات الضروریة، ویحسن بقائھا أن یقرأھا بلغتھا األصلیة إن أحسنھا.

ل تاریخ اإلسالم، فالمصادر ال حصر لھا، وجلّھا معروف للقارئ، كتاریخ الطبري وابن كثیر والكامأما في 
البن األثیر وتاریخ بغداد للخطیب، والعبر البن خلدون، من المحدثین كثیر جداً، مثل التاریخ اإلسالمي 

 للعالمة الشامي محمود شاكر، وغیر ذلك من المختصرات. 
 2016نوفمبر  11 – 1438صفر  10    د طارق عبد الحلیم
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 عن كلمة الشیخ على القاضي

موجھا ، http://olama1.blogspot.co.uk/2016/07/blog-post_29.htmlنشر الشیخ القاضي ھذه الكلمة على رابط 
قّدم الشیخ وقد حدیثھ للشیخ الجوالنّي عن ضرر الحدیث عن "إقامة دولة إسالمیة" أو "تطبیق الشریعة". 

نقاطاً واقعیة ومصلحیة الشك في أنھا معتبرة في عین الشرع وعقل الفقیھ. لكن الشیخ القاضي جعلھا ھي 
األساس في تقییم أفعال المسلمین، وأخرج أصل األحكام الشرعیة بالكلیة. فاألصل أن ال یتنازل المرء عن 

وتقدیم الموانع. والعجز درجات. وإن قلنا بقوة مكالبتھ إلقامة الشرع، والعمل علي ذلك، ال استخدام الرخص 
صلیبي الساحقة كمانع، فھم إلى قوة أكبر ونحن إلى ضعف أشد ما دام فینا من یخذّل بھذا -الغرب الصھیو

المنطلق. فھذا یؤدى بال محالة إلى اندراس الشرع بالكلیة في القریب العاجل! فالمقاومة، مھما ضعفت ھي 
نار خامدة، تجعل فیھا حرارة الحیاة، ومنطق الشیخ أّن المقاومة مھما قویت فال كأنفاس مصطٍل في جمرات 

فائدة فیھا ابتداء إال الدمار والموت. إذن، فاخلع عنك جبتك وعمامتك، فلم تتمسك بھما علیك؟ ال فائدة منھما، 
ال من خوار  فقط لكالم وحدیث! ھذه لیست عاطفة .. ھذا شرع یستقى من حكمة القرآن وتوجیھ المصطفى،

نفس ضربھا الیأس في سویدائھا فتركھا صریعة الخوف. ثم ما ھذا الحدیث عن أردوغان؟! ھؤالء البشر ال 
یرون أن أردوغان ال یحاول أن یحي أمة، بل ھو مشارك مشاركة فعّألة في قتلھا. أنجرلیك، بوتین، 

. ثم تقنین المحرمات لإللتحاق إسرائیل، عالقات حمیمة من وراء درأ المفاسد إال عند أعمى البصیرة
باالتحاد األوروبي. قال الفقھاء أن من اضطر إلى فعل حرام، فعلیھ بأقلھ مما یكفیھ أن یعیش، فھل االتحاد 

 األوروبي من ھذا القبیل .. عیب وهللا علیك یا شیخ ما تقول .. خسارة .. أن تجلس مجلسك ھذا وهللا ..

 2016نوفمبر  11 – 1438صفر  10 د طارق عبد الحلیم
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 كالم یكذبھ القول والعمل .. یا راعي داعش!

تحدث راعي داعش العّي المتھرب، یبرر موقفھ، من تعاطفھ مع الدواعش، إال العدناني واألنباري "الغالة"! 
 ویكرر سفاھتھ في رمینا بالطعن في "المھاجرات". قلنا: 

عاما، حین كان راعى الدواعش یلعب كرة الشراب في  45لوال خشیتي من تلویث اسم دعا صاحبھ إلى هللا 
حارات عمان، یا ھذا، كالم ابن عم حدیث، كما یقول المصریون. موقف راعي داعش ومحادثاتھ مع ھؤالء 

ال البغدادي رأسھم؟ وما بال الخبثاء معروف. یقول "شنّعت على األنباري والعدناني"، زاده هللا ھوى.. وما ب
جنودھم الذین یقتلون المسلمین تكفیرا كّل یوم؟ .. إنما ھو الجھل أوال، والھوى ثانیا، والكبر عن التراجع 

ثالثاً، ومخالفة الجماعة رابعاً، وھروب من المناظرات خامساً. فلیقدس الرجل من یقدس، فھؤالء ذیول بال 
 فھ.عقول، لكن بیّن هللا حجمھ وفضح ضع

یقول راعي داعش، إننا طعنّا في النساء الصالحات، كذب وخسئ، ھو وأحبابھ من الدواعش الذین قالوا ھذا 
عنا بالنص، فتلقفھ الحبیب منھم، بال تدبر ورؤیة لمآل الكالم وغرضھ. بل فقره في الفقھ جعلھ یعین نساء 

اجرات" إلى مجھول، ثم یأتي العّي اغتررن بأقوال داعش فتركن أزواجھن وأوالدھن وآباءھن وسافرن "مھ
فیولل على المھاجرات أن ینقذوھن في الشام، إذ لیس لھن راعٍ! "یقتل القتیل ویمشي في جنازتھ". ألم یكن 
أحرى یا مفتى الغبرة أن تفتي بمنعھن أصالً، وتشدد على موقف من تھرب من بیتھا، ألي سبب كان؟ بل 

النساء "عامة" من لھ أغراض أخرى فلتختر كّل واحدة غرضھا،  قلنا إن المغترات منھن على خطأ وإن من
تشدیدا على التاركات لبیوتھن. فمن أولى بالتصویب؟ من ادعى صیانة العرض، دون أن یطعن أحد أصال، 

أم من یشتد في موضع الحمایة والتحذیر من العواقب. ھذا وهللا تكتیك من یرید أن یغطى على خطئھ 
 .تبِع جھال بحمقاألصبل. راعي داعش، یُ 

ولوال ھّم الشام الیوم، وصغر شأن الرجل، لزدناه ال صاعین على صاع سوء أدبھ السابق، بل صاعات 
 تُخرج من تحت جلده وساوس الكبر وھواجس التفقھ.

 2016نوفمبر  17 – 1438صفر  16 د طارق عبد الحلیم
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 وداعاً .. رجال هللا
 من أن یعیَش لھا الُھماُم األروعُ  المجد أخسُر والمكارُم صفقةٌ 

أبو خالد السوري، أبو فراس السورّي، أبو سعد الحضرمي، أبو أفغان المصرّي، أحمد سالمة المصري، أبو 
وعشرات غیرھم من الصادقین، من  والشیخ مرجان سالم المصرّي، عمر سراقب، المال أختر منصور األفغاني،

 حیاٌء عند ربھم یرزقون.كافة جماعات السنة، قیادات وجنودا، أ
ما أروع أن یعیش الرجل عقوداً، ال ھّم لھ إال نصرة هللا ودینھ ورسولھ، یحیا حرباً على أعداء هللا، بیده، ال 

 بلسانھ أو بقلبھ فقط، وھي أعلى درجات اإلیمان. 
مسلمین في بالدھم، من األعمال ما یَعّز عن الوصف بالكلمات، وأعالھا جھاد أعداء هللا المتحكمین في رقاب ال

 الذین ھم من جلدتھم ویتحدثون بألسنتھم، أو ممن یغزونھم بغیر حق، فیحرقون األرض ویھلكون الزرع والنسل.
ھؤالء الرجال الذین عرفوا دین هللا حقا، وعبدوه صدقاً، ال حدیثا وال كالماً. أین منھم من قعد وتخلّف! حسرة 

كما قال شیخ حبیب: فمن للفتن والبدع في بالد المسلمین یرّدھا عن عقولھم وهللا في القلب ما لھا من دواء. لكْن، 
ویدحرھا ویكشف عوارھا؟ لو لم یكن من یرّد على غالة الحروریة كالب أھل النار ما یفترون على المسلمین، 

ة، كیان فیبیّن من ھم وما دورھم، وماذا على المسلمین من واجب استئصالھم، لكانوا الیوم في كّل دار ومحل
خارجّي، تعیس شقّي. وكذلك عمالء المتمیعة المرجئة المنافقین. فالجھاد بالكلمة لھ ضرورتھ التي ال یقوم بھا 

    غیرھا، أو ھكذا نعزى أنفسنا!

 2016نوفمبر  19 - 1438صفر  18 د طارق عبد الحلیم
  

 
 حكم الطائفة المبتدعة المنحازة وحكم المعین

ائفة منحازة مبتدعة، فاألصل في الشعب المسلم طیجب التمییز بین الحكم على شعب ما، وبین الحكم على 
كم المعین فیھ، واألصل في الطائفة المنحازة خاصة بسالح، فحكمھا حكم الغالب حُ أن یظل على إسالمھ إال 

، لم یفھمھ العّي راعي داعش)، فطالما انحازوا فالبد من حكم طائفة یجرى علیھم، (وھو ما اھعلى أفراد
، فھي بین أمرین، إما حائفة، خوارج أو معتزلة أو غیرھا، فإن كانت ممن یحمل السالطحكم ال فیصیر ھو

إن لم یكفروا المسلمین ویستحلوا دماءھم، وإما أن یقاتلوا على أنھم حروریة خوارج  ،یقاتلون على أنھم بغاة
ذا إما أن یكون على أنھم أھل بدعة فاسقون، أو كفاٌر مارقة حسب إن كفروھم واستحلوا دماءھم. وقتالھم ھ

 اتلون على كّل حال، كما ذكرنا في المسألة السابقة.قالرأي الفقھي فیھم، لكنھم ی

 2016نوفمبر  22 – 1438صفر  21 د طارق عبد الحلیم
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 مختصر القول في مسألة نزوح الدواعش
فحكمھم حكم الحروریة، قلنا، قتال ھؤالء لیس كقتال أھل الجمل في مسألة نزوح الدواعش ثم أسرھم: 

ما لوصفین أو أھل البغي الذین قتالھم من باب "إخواننا بغوا علینا" بل یزفف على جریحھم ویقتل أسیرھم طا
جماعات في فإما یفرون  نازحون، ھو مقاتل (رجل أو امرأة) حتى ینتھي القتال، فإن قدر علیھم وھم فارون

النساء، أو یفرون فرادى إلى غیر مكان فال و األطفالكان یتحصنون فیھ، فیجب قتل أسیرھم إال إلى م
یقتلون، وال یسلمون لحكوماتھم فسیقتلونھم، بل من ثبت منھم تورط في قتل المسلمین، حوكم وقتل، وإال 

 .المراقبة أو السجن

 2016نوفمبر  22 – 1438صفر  21 د طارق عبد الحلیم
 

 

 

 الشام .. سنّة التمیّزفصائل 
ولسنا أ ؟جأة تتوقف بل وتخسر مناطق لماذالماذا ندخل معركة ثم ف"اءل البعض، وحق لھم التساؤل: سیست

َ ُمْبتَِلیُكم بِنََھٍر فََمن ""؟ قلت: قال تعالى عباد هللا نرید تطبیق الشریعة ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ �َّ فَلَمَّ
ا ِمْنھُ فَلَْیَس ِمنِّي َوَمن لَّْم یَْطعَْمھُ فَِإنَّھُ ِمنِّي إِالَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرفَةً بِیَِدِه ۚ فََشِربُوا ِمْنھُ إِ َشِرَب  ْنُھْم ۚ فَلَمَّ الَّ قَِلیًال ّمِ

ِ َكم َجاَوَزهُ ُھَو َوالَِّذیَن آَمنُوا َمعَھُ قَالُوا َال َطاقَةَ لَنَا اْلیَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُو َالقُو �َّ ِدِه ۚ قَاَل الَِّذیَن یَُظنُّوَن أَنَُّھم مُّ
ابِِرینَ  ُ َمَع الصَّ ِ ۗ َو�َّ ن فِئٍَة قَِلیلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِیَرةً بِِإْذِن �َّ ، كیف طالوت جندمن  الً خذوا مث . (249)البقرة  "ّمِ

نتصر إال شرذمة قلیلة تصفیتھم، رغم أنھم بدؤوا كمؤمنین معھ. لكن تساقطوا في الطریق، فلم ت تجتدرّ 
. حین نرى الفصائل تتناحر، األحرار یتھمون الفتح، والفتح البشريّ  علطریق ھو سمة الطبفي ا طمعھ. السقو

واألحرار یتھمون الحر، والكل یتھم جیش اإلسالم! نعم، ھذا صحیح، بل طبیعي وفطرّي. سنّة التمیّز في 
أعلى مراتبھا. فالمسلم ال یغتر بما ُسطر على رایة مرفوعة، أو ما رّدده قائد على منبر. تلك كلمات ال صلة 

عمال. بعض الفصائل بدأ بفكرة ال تنسجم مع الفكرة اإلسالمیة أصالً، وبعضھا بدأ تابعاً إلرادة لھا باأل
خارجیة، یرى صالحھا ویعتمد علیھا. والبعض بدأ بالفكرة الصحیحة ثم یئس منھا، فصار یحّور في أصلھا 

لبعض ظًل على أصل ویتأول بمن یحّرف الكلم عن مواضعھ لینصر الفكر الجدید، ویكون علماً علیھ. وا
أّن دولة الفصائل أن تعى فكرتھ، مع أخطاء بشریة تطبیقیة. فال یجب أن نتحیّر أمام الظاھرة. بل یجب على 

َكم تخضع آلل سلول لیست ھدف الفئة القلیلة، ودولة تخضع لتركیا وأمریكا لیست ھدف الفئة القلیلة، وأنھ "
ن فِئٍَة قَِلیلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِی ِ ّۗمِ الفصائل ال لزوم لھا، كما كان غالب جند طالوت ..  تلك، فغالب "َرةً بِِإْذِن �َّ

 كثرة على فراغ.
 2016نوفمبر  26 – 1438صفر  25 د طارق عبد الحلیم
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 دیسمبر
 تغریدات صباحیة

لھا إال االجتھادات المخطئة والحسابات الفاشلة تدمر العمل الیوم وھو في أدق مراحلھ، خاصة وال مبرر 
 الخوف والتكبر وتضخیم الذات وعدم السماع لألعلم

لم أر عالما واحداً (إن صح أن ھناك منھم أحد) أو طالب علم مجّد في جبھة اإلنفصالیین! یلقبونھم بالمشایخ. 
 !!!مصیبة تویتر، صبیان ال قیمة لھم مشایخ

مشایخ نصبتھم العوام شیوخا وھم ال یفرقون كم قلنا أّن مشایخ الساحة الشامیة الیوم لیسوا مشایخ علم، إنما 
 بین أمرین شرعیین! ثم یحكمونھم في الدماء

اسأل، یا ابن الساحة الیوم عمن تسمیھ شیخا، وتتبعھ وتنقل عنھ: ما ھي أعمالھ؟ ما ھي كتبھ؟ كیف صار 
 !نفسھ وهللا ینّصبشیخا؟ ومتى؟ وبأي مؤھل؟ منھم من 

م یظھروا إال في إبان الثورة، وتعللوا بأنھم في الساحة، وكأن من في ھكذا تعّسر الجھاد، باتباع جھالء ل
 !!الساحة ینصّب العلم في رأسھ صبّا وھو نائم

ما نراه من تشتت ھو نتیجة اتباع رؤوسا جھاال ضلوا وأضلوا، ال یشك في ذلك من یعرف السنة، ویعلم في 
 ً  .دین هللا شیئا. العلم ال یؤخذ عنوة وال تعیینا

لشیوخ بالتعیین زیفاً یدخلون تحت قول هللا تعالى "ویحبون أن یُحمدوا بما لم یفعلوا" یخاطبون الناس ھؤالء ا
 ل وإن صح.م باطمن وراء قناع مزیف، وكالمھ

نتحدث عن النبع الصافي في التلقي، ثم نسمع لحدیث صبیان في العلم، لم یعرفوا عن الشرع إال بعد بدایة 
 فیما یجب فعلھ وتركھأزمة الشام، ثم ھم یحكمون 
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 تغریدات الصباح

 ماذا یرید منا السفھاء؟

أمریكا الدیموقراطیة ترید إسالما أمریكیا فرنسیا على الموضة، وأمریكا المحافظین ال ترید إسالما بالمرة. 
وروسیا الحمراء ال ترید مسلما حیا، ومعھا الصین وبورما. وأوروبا ترید إجالء المسلمین من قارتھا. 

عبید إحسانھم! والسیسي ال یرید إسالما وحكام العرب المرتدین یریدون إسالما علمانیا ذلیال لھم، ونحن فیھ 
بالمرة، ولو في المساجد فقط! ومحمد بن زاید یرید علمانیة صافیة لوجھ العلمانیة. وحمزة یوسف والجفري 
یریدان إسالما یطابق دین أوباما بالحرف. واإلخوان یریدون إسالما دیموقراطیا أقرب للعلمانیة مع بعض 

 یرة! ھذه خیاراتنا .. فأیھا نتبع!؟ نتركھا ألصحاب التفاوض .. الرتوش، مثل رتوش الدغیم الشھ

من نحن؟شیوخ إعالم السالطین یروننا تكفیریین وصبیان الدواعش یروننا مرتدین مرجئة وقادة الممیعة 
 یروننا متطرفین والسیسي یرانا رؤوسا أینعت لقطافھا

ابن كریمة شیخ السیسي كیف یحرف القرأن وینفي أن نبیوة محمد صلى هللا علیھ وسلم جزء من اإلسالم، بل 
 //:tv.arbynews.com/mk3oog0j666ghttp !كل أھل الكناب مسلمون 

الدور األمریكي في سوریا نتیجة خوف الدیموقراطیین في مرحاة االنتخابات، فعل یعود ترمب تم تھمیش 
 !بدور لھم؟ ھذا ما یتمناه التفاوضیة على أنھم أفضل

الدور على الساحة السوریة مقّسم بین األطراف، تركیا والناتو في درع الفرار، وروسیا والنصیریة في 
 ..ا تركیا إیرانحلب. ثالثي اللعبة الیوم ھم روسی

اللھم َضعُف الجسد وخارت الصحة وقلت الحیلة وطال العمر فلم یعد بأیدینا إال قلما نبیّن بھ ما استطعنا 
 الیھ سبیال، فاغفر ما ضیّعنا وتقبل ما صنعنا

وحد الحالل بیّن والحرام بیّن، الحق بیّن والباطل بیّن، المصلحة بیّنة والمفسدة بیّنة لمن یعتقد أن أمر الت
 أمر اجتھادي خالفي. ھو لیس بأمر متشابھ

أقیموا دولة اإلسالم في قلوبكم تقیمونھا في حیاتكم، قولة حق أرید بھا باطل أو تأویل. فدولة اإلسالم 
 القلبیة ال تكون سلمیة مع قاتلیھا تنبذ القتال

دیننا وعودة كرامتنا عدونا األول ھم حكام العرب المرتدین بال استثناء، فھم من یقف في سبیل رفعة 
 ..وحقوقنا وحیاة أطفالنا ونسائنا فاخلعوھم كالنعال

أمر المسلمین "العرب" خاصة، یحتاج إلى تجدید الفكر (ال الشرعي!) واالستراتیجیة والتكتیك، مع 
  ..شخصیات جدیدة قویة عاملة مخلصة عالمة، ترید النصر

سالمیة العربیة مع الحقائق على األرض، فلن تقوم إن لم یتعامل أصحاب الرأي والمشورة في رقعتنا اإل
 لھم قائمة قبل أن یستبدل هللا جیال أو أجیاال عدة

ھذا الجمع "اإلسالمي" البلیونّي، غالبیتھ المطلقة زبد یذھب ھباء، صوفیة وعلمانیة وتفاوضیة ونفعیة 
 !سلطانیة، یصفو منھ ملیون مجاھد في كامل الرقعة

https://t.co/jXrE89VpMm
https://t.co/jXrE89VpMm
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جنیف أو تركیا أو حیثما وضعھ سیده األمریكي؟ ینتظر لحظة یتحقق فیھا الھدف ماذا یفعل االئتالف في 
 !الغربي فیخرج معھم اللتقاط الصور التذكاریة، عار

قلنا من قبل: أردوغان علماني براجماتي قومي أینما وجد مصلحة قومھ تبناھا، فإن صادف أن وافقت 
 ...مصلحة إسالم فبھا ونعمة وإال فأھال بالروس والیھود

دوغان إنھ سیقوم بتحریر سوریا وإعادة مجد اإلسالم، لكن خیبتنا ھي التي ألبستھ ثوب الخلیفة لم یقل أر
  ..في أذھان األبریاء الجھلة ومّدعي العلم

 

 

 ابن آدم ... والخطأ

ابن آدم خّطاء، لكن الناس یتفاوتون في احتماالت الخطأ، حسب ثالثة عوامل مجتمعات، اإلخالص،  كلّ 
، دون علم وال صمنھم من لدیھ اإلخالف البعض. حسن النظر واالستدالل. ال تنفصل عن بعضھاوالعلم، و

اء ، ثم من لدیھ علم بال إخالص وال نظر، وھم علمفي كل حال خطأ علىأكثرھم الذین  م البسطاءنظر، وھ
علم وال إخالص، وھم "المفكرون"!، ومنھم من لھ  نظر دونبعض ، ومنھم من لھ أھل النفاق السلطان

إخالص ونوع علم دون نظر واستدالل، وھم من اتخذھم البعض شیوخا فدمروا ساحات الجھاد. فعلیك أخي 
 بمن حاز الثالثة، تعرفھ من قدر إصابتھ للحق ال من صدق ما نقل من كتب األولین.

 2016دیسمبر  2 – 1438 ربیع أول 2 د طارق عبد الحلیم

 

 

 !التكتم والسریة المبالغ فیھا.. بال سبب

مشكلة الساحة ھي عدم وضوح ما یجرى في االجتماعات، والتبریر ھو أال یتدخل العدو فیفشلھا! یا إخوة 
ھذا منطق أعوج. العدو ھم الداعمون، فإن كان في االجتماعات من لھ أیة صلة بالداعم، فسیصل ما تم الیھم 

ھناك أي أحد من قابلي الدعم، فما الضرر إذن في أن صیل الیھم أن الجبھة الفالنیة بال شك، وإن لم یكن 
اعترضت أو األمیر الفالني قد رضي! ولو بعد تھایة المحادثات. ھذا أمر معروف في تاریخ الدنیا وتاریخنا 

یبة أمل ممن اإلسالمي كلھ، وإخفاء الحقائق ودفنھا كاملة بحجة الحمایة عار على كّل من شارك فیھ، وخ
 .أفتى بھ

 2016دیسمبر  18 – 1438ذو القعدة  18 د طارق عبد الحلیم
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 اإلنصاف في حق من تذرع باالختالف

بیان زالت أصحاب العلم من منتسبي السنة، مھما  ،إلى جانب فضح المبتدعة ،من بیان الحق ومن اإلنصاف
كانت لھم من سمعة، فزلتھم أخطر من حیث أثرھا دون أن نخاف لومة الئم، ولھذا بینا زیف كالم من نافح 

عنھم لغرض معروف، دون دلیل ثم كفر  ،ال الشبھات ،عن الحروریة بأن فیھم غلو، وجاھد في نفي الحقائق
قراطیة والتمیع ثم أعاد تغریدات الموریتاني! تناقض عجیب.. وكذلك رددنا طوب األرض من دعاة الدیمو

ال محاباة وتآخي في مسائل الشرع، ومن سكت عن خطأ أو زلة  .على فتاوى ال یستسیغھا العقل وال الدلیل
 .صدیق من أصحاب العلم أو أصحاب اإلسم، وھما مختلفان، بسبب الصداقة والخجل فقد زل زلتھ

شأن الھالك الكشاش لكتبت فیمن شذ عن رأي الجماعة مدعیا االجتھاد وحق االختالف وھوعین لوال تفاھة 
 !!معارفالھوى والرأي إذ ال دلیل واحد إال أحادیث 

المتھم أو من علیھ شبھة ال یؤخذ رأیھ في مسألة ال یُقبل لھ فتوى، ھذه أولیة في الفقھ والقضاء والمتھم ال 
 بل مجرد شبھتھایجب أن تثبت علیھ التھمة، 

من شذّ عن الجماعة، وكانت علیھ شبھة في فتواه بتعلقھا بقریب أو معرفة، فمھما كانت عدالتھ ال تُقبل لھ 
 فتوى وال قول حسب الشرع، یا من تریدون الشرع

ما رأیت أسوأ تأویال من قول الشاذ عن الجماعة أن من فرح بقتل رأس الفتنة فھوى بسبب أن لھ أقارب 
 ؟اء بینھمحیألھ  معارفقتلھم! ألیس ھو مثل أن یكون قولھ بسبب 

فلیتق هللا من ینافح عن الحروریة، مدعیا اإلنصاف، وھو ال یرى ما فیھم، وال یراعي أن دفاعھ فیھ إھانة 
 . ممن راحوا شھداء على أیدى كالب الناروتنقیص 

 1437ذو القعدة  27 د طارق عبد الحلیم 
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 لبیب النحاس .. مثال لتحریف الكلم وتبدیل المعاني

النحاس یدعو للسیاسة في محل اإلقدام. یقول ماذا نفعكم الجھاد والمقاومة! بل نفعتكم سیاستنا إلخالء لبیب 
كشفت حلب أن المعركة تحتاج أدوات أخرى غیر العسكریة وعندما احتاجھا  یقول "حلب وإنقاذ أھلھا! 

 منطق معكوس منكوس موكوس. " بالممیعةلنجاتھم لم یجدوھا إال عند من یتھمونھم  المعلبة العقولأصحاب 

د وجمع الصف. كیف تكون ھذه تعلیب العقول على مفھوم صحیح موافق للسنة، ومنھج اإلسالم كالتوحّ 
مكروھة أو محّرمة؟ ألتنافر األفكار؟ وأي فكر یتنافر مع قول هللا تعالى "إن هللا یحب الذین یقاتلون في سبیلھ 

للمؤمن كالبنیان المرصوص"! ھذا تأویل وتحریف عجیب للكلم، لخدمة صفا" وقول المصطفي "المؤمن 
فكرة غریبة عن اإلسالم، خبیثة، زینھا الشیطان في عقول ھؤالء البشر. یا رجل، اتق هللا، جعلت السبب 

إال بعد أن ھزمتموھا برفضكم ، تحریفا وتبدیال. المعركة لم تحتج إلى تدخل الممیعة اتیجة سببننتیجة، وال
وحد وإصراركم على التشتت لصالح الداعم. لو تركتم غروركم بما أنتم فیھ من ثقة بالسیاسة في محل الت

اإلقدام، ما احتاج أحد لمغادرة حلب، وال للممیعة الساقطین. األدوات األخرى غیر العسكریة، في عقول 
ن، فھو ممیّع ساقط، قد رأینا العَالَم العاقل، ھي الخطة "ب" البدیلة، ال األصل. ومن جعلھا أصال كما تدعو

 نفعھ في سیاسة اإلخوان منذ الثالثینیات من القرن الماضي. فاتق هللا في أھلك ودینك ووطنك إن كنت لبیبا

 1438ذي القعدة  26 – 2016دیسمبر  26 د طارق عبد الحلیم
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 كلمة عن فك االرتباط

(رغم  ب وغیرھمالعریدي وأبو جلیبید فون ضده، مثل ممن یقعدد أزمة فك االرتباط كانت نتیجتھا تحجیم 
ممن ال یرى إال إثبات أّن قولھ ال یجب  ، وھؤالء اإلخوة لھم ظھر من "مشایخ"عمانحبنا لھم وتقدیرنا لمواقفھم)

مخالفتھ، وأن الجوالني خرج على رأي فقھاء العصر. ورغم معارضتنا للفك قبلھ، لكنھا اآلن فتنة لعن هللا 
أیقظھا، والسؤال موجھ لھم، ھو نفس تساؤلھم: قلتم ماذا تجنون من فك االرتباط من قبل؟ إذن فماذا  من

أطفال؟ ھل تریدون إقامة جماعة ینتھي بھا األمر إلى  تجنون من إعادتھ اآلن؟ ھل ھو مجرد تسمیة وعاطفة
لن یغیر  ل كما ھو؟ وأظن أنھقتال الجبھة، وغیرھا؟ ھل سیقلل إعادة االرتباط من القصف أم سیزیده أم سیظ

من األمر شیئا، ارتباط أم غیر ارتباط. فلم تحریك الفتنة، وشق المجاھدین السنة إلى قاعدة وجبھة؟ أیخالف 
اتقوا هللا، وضعوا األوراق على المكشوف، وال تخشوا من ذكر أسماء ومناصب،  الجوالني القاعدة؟ وفیم؟

  ...فالصراحة واالستقامة ال ینفصالن

 طارق عبد الحلیم د
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 عن الجیوش العربیة ...

تحدثت من قبل عن حكم الجیوش العربیة، والجیش، كأي تنظیم لھ سیاسة موحدة وھدف مقصود، ویقع تحت 
ھة، یعتبر طائفة، مثلھ مثل أي جماعة بشریة مركبة من أفراد ینتمون الیھا فكریا وتنظیمیاً،  قیادة موّجِ

مظلتھا وحسب توجیھ قادتھا. والجیوش العربیة تخضع للنمط السیاسي الذي تسیر علیھ ویعملون تحت 
دولھا، وتخدم أھدافھ وتدافع عنھ، ضد أي محاولة إلسقاطھ، سواء داخلیا أو خارجیا، وسواء كان على حٍق 

حكمھا. فإن أو باطل. فعقیدة الجیش، كطائفة، ھي عقیدة الدولة التي یخدمھا، أي دستورھا ورؤوسھا ونظام 
كانت علمانیة، فھو جیش یخدم العلمانیة وینصر الطاغوت، ویحارب اإلسالم، الذي ھو إقامة شرع هللا في 

تلك الدولة. وھذا ھو حال كافة الجیوش في المنطقة العربیة. فھي جیوش تتبع قیادات تّم تدریبھا في الغرب، 
إلى كافة من لھ حق إصدار أوامر، ینفذھا الجندّي  وللغرب والؤھا الكامل، من قیادتھا العلیا ورئیس دولتھا

 العادي. ھذا یعني أن الجیش الذي ھذا حالھ، ھو جیش كافر بشرع هللا، یخدم الكفر ویؤسس لھ ویحمیھ.

ثم نأتي إلى األفراد الذین یتكون منھم ھذا الجیش، فھم، على التعیین، یختلفون في الحكم عن حكمھم في 
لطائفة. فحالھم االعتباري أنھم كفار متواطئون على خدمة الطاغوت األكبر، لكّن حالھم االعتباري داخل ا

ھذا ال ینسحب تلقائیا على كل فرد بعینھ، إذ إن ھناك موانع قد تقوم في فرٍد بعینھ، مثل الجھل، أو االكراه، 
ر لمجرج انتسابھ كما في حالة المجندین قصراً، أو غیر ذلك. ولذلك ال یجب الحكم على المعین منھم بالكف

للطائفة، لن یُحكم علیھ بعد اختباره بشكل فردي حسب ما یظھر منھ. فمجرد االنتساب ال یكفر بھ المجند. 
لكن انتسابھ إلى طائفة كفریة تضعھ في خانة الكفر حین قتال المسلمین، فیعامل وقتھا معاملة الكافر، في 

ول حدیث عائشة "یغزو جیش الكعبة.." فإن هللا لم األسر والقتل والسبي، ثم یُبعث على نیتھ. وھو مدل
یخصص أفراداً بعینھم حالة الغزو العام، رغم أنھم لم یقصدوا غزواً، وھو سبحانھ األولى بھذا واألقدر 

علیھ، لو أن أحكام الدنیا تجري على ھذا المنوال. لكنھ خسف بالجمیع األرض، ثم یبعثھم على نیاتھم، وھو 
ھ بأحكام الدنیا. وھذا صحیح في شأن كّل طائفة تقوم بحمایة النظام الطاغوتي حصراً، أمر أخروي ال شأن ل

مثل الشرطة والمخابرات، مع استثناء أفراد بعینھم یُعلم كفرھم بالقرائن كالرؤوس، ال مشاعاً مع خدمة 
 المجتمع كالوزارات المدنیة، حیث ال تقع تحت ھذا التحلیل ابتداًء.

 د طارق عبد الحلیم
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 اعتذار لألحرار ... ولكن ..

نحن مخطؤون بشأن األحرار، فلیسامحوننا. ھال شرح لنا أحد منھم ما ھي السیاسة التي یتبعونھا في  ،طیب
التفاوض؟كل تفاوض لھ ثوابت معلنة ال یتنازل عنھا المفاوضون فما ھي ثوابتھم، حتى یحاكمھم الشعب 

حكم النصیریة والروافض السوري، ال نحن، قبل أن یحاكمھم هللا عنھا؟ أمنھا عدم رجوع بشار؟ أمنھا عدم ت
في الحكم أمنھا الرجوع ألحكام هللا، بأي شكل من األشكال؟ أمنھا محاكمة المسؤولین عن الجرائم البشعة 

التي حدثت في سوریا؟ ما ھي ثوابتكم التفاوضیة بعد أن بعد أن تبسطتم في ثوابتكم العقدیة؟ قَّسموا ساحتكم 
 بررتم ھذا بإعالن ما تسعون الیھ، على األقل؟قسمین، یسكین حاد، مقبضھ في یدكم، فھال 

 2016دیسمبر  29 – 1438ذو القعدة  29 د طارق عبد الحلیم

 

 

 

 یا أحرار .. أأنتم أحرار في التفاوض!

من بدھیات التفاوض، یا أحرار، أن یكون بیدكم ورقات ضغط تضعونھا على الطاولة، في مقابل ما یرید 
منكم العدو المفاِوض. ونحن على یقین أنھم یخوفونكم، بل أنتم بالفعل تخشون أن یصنفونكم وال یقدموا على 

طراز ماروش وشریفة والنحاس، التفاوض معكم إن اتحدتم مع الفتح. لكن، ولكم هللا إن كان سیاسییكم من 
الصحیح أن یكون اتحادكم ورقة ضغط قویة جدا في یدكم، یرى بھا العدو عدم جبنكم عن القتال، وأنكم في 
الداخل ید واحدة. وال تخشون أن یتراجعوا عن التفاوض، بل ھو الشیطان الذي ركزه سیاسییكم في عقولكم 

أسرع وأكثر عزما على الحل سیاسیا، وأكثر استعدادا لمنحكم یوسوس الیكم بھذا. بل سیقبلون على التفاوض 
 ما تریدون. 

 الحریة ال تأتي من تسمیة "األحرار" یا أحرار. بل تأتي من تحرر العقل والنفس من قید شیطان الخوف 

 2016دیسمبر  29 – 1438ذو القعدة  29 د طارق عبد الحلیم
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 كان!ما الدلیل القطعي بقول عالم .. أیّا 

قول عالم ال یقال عنھ دلیل قطعي بأي حال من األحوال، فالدلیل القطعي ھو ما كان من كتاب وسنة قطعي 
الثبوت والداللة .. فھذا مجرد قول عالم. وثانیا: القول بأن ھذا الرجل الموصوف ال مسلم وال كافر خطأ 

كان ظاھره اإلسالم وولد علیھ ونشأ فقھي فاحش، فالمرء على حالین ال ثالث لھما ، مسلم أو كافر، فمن 
وأقام الشعائر فھو مسلم بال شك، فإن ُوجد إنھ ال یعرف معنى الشھادتین أو بعض معانیھما، ُعلم، وھو ال 
یوال مسلما على األصل، فإن رفض منھا قطعي مكفٌّر استتیب، فإن تاب وإال قتل. وغیر ذلك یؤدى إلى 

في العقائد عند أھل السنة. أما تلك المتزلة التي ال یعتبر فیھا المرء القول بالتوقف والتبین الذي ھو بدعة 
مسلما أو كافرا، فھي قد تصح عند بعض العلماء للكافر األصلي، حین ینطق الشھادتین تحت بریق السیف .. 

 ... یُختبر حتى یثبت إسالمھ .. أّما تعمیمھا ھكذا فلیس بعلم بل ھو جھل محض مفھذا یعصم دمھ بالنطق ث

 د طارق عبد الحلیم

 

 
 

  

 الشرعي والمصلحة ...الحكم 
المقصد الرئیس في أي عمل إسالمّي، فردّي أو جماعّي، شعائري أو شرائعّي، ھو جلب مصالح العباد، على أتم 

وجھ، ودرأ المفاسد عنھم في الدنیا واآلخرة. وحیثما ُوجد الحكم الشرعّي الصحیح، وقعت المصلحة، وتخلفت 
روج البعض مما جاء عرضا في نقول بعض المفسدة. وھذا ھو الوجھ الصحیح الموافق للكتاب والسنة، ال كما ی

األولین من أنھ حیثما ُوجدت المصلحة وقع الحكم الشرعّي. والفارق بینھما دقیق وكبیر. فالوصف الثاني یضع 
المصلحة أوالً، وھذا حًق من جھة مقصد الشارع، بال شك. ولكن الوصف األول ھو األحق باالتباع من جھة تصّرف 

لمكلفین تعیین الحكم الشرعي بأدلتھ الصحیحة، ومن ثم یمكن التعرف على المصلحة كتابع ال الُمكلّف. إذ یجب علي ا
 كمتبوع. فیجب االنتباه إلى ذلك، فكم وقع من عدم التفریق بینھما من مخالفات أدت إلى تأخیر نصٍر، أو تضییع حٍق. 

 3ج من بحث "أحداث أوروبا ... أسباب ونتائج"  د طارق عبد الحلیم
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 في زمن الخدیعة.. كارثتان على العلم والعلماء 
ال یحتاج المسلم أن یُنبھ إلى مقام العلم في شرعنا "إنما یخشى هللا من عباده العلماء" ال الحكام وال القادة وال 

المجاھدون، العلماء حصراً. وقد سماھم هللا سبحانھ بأھل الذكر، وأمر بسؤالھم واتباعھم، كما ورد في صحاح السنة 
من ثبت على منھج أھل السنة، تعلما وتعلیما وانتاجا غزیراً، ال والعلماء المقصودون ھم كلھا، مما یطول ذكره. 

، كما یفعل رویبضات ھذا الزمان. ومن ثّم، جرت األجیال المسلمة على توقیر العلماء واحترامھم بدعاوى وتخییالت
 وحفظ مكانتھم، حتى نبغت طائفتان ھالكتان مارقتان، البرھامیة والحروریة.

تد البرھامي، فقد تعلم وعلم، لكنھ لم یثبت على منھج السنة، وال منھج اإلسالم كلھ فوالى أما البرھامیة أتباع المر
الشیطان جھاراً، ودعا لھ لیال ونھاراً، فخرج من دین اإلسالم، لكنھ زلزل فطر الكثیر من الشباب الذین رأوا في 

 ھلھم وبساطة فكرھم."العلم" و"الشیوخ" مصیدة آلمالھم، فمرقوا علیھم بالجملة، ولم یفرقوا لج

أّما الحروریة العوادیة، أتباع المارق السامرائي فقد استباحوا ما كّرم هللا كلھ، فأھانوا العلم والعلماء، وظنوا أنھم 
ریق المنتكس وقرون العلم، وأن من لم یَِسر على طبتوقیر تلك العصابة الجاھلة التي یسمونھا شرعییھم، أو قادتھم، ی

ھ كّل سفیھ بعالم، ولو كان أعلم الخلق وأكرمھم وأجلھم! خیبة على خیبة! وقد جّر العوادّي من ورائابن عواد لیس 
 د طارق عبد الحلیماللسان، حقیر البیان، فكان كارثة على أھل ھذا الزمان.   جاھل جھال مركبا، سلیط

 

 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد � رّب العالمین
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