َولَيْ ُسوا مِ نْ ُه فِ ي َش ْيءٍ َ ،م ْن َقاتَل َ ُه ْم َكا َن أَ ْولَى بِاللَّهِ مِ نْ ُه ْم)
وقالَ :
(ش ُّر َقتْلَى ُق ِتلُوا َ ْ
ِيل َم ْن َقتَلُوا) رواه
الس َماءَِ ،و َخيْ ُر َقت ٍ
مي َّ
ت َت أَدِ ِ
رواه أبو داود.

أحمد.

وما أشبه حال هؤالء بحال التتار الذين قال فيهم ابن تيمية رحمه
الله في «الفتاوى»َ « :و َق ْد تكلَّم النَّاس فِ ي َكيْفِ َّيةِ قِ تَالِ َه ُؤ َلءِ ال َّتتَرِ
ال َم ِام،
مِ ْن أَ ِّي َقب ٍ
ال ْس َل َم َولَيْ ُسوا بُ َغا ًة َعلَى ْ ِ
ِيل ُه َوَ ،ف ِإ َّن ُه ْم يُ ْظهِ ُرو َن ْ ِ
اعتِهِ فِ ي َو ْق ٍت ثُ َّم َخالَفُوهَُ .ف َقا َل َّ
الشيْ ُخ تَقِ ُّي
َف ِإ َّن ُه ْم لَ ْم يَ ُكونُوا فِ ي َط َ
ال ِّدينِ [ أي ابن تيمية ]َ :ه ُؤ َلءِ مِ ْن ِجن ِْس ْ َ
ال َوارِ ِج ا َّلذِ ي َن َخ َر ُجوا
َعلَى َعل ٍِّي َو ُم َعاوِ يَ َةَ ،و َرأَ ْوا أَ َّن ُه ْم أَ َحقُّ ب ْ
ِالَ ْمرِ مِ نْ ُه َماَ ،و َه ُؤ َلءِ يَ ْز ُع ُمو َن
أَ َّن ُه ْم أَ َحقُّ ِب ِإ َقا َمةِ ْ َ
ني َما
القِّ مِ َن ْال ُ ْسلِمِ نيََ ،ويَعِ يبُو َن َعلَى ْال ُ ْسلِمِ َ
اصي َو ُّ
ُه ْم ُمتَل َ ِّب ُسو َن ِبهِ مِ َن ْال َ َع ِ
الظل ْ ِم».
ثالثًا :ال مينع من قتالهم ما يوجد فيهم من عبادة أو طاعة
أو جهاد ،فقد أخبرنا رسول الله [ عن أوصاف اخلوارج في
س قِ َرا َءتُ ُك ْم ِإلَى قِ َرا َءتِهِ ْم ب َ
ِش ْيءٍ ،
العبادة حتى ال نغت َّر بهم فقال( :لَيْ َ
ِش ْيءٍ َ ،و َل ِص َيا ُم ُك ْم ِإلَى ِص َيامِ هِ ْم ب َ
ص َلتِهِ ْم ب َ
ِش ْيءٍ )
ص َلتُ ُك ْم ِإلَى َ
َو َل َ
رواه مسلم.

ص َلتِهِ ْمَ ،و ِص َيا َم ُه َم َع ِص َيامِ هِ ْم)
ص َلتَ ُه َم َع َ
وقال( :يَ ْحقِ ُر أَ َح ُد ُك ْم َ

متفق عليه.

عباس -رضي الله عنه -في وصفهمَ « :ف َد َخل ْ ُت
وقال عبد الله بن
ٍ
اج ِت َها ًدا مِ نْ ُه ْم ،أَيْدِ يهِ ْم َك َأ َّن َها ثَفِ ُن
َعلَى َق ْو ٍم لَ ْم أَ َر َق ْو ًما َق ُّط أَ َش َّد ْ
الس ُجودِ » رواه
ِْ
البِلِ [أي ركبها الغليظة]َ ،و ُو ُجو ُه ُه ْم ُم َعلَّم ٌة مِ ْن آثَارِ ُّ
عبد الرزاق في املصنف.
شدة اجتهادهم في العبادة إال أ َّنهم وقعوا في بدع منكرة
فمع َّ
استحلوا بها الدماء واألموال.
رابعًا :يجب على املجاهدين عدم اخلروج عن املنهج القومي في
قتالهم ،كالفحش في سبهم ،أو رميهم بالكفر ،أو النفاق  -وإن
رموا هم مخالفهم بذلك  -فالكفر حكم شرعي ال يجوز إطالقه
إال بتحقق شروطه وانتفاء موانعه ،ويكون ذلك من أهل العلم
الراسخني.
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كما يحرم جتاوز احل ِّد املشروع في قتالهم بالتعذيب ،أو اإلهانة،
أو التع ُّرض ملن ال يجوز قتاله من نسائهم وأطفالهم ،وقد سبقت
فتوى حول (حكم قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة
باملثل) فكيف باملسلمني املنحرفني؟
ولقتال هؤالء أحكام خاصة ليس هذا مكان بسطها.
خامسًا :غاية قتال هذه الفئة أن ترجع عن بغيها وظلمها ،وذلك
بسحب إعالن دولتهم املزعومة ،والكف عن تكفير اجلماعات
املجاهدة وقتالها ،وإرجاع ما اغتصبته منها ،واخلضوع للمحاكم
الشرعية املستقلة ،واالرتداع عن األفعال الشنيعة ح ًقا ال ادعا ًء.
قال الطبري رحمه الله في «تفسيره» لقوله تعالىَ { :ف َقا ِتلُوا ا َّلتِي
َي َّ
َي
الطا ِئ َفت ْ ِ
تَبْغِ ي َحتَّى تَفِ ي َء ِإلَى أَ ْمرِ اللَّهِ }َ « :ف ِإ ْن أَبَ َت إ ِْح َدى َهات ْ ِ
َاب اللَّهِ لَ ُه َو َعلَيْهِ َ ،وتَ َع َّد ْت َما َج َع َل اللَّ ُه َع ْد ًل
ال َجابَ َة ِإلَى ُح ْك ِم كِ ت ِ
ِْ
ي َخلْقِ هِ َ ،وأَ َجابَ ِت ْالُخْ َرى مِ نْ ُه َماَ { ،ف َقا ِتلُوا ا َّلتِي تَبْغِ ي} يَقُو ُل:
بَ ْ َ
{حتَّى تَفِ ي َء
َف َقا ِتلُوا ا َّلتِي تَ ْعتَدِّ يَ ،وتَ ْأبَى ْ ِ
ال َجابَ َة ِإلَى ُح ْك ِم اللَّهِ َ
ي
ِإلَى أَ ْمرِ اللَّهِ } َحتَّى تَ ْر ِج َع ِإلَى ُح ْك ِم اللَّهِ ا َّلذِ ي َح َك َم فِ ي كِ تَا ِبهِ بَ ْ َ
َخلْقِ هِ ».
سادسًا :يجب على املجاهدين أن ال ينصرفوا إلى هذا القتال
ب ُكلِّيتهم ،فينشغلوا به عن قتال العصابات الباطنية واألحزاب
الرافضية ،فما خرج من خرج في سبيل الله ،وال تش َّكلت هذه
الكتائب واأللوية إال إلسقاط النظام النصيري الكافر الفاجر،
فليقدر لكل أمر قدره.
َّ
كما يجب على العلماء وطلبة العلم مواجهة الغلو وكشف شبهات
الغالة ،مهما تباينت أسماؤهم واختلفت أفكارهم ،وحوار من
اجنرف إلى ذلك من الشباب باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ فهذا
واجب الوقت الذي ال ينبغي السكوت عنه؛ فخطر الغلو في
الدين ال يقل عن خطر أنظمة الكفر والطغيان ،قال ابن عساكر
رحمه الله في «تاريخ دمشق»« :ولو أمكن الله اخلوارج من رأيهم
لفسدت األرض وقطعت السبل وقطع احلج من بيت الله احلرام
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وإذا لعاد أمر اإلسالم جاهلية حتى يعود الناس يستغيثون برؤوس
اجلبال كما كانوا في اجلاهلية».
وأخريًا:
إن جهاد إخوانكم في سوريا بخير
نقول لألمة اإلسالمية جمعاءَّ :
وإن هذه احملن لن تزيده إال متايزًا في الصفوف،
إن شاء اللهَّ ،
تقعدن بكم هذه األحداث عن االستمرار
واحتا ًدا في الكلمة ،فال
َّ
في نصرة إخوانكم من املجاهدين الصادقني.
ولله دركم يا أهل الشام فقد اجتمع عليكم كل أهل الكفر والنفاق
من الباطنية والرافضة ،وأهل البغي والعدوان من الفرق الضالة،
وأرادكم الله حر ًبا لكل هؤالء ،والله معكم ولن ي ِت َركم أعمالكم.
اللهم انصر املجاهدين واخذل الكفرة املجرمني واملبتدعني
الضالني ،ور ّد املسلمني إلى دينك ر ّداً جمي ً
ال ،إنك على كل شيء
قدير ،وباإلجابة جدير.
واحلمد لله رب العاملني
-----------------------------------صدرت هذه الفتوى عن كل من:
هيئة الشام اإلسالمية ،رابطة العلماء السوريني ،رابطة علماء
الشام ،الهيئة العامة للعماء املسلمني في سورية ،جبهة علماء
حلب ،امللتقى اإلسالمي السوري ،رابطة خطباء الشام.

هل القتال القائم بني الكتائب
اجملاهدة وتنظيم (الدولة) قتال
فتنة؟
الســؤال :هــل القتــال الدائــر اآلن بــن بعــض الكتائــب
اجملاهــدة يف ســوريا و»تنظيــم الدولــة اإلســامية يف
العــراق والشــام» قتــال مشــروع أم هــو فتنــة؟ أرجــو
تبيــن هــذا األمــر ،ألنــه ســبب بلبلــة وخالفــً بــن بعــض
الكتائــب ،فمنهــم مــن تصــدى لتنظيــم الدولــة ،ومنهــم
مــن اعتــزل ذلــك حترجــً وتأمثــً.
اجلواب:
احلمد لله رب العاملني ،وال عدوان إال على الظاملني ،والصالة
والسالم على املبعوث رحم ًة للعاملني ،وعلى آله وصحبه أجمعني،
وبعد:
فقد ساءنا وساء كل غيور انشغال الكتائب املجاهدة في أرض
الشام عن مقارعة النظام املجرم بهذا القتال الذي ذكرت ،وإ َّنه
ألمر تدمع له العني ،ويحزن له القلب ،ولكنها حكمة الله تعالى؛
ليميز اخلبيث من الطيب ،وليمحص املؤمنني ،وميحق أهل الكفر
والبدع والضالل.
أما سؤالكم إن كان هذا القتال من جنس قتال الفتنة فبيانه
كالتالي:
أو ً
أن قتال
ال :د َّلت النصوص الشرعية وكالم أهل العلم على َّ
الفتنة هو القتال الذي ينشب بني طائفتني من املسلمني كلتاهما
املق من امل ُ ِ
على باطل ،أو يلتبس فيه أمرهما ،فال يُعلم ُ ِ
بطل،
أو يتقاتالن ملغامن دنيوية.
ُ
فالدخول في هذا القتال منهي عنه ،وقد أمرنا باعتزاله وعدم
املشاركة فيه بأي حال من األحوال ،وهو املقصود بقول النبي
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ِسيْ َفيْهِ َما َفال َقا ِت ُل َوامل َ ْقتُو ُل فِ ي النَّارِ )
[ِ ( :إ َذا التَ َقى امل ُ ْس ِل َمانِ ب َ

متفق

عليه.

قال اجلصاص رحمه الله في «أحكام القرآن» تعليقاً على هذا
نا أَ َرا َد ِب َذل َ
احلديثَ « :ف ِإ َّ َ
ص ِ
ص َد ُك ُّل َو ِ
اح َب ُه
اح ٍد مِ نْ ُه َما َ
ِك إ َذا َق َ
ص ِب َّيةِ َوالْفِ تْنَةِ ».
ص َح ُ
اب الْ َع َ
ُظل ْ ًما َعلَى نَ ْح ِو َما يَ ْف َعل ُ ُه أَ ْ
وقال النبي [ في هذه الفنتَ ( :ف َم ْن َو َج َد مِ نْ َها َمل ْ َج ًأ أَ ْو َم َعا ًذا،
َفل ْ َي ُع ْذ ِبهِ ) متفق عليه.
قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم»« :تُتَ َأ َّول ْالَ َحادِ يث
َعلَىَ :م ْن لَ ْم يَ ْظ َهر لَ ُه ْ َ
َي َل تَ ْأوِ يل
َي َظ ِالَت ْ ِ
القّ أَ ْو َعلَى َطا ِئ َفت ْ ِ
ِل َو ِ
اح َدةٍ مِ نْ ُه َما».
أما قتال من ظهر ظلمهم وبغيهم وعدواهنم وصياهلم على
النفس واملال ،فهو قتال مشروع؛ ِّ
لكف شرهم ودفع أذاهم.
اج ُب فِ ي ُك ِّل اخْ ت َِل ٍف يَ ُكو ُن
قال الطبري رحمه الله« :لَ ْو َكا َن الْ َو ِ
ني الْ َه َر َب مِ نْ ُه َولُزُو َم ْالَنَازِ لِ َ ،لَا أُقِ ي َم َحقٌّ ،
ي مِ َن ْال ُ ْسلِمِ َ
بَ ْ َ
ي َفرِ ي َق ْ ِ
ُ
َ
ٌ
َو َل أبْ ِطل بَ ِ
اطل « نقله عنه القرطبي في تفسيره.
وقال ابن بطال رحمه الله في «شرحه لصحيح البخاري»« :فأما
إذا ظهر البغي في إحدى الطائفتني ،لم يح ّل ملسلم أن يتخلف عن
قتال الباغية ،لقوله تعالىَ { :ف َقا ِتلُوا ا َّلتي تَبْغِ ى َحتَّى تَفِ ي َء ِإلَى أَ ْمرِ
َ
أمسك املسلمون عن قتالِ أهلِ البغي لَ َب ُطلَت فريضة
اللَّهِ } ،ولو
الله تعالى».

بالصحوات» ملن يخالف منهجهم أو ال يقبل بدولتهم!.
فكفَّروا الكتائب املجاهدة ،وسفكوا الدم احلرام ،واستحلوا أخذ
أموال املسلمني بحجة قتال اجلماعات املنحرفة ،وأشغلوا الناس
عن مقارعة النظام ،ونشروا احلواجز التي ض َّيقت على الناس
معاشهم وامتحنتهم في عقائدهم ودينهم ،فأشاعوا اخلوف وعدم
االستقرار.
وملا دعاهم املجاهدون إلى التحاكم لشرع الله من خالل محاكم
مستقلة ،ماطلوا وأبوا وزادوا في غيهم ،فال يكاد مي ُّر يوم
إال ونسمع خبر اعتقال أو سفك دم خليرة املجاهدين واإلغاثيني
واإلعالميني ،بادعاءات وشبهات ال دليل عليها.
فهؤالء مجعوا أوصافًا شنيعة ،كل منها كاف في نفي صفة
الفتنة عن قتالهم ،فكيف باجتماعها:

الوصف الثالث :االجتماع على الباطل واالمتناع من االنقياد
للحق.
َ
ني
قال ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى»َ « :و َق ْد ا َّت َف َق ُعل َماءُ ْال ُ ْسلِمِ َ
َعلَى أَ َّن َّ
اج َب ِ
ال ْس َل ِم
ض َو ِ
الطا ِئ َف َة ْال ُ ْمتَ ِن َع َة إ َذا ا ْمتَنَ َع ْت َع ْن بَ ْع ِ
ات ْ ِ
َّ
اه َر ِة ْالُتَ َوا ِت َرةَِ ،ف ِإ َّن ُه يَ ِج ُب قِ تَالُ َها إ َذا تَ َكلَّ ُموا ب َّ
الظ ِ
َي،
ِالش َها َدت ْ ِ
الص َلةَِ ،وال َّز َكاةِ ،أَ ْو ِص َي ِام َش ْهرِ َر َم َ
ضانَ ،أَ ْو َح ِّج
َوا ْمتَنَ ُعوا َع ْن َّ
َ
الْ َبيْ ِت الْ َع ِتيقِ  ،أَ ْو َع ْن ْ ُ
السنَّةِ  ،أ ْو َع ْن َ ْ
مي
ال ْك ِم بَيْنَ ُه ْم بِالْكِ ت ِ
َاب َو ُّ
ترِ ِ
اح ِشَ ...ونَ ْح ِو َذل َ
الْ َف َو ِ
ال ْس َل ِمَ ،ف ِإ َّن ُه ْم يُ َقاتَلُو َن َعلَيْ َها
ِك مِ ْن َش َرائ ِِع ْ ِ
ُ
َحتَّى يَ ُكو َن الدِّ ي ُن كلُّ ُه ِللَّهِ ».
فإنهم ملا ُدعوا مراراً للتحاكم للشرع من خالل محاكم شرعية
مستقلة أبوا وامتنعوا مبا عندهم من الشوكة ،مما أدى إلى
تعطيل احلكم في الدماء واملنازعات التي جرت بينهم وبني القوى
الثورية االخرى من كتائب وغيرها.

الوصف األول :االعتداء على معصومي الدم واملال ،وقد شرع
الله ر َّد االعتداء مبثله ،قال تعالىَ { :ف َمنِ ا ْعتَ َدى َعلَيْ ُك ْم َفا ْعتَ ُدوا
بثْلِ َما ا ْعتَ َدى َعلَيْ ُك ْم َوا َّتقُوا اللَّ َه َوا ْعل َ ُموا أَ َّن اللَّ َه َم َع ْالُتَّقِ نيَ}
َعلَيْهِ ِ ِ

الوصف الرابع :مشابهة أفعالهم ألفعال اخلوارج األولني ،الذين
أمر النبي [ بقتالهم ،فقد اجتمع في هؤالء من صفات اخلوارج
من تكفير املخالفني لهم ،وقتل أهل اإلسالم ،مع املكابر ِة وردِ
احلقّ  ،ما يجعلهم يُلحقون بهم حك ًما ،بل قد فاقوهم في صفات
الغدر ،واخليانة ،ونقض العهود ،وتضييع األمانات.
َ
اج َر َها َول يَت ََح َ
اشى
قال [َ ( :و َم ْن َخ َر َج َعلَى أ ُ َّمتِي يَ ْ
ضرِ ُب بَ َّر َها َو َف ِ
ت مِ نْهُ) رواه مسلم.
س مِ نِّي َولَ ْس ُ
مِ ْن ُمؤْمِ ِن َها َو َل يَفِ ي لِذِ ي َع ْه ٍد َع ْه َدهُ َفلَيْ َ

ثانيًا :منذ اليوم األول من إعالن تنظيم «دولة العراق اإلسالمية»
ض ّم الشام إلى دولتهم املزعومة ،واملصائب تتوالى على أهل الشام
من جراء أعمال وتصرفات هذا التنظيم.

الوصف الثاين :البغي ،فإذا كانت الفئة الباغية يُشرع قتالها
ملجرد بغيها ،فكيف مبن جمع بني البغي والغلو والتكفير بغير
صل ُِحوا بَيْنَ ُه َما
حق ،قال تعالىَ { :و ِإ ْن َطا ِئ َفتَانِ مِ َن ْالُؤْمِ ِن َ
ني ا ْقتَتَلُوا َف َأ ْ
َف ِإ ْن بَ َغ ْت إ ِْح َدا ُه َما َعلَى ْالُخْ َرى َف َقا ِتلُوا ا َّلتِي تَبْغِ ي َحتَّى تَفِ ي َء ِإلَى
صل ُِحوا بَيْنَ ُه َما بِالْ َع ْدلِ َوأَ ْق ِس ُطوا إ َِّن اللَّ َه يُ ِح ُّب
أَ ْمرِ اللَّهِ َف ِإ ْن َفا َء ْت َف َأ ْ
ني }[احلجرات.]9:
ْالُق ِْس ِط َ
قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره»« :في َهذِ ِه ْاليَ ُة َدلِي ٌل َعلَى
وب قِ تَالِ الْفِ ئَةِ الْ َب ِ
ال َم ِام ،أَ ْو َعلَى أَ َح ٍد
ُو ُج ِ
اغ َيةِ ْال َ ْعلُو ُم بَ ْغيُ َها َعلَى ْ ِ
ُ
ْ
مِ َن ال ْسلِمِ نيَ».

(س َيخْ ُر ُج فِ ي ِ
وقالَ :
آخرِ ال َّز َمانِ َق ْو ٌم أَ ْح َداثُ ْالَ ْسنَانِ ُ ،س َف َهاءُ
ْالَ ْح َل ِم ،يَقُولُو َن مِ ْن َخيْرِ َق ْولِ الْ َبرِ َّيةِ  ،يَ ْق َرءُو َن الْ ُق ْرآ َن َل يُ َجاوِ ُز
الس ْه ُم مِ َن ال َّرمِ َّيةِ َ ،ف ِإ َذا
َحن ِ
ي ُر ُقو َن مِ َن الدِّينِ َك َما َ ْ
َاج َر ُه ْمْ َ ،
ي ُر ُق َّ
لَقِ يتُ ُمو ُه ْم َفا ْقتُلُو ُه ْمَ ،ف ِإ َّن فِ ي َقتْلِهِ ْم أَ ْج ًراِ ،ل َ ْن َقتَل َ ُه ْم عِ نْ َد اللهِ يَ ْو َم
الْقِ َيا َمةِ ) متفق عليه.
وقال فيهم( :يَ ْقتُلُو َن أَ ْه َل ا ِإل ْس َ
ال ِم َويَ َد ُعو َن أَ ْه َل األَ ْوثَانِ  ،لَ ِئ ْن أَنَا
أَ ْد َر ْكت ُ ُه ْم َلَ ْقتُل َ َّن ُه ْم َقتْ َل َع ٍاد) متفق عليه.
عد قتالهم ش َّر القتلى ،وقتلى املسلمني على أيديهم
بل إ َّنه [ َّ
خير القتلى ،فقالُ :
َاب اللَّهِ
(طوبَى ِل َ ْن َقتَل َ ُه ْم َو َقتَلُوهُ ،يَ ْد ُعو َن ِإلَى كِ ت ِ
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حيث يتص َّرف أمراؤهم وقادتهم في البالد على أ َّنهم الدولة
احلاكمة املسيطرة التي يجب على اجلميع اخلضوع حلكمها
وقراراتها.
وانشغلوا باحتالل املناطق احملررة وتثبيت أركانهم عن الثغور،
وأظهروا الغلو في التكفير ،وأشاعوا التخوين واالتهام»

[البقرة.]194 :

وقال [َ ( :م ْن ُقت َل ُدو َن مالهِ فهو شهيد ،و َم ْن ُق ِت َل ُدو َن َدمِ هِ فهو
أهلهِ فِ هو شهيد)
شهيد ،ومن قت َل دون دِ ينه فهو شهيد ،ومن ُقت َل ُدو َن ْ
رواه أبو داود ،والترمذي.

