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 احلمد هلل وبعد،،

املشهورة واليت ضّمنها أئمة السلف يف عقائدهم "طاعة والة  عقيدة أهل السنةمن أصول 
قرآنية ابألمر ابملعروف" و "عدم اخلروج فيما دون الكفر البواح"، وهي مبنية على نصوص 

، وال جيد يف نفسه ق رأسه وبني عينيهواملؤمن الصادق يضع هذه النصوص فو معروفة،  ونبوية
ويف حلظة اترخيية معينة ظهرت كتلة من املنتسبني للعلم زادت يف معاين نصوص ، حرجًا منها

، وصاروا يستعملون التشهري والتقريع ألي عامل أو داعية مستقل فوق القدر الشرعي الطاعة
 يظهر شيئاً من النقد املوضوعي للواقع السياسي. 

معروفة بني املعنيني ابلعلم والدعوة، مث بعد شبكات التواصل أصبحت ظاهرة هذه ظاهرة 
ظهر هلا ممثلون جدد خالف الرموز التقليديني هلذه الكتلة، لكن يعرفها غري املتخصصني، 

من األوصاف يظهر يل أن و ، نسبة لبعض رواد الظاهرة عليها ألقااًب متعددة ويطلق الناس
 طاعة".املوضوعية هلم وصف "غالة ال

بعض السلف الذين سلكوا  بذكر نصوص كان بعض طالب العلم يناقشون هذه الكتلةو 
بعضها يف  وجنس هذه األخبار جمموع  ، للوالة املشاع والنقد املوضوعي االستقالل مسلك
 هـ(.275وذي )ت ار الشيوخ" لإلمام املرّ "أخب رسالة



إلشارة إليه متهيدًا لفهم سياقات احتجنا ا رحلة سابقة،على أية حال، هذا مشهد إمجايل مل
طفت على سطح شبكات التواصل ظاهرة جديدة،  م2013يف أبريل  جديدة، حيث أنه

 .وهي ظاهرة "املناصرين لتنظيم الدولة"

ومنذ ذلك التاريخ بدأت تقع تعدايت وعجرفات تنظيم الدولة بشكل متتابع، قتلت القائد 
معينة، نفذت جمزرة يف قبيلة جماورة، وضعت  ، سلبت ممتلكاتيف الفصيل الفالين الفالين

 ..تسليم قاتل معني ماطلت يف يدها على منطقة حمررة وقتلت من قاومها،

وهكذا يف سلسلة جتاوزات متوالية، وكان بعض املراقبني ينظر هلذه الشرحية املتصدرة ملناصرة 
إما  أي موقف، التنظيم ويستغرب جدًا أهنا جاهزة للدفاع عن أي موقف لتنظيم الدولة،

  إبنكار وقوعه أصالً، أو ابإلقرار بوقوعه لكن ابلتعسف يف أتويله.

يل بعض األصدقاء أن هناك عددًا من الشخصيات املعروفة ممن كانت متصدرة  بل ذكر
فها بعد كل حدث ويتفاجأ كل مرة أنه ال أنه كان يقفز ملعرّ  يف تلك احلقبة، و  لتناصر التنظيم

 !، فالتنظيم دوماً على حقيف مرة واحدة م ابخلطأ، واليسلّ  

"غالة طاعة جدد"،  ظاهرة وبدأ بعض املتابعني يطرح قياسًا جديداً، وهو أنه يبدو أننا أمام
 لكن مع اختالف اسم الزعيم فقط. ،نفس األسلوب يف تقديس السلطان

ر املخالفني وال كفّ  ر أنه ال ي  ظه  يف بداايت تلك احلقبة كان اخلطاب الرمسي لتنظيم الدولة ي  
يف احلكم  يف نصوصه الرمسية بدأ يكشف عقيدته احلقيقية اجلماعات اجملاهدة، مث بعد ذلك

ة اجلماعات اجلهادية يف العامل، واحلركات الدعوية اليت تشارك يف اإلصالح السياسي عرب بردّ 
وعوام  اصرة،يف مؤسسات النظم السياسية العربية املع املنخرطنيالعمل الربملاين، والعلماء 

، وتنفيذ مقتضى وموجب املعينة للنظم السياسة املعاصرةاملسلمني العاملني يف املؤسسات 
ذلك فعاًل، ابستحالل الدماء واألموال، والفتوى بطالق نساء اجملاهدين والعلماء يف العامل 



زلة ، وقد سبق عرض شواهد ذلك يف ورقة )منلردة أزواجهن، ووصيتهن ابهلجرة لتنظيم الدولة
 .اجملاهدين عند تنظيم الدولة(

 وقتل شاب خلاله الذي رعاه، ،حتت ذرائع متنوعة مث بدأ التفجري يف املساجد يف بالد احلرمني
جتاه  الغاضب حلظة فارقة كليًا يف املوقف الشعيب -بصراحةو – حملياً  وكانت هذه اللحظة

 ويف هذه اللحظة ال أحصي كم مسعت شخصاً يتساءل:  التنظيم،

أيمره  لدرجة أنه يطيع زعيماً  للتنظيم ء املنتمنيعند هؤال والرضوخ هذا املستوى من اخلنوع ما
  ؟!أو يقتل خاله الذي آواه وعاله أن يقتل نفسه يف مسجد

هذه العناصر للمشهد السابق تقودان إىل التفكري اجلاد يف منط الرتبية احلزبية لدى تنظيم 
واعتبارها ميزان  ات" واالستكانة هلا والتذلل بني يديهاالدولة، وأن "الغلو يف طاعة القياد

 مكون رئيس يف صياغة تفكري األعضاء. احلقيقة ومعيار الصواب؛

ودعين أصارحك أيضاً، فقد كنت أظن أن هذا النمط يف إلغاء شخصية األفراد وسحق 
يف الواقع وحمامية  م نفّ ذة وحتويلهم إىل كائنات استقالهلم وتربية التصاغر واالنصياع يف نفوسهم

غري علنية، مث ملا درست  للرتبية احلزبية ؛ كنت أظنه توجيهات داخليةفقط على الشبكات
، وفسرت يل هذه واثئق التنظيم وجدهتم يعلنون بكل وضوح جزءًا من هذه املبادئ

 .اإلعالانت جزءاً كبري من سلوكيات حمامي التنظيم الشبكيني

طاعة الوالة شبيه مبا كنا ، ليس أن هذا التنظيم لديه غلو يف ينفيما خيص واألمر املفاجئ هاهنا
بل الذي فاجأين حقًا أن تنظيم الدولة  نراه من غالة الطاعة يف بعض احلكومات املعاصرة،

خلنوع يف أفراد ذعان واكل احلكومات املعاصرة يف تربية اإل  فيه فاقوصل إىل مستوى علين 
 التنظيم ومناصريه.



يف  التخاشع والصغار عند كل املنتسبني لغلو الطاعةماذا ميكن أن يصل إىل  ختيل معي مثالً  
 رأيَته؟  من التذلل اليوم؟ ما هو أقصى مستوى احلكومات املعاصرة

أم اإلسراف يف إطرائه ومدحيه؟ أم  ؟ أم تكلف شرعنة قراراته؟ل ستقول يل: منع نقد الرئيسه
 أم ماذا؟ خماطبته بعبارات االستخذاء؟ أم تقبيل يده؟

كل هذه املظاهر جتاوزها تنظيم الدولة، نعم أان جاد فيما أقول، هل تتذكر كيف كنت تشمئز 
حني ترى رجاًل من أهل الشرف والعلم ينحين لتقبيل يد مسؤول؟ أتتذكر كيف كنت تتقزز 
من هذا املشهد؟ حسنًا اقرأ ماذا يقول املتحدث الرمسي لتنظيم الدولة يف بيان رمسي يتلوه 

 :يتحدث فيه عن زعيمهم أيب بكر البغدادي صوتهب

, األطهار البيت آل ساللة من قرشي حسيين فإنه عنه تتساءلون كنتم  إن بكر؟! أبو من أدراكم وما)
 أمري ودعوته وتقبيلها, قدميه, عن ابلغسل هللا إىل يُتقّرب أن به حري, جماهد.. عابدم  عاملم  عالم 

]أبو حممد العدانين, بيان شهيد( شهدت ما على وهللا, والولد والنفس ابملال وفدائه, املؤمنني
 .[ 49 بعنوان: إن دولة اإلسالم ابقية, مؤسسة الفرقان, الدقيقة:

 هكذا إذن: "التقرب إىل هللا بغسل قدمي البغدادي من األقذار مث تقبيلها"!

تباع التنظيم وخطر يف ظين أول ما مسعتها يف بيان التنظيم أهنا عبارة واحدة مّرت وأن أ
ويرون فيها إراقًة لكرامتهم، مث غمرتين الدهشة حني رأيت أحد الشخصيات  حتماً  سريفضوهنا

املناصرة هلم كتب رسالة مشهورة يف تقرير وجوب مبايعة زعيمهم امسها )مد األايدي لبيعة 
رسالة ، وجعل المن أهل البحرين حد شرعييهم املعروفنيالبغدادي( ويذكر أهل اخلربة أهنا أل

يف ثنااي  ، وذكرعلى ثالثة حماور، احملور األول منها هو يف عرض ما مسّاه )مناقب البغدادي(
 :البغدادي يف تعظيم هذه املناقب ذات العبارة اليت قاهلا العدانين 

(]مهام والولد والنفس ابملال وفدائهوتقبيلها..,  قدميه, عن ابلغسل هللا إىل يُتقّرب أن به حري)
 .[9د األايدي لبيعة البغدادي, صاألثري, م



هذه "العبادة والق ربة" يف البيان الرمسي لتنظيم الدولة تذكرت عبارة علقت  حني أخذت أأتمل
هـ( وهو شيخ 224ن حرب )تسليمان بقرأهتا قبل سنوات طويلة لإلمام احلافظ  ذبذهين م

 ،يف زمنه قاضي مكةوهو داود وطبقتهم، وقد أكثر عنه البخاري يف صحيحه،  البخاري وأيب
أهل  وأكثر "أهل الفضل حيث أن من املسائل املشهورة يف الفقه مسألة "حكم تقبيل يد

من  ال ينحينوأن  ال يتخذ عادة وأن كأن ال ميد يده للناس  العلم على جوازها بقيود يذكروهنا
وفيها  عظيم،وتالحظ يف هذه القيود قصد الفقهاء إىل سد ذريعة املغاالة يف الت وحنوه، يقبلها

وكان اإلمام مالك ينهى عنها، أما اإلمام  آاثر كثرية مجعها احلافظ ابن املقرئ يف جزء مطبوع،
 :عبارة الفتة يف صياغتها، حيث قال سليمان بن حرب فقال

     [.148ت الزهريي, مكتبة املعارف, ص وذي, الورع,]املرّ السجدة الصغرى( الرجل: )تقبيل يد

 كانيف قوله "إلمام سليمان بن حرب هي اليت عناها اإلمام ابن عبد الرب وأظن هذه العبارة ل
وأما النيب صلى هللا عليه وسلم والوالدان فيذكر هلما "، السجدتني إحدى اليد تقبيل يقال

 أهل العلم اختصاصات يف تقبيل اليد والرجل لعظم حقهم.

، ولكنه مقام اعتبار بتعليالت وليس املقام هنا مقام ترجيح فقهي يف هذه املسألة الفروعية
األئمة يف مطاوي هذه املسائل، فانظر كيف حترز اإلمام سليمان بن حرب من تقبيل األيدي 

فسماها "السجدة الصغرى"،  خضوعًا زائداً سدًا لذريعة الغلو يف التعظيم حىت رأى فيها 
و يعلن ألتباع الرمسي لتنظيم الدولة وه بن حرب املتحدثَ  رأى اإلمام سليمان   فكيف لو

وللناس أن صاحبهم البغدادي ممن يتقرب إىل هللا "بغسل رجليه وتقبيلها"! أي هوان التنظيم 
وإذا كان مسى تقبيل اليد "السجدة  يف هذا؟! سليمان بن حرب وخضوع سرياه اإلمام

 ؟!"التعبد هلل بغسل أقدام األمري وتقبيلها"الصغرى" فماذا سيسمي 

خطر يف  "وتقبيلها ,قدمي البغدادي عن ابلغسل هللا إىل يُتقّرب أن حريم " حني قرأت هذه العبارة
ابلسواد خيطب يف ذلك املقطع املعروف الذي بثه   صورة أيب بكر البغدادي وهو متشحذهين



الرجل  هو أقول يف نفسي: اي هللا .. هذاأتذكر الدماء اليت أزهقها و  تنظيم الدولة، فأخذت
احلمد هلل على  ؟!" وتقبيلها من األوساخ غسل أقدامه"ب إىل هللا قر تأنه من الالذي يعتقدون 

 عزة اإلسالم والسنة..

فضاًل عن هذه  "تقبيل أقدام السالطني" أنه سوّغ ثبت عنه وال أعلم أحدًا من أئمة السلف
مع ذل  ،اليت فيها مزيد إمعان يف االستخذاء يف مجع ذل التنظيف وغسل القدم الصورة املركبة

يف يتحدثون أصاًل إمنا مع أن أهل العلم ، مع اإلطراء والرفع فوق املنزلة ،لوجه والتقبيلإنزال ا
شهد مجاهري  فكيف بزعماء اجلور الذين والتقوى" أئمة العدل"عن مثل هذه السياقات 

  ؟واملظامل يف الدماءاملسلمني الذين هم شهداء هللا يف أرضه على خوضهم 

ابة قدم النيب صلى هللا عليه وسلم وعامتها معلول متكلم نعم، جاءت آاثر يف تقبيل الصح
ويف وسيدي رسول هللا يستحق هذا وأعظم منه،  فيه، كحديث زارع بن عامر وحديث بريدة،

فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه, ) كما يف البخاري  ملك الروم الباب قول هرقل

وحىت لو سلمنا جداًل بثبوت بعض  ه،ولكن ومع ذلك كل (ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه
الصحابة من فإين أستبعد جدًا أن جيرتئ هؤالء ابلقول أن ما روي مما فعلته  هذه اآلاثر؛
 .فإان نفعل نظريه يف تعظيم البغدادي صلى هللا عليه وسلم تعظيم النيب

 هذه املسائل دخلت عليهم من جهة التوسع ض كتب الفقه املتأخرة توسع يف جنسويف بع
 .وهلا نظائر يف كتب الفروع املتأخرة الصويف يف تقبيل الصاحلني والتربك هبم

 هللا إىل يُتقّرب حري أنواملراد أن قول تنظيم الدولة يف بيان رمسي أن زعيمهم البغدادي "

روتقبيلها قدميه, عن ابلغسل املشهد الذي رآه الناس من خنوع مناصريهم واستعدادهم  " يفسّ 
ما رآه الناس من رضوخ جنودهم  -أيضاً –ويفسر  عن أي موقف للتنظيم، املستمر للدفاع

 لتنفيذ أي عملية تفجري أو انتحار مهما بلغت شناعتها يف انتهاك الشرع.



التقرب هلل بشطف ورحض قدمي  الغلو يف االستسالم للبغدادي انتهى عندهم إىل فما دام
الذي بلغ قبول ذلك املؤكد أن العقل البغدادي واهلوي ابلشفتني لطبع القبلة عليها، فمن 

 .مسبقاً  سيكون قد عّلق خاصة النظر والتعقل

عتقاد "التقرب هلل بغسل الأتباَعه كيف يقبل البغدادي أن يعلن تنظيمه يف بيان رمسي يدعوا 
اُر اْْلِخَرُة ََنَْعُلَها ِللَِّذيَن اَل يُرِيوهللا يقول )؟ قدمي البغدادي وتقبيلها" ُدوَن ُعُلوًّا ِف تِْلَك الدَّ

كيف يقبل البغدادي مثل هذا وهو أول   ..(ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِف اأْلَْرضِ ).. وقال سبحانه (اأْلَْرضِ 
اَل ََتَْسََبَّ من يعلم كذب هذه اهلاالت املناقبية اليت نسبت له يف البيان الرمسي وهللا يقول }

وَن َأْن ُُيَْمُدوا ِبَا لَْ يَ ْفَعُلوا َفاَل ََتَْسبَ ن َُّهْم ِبََفازٍَة ِمَن اْلَعَذاِب َوََلُْم َعَذابم الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن ِبَا َأتَ ْوا َوُيُِب  
وهل هذا خطاب من جياهد لتكون "كلمة هللا هي العليا"، أم هذا خطاب من يقاتل .. {َألِيمم 

 لتكون "كلمة الزعيم هي العليا"؟ 

تعاظم والتيه يعاقبها هللا أبمور من أعظمها أن حيول بينها ومثل هذه النفوس املشحونة بروح ال
َسَأْصِرُف َعْن َآاَيِتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن ِف )وبني االنتفاع ابحلجج واألدلة والبينات كما قال هللا 

ولذلك يالحظ الناس أن الزعماء املتغطرسني من أقل الناس انتفاعاً  (..اأْلَْرِض بَِغرْيِ اْْلَقِّ 
 .. والعظات ابلنصائح

وميكن أن يكون يف هذا تفسري جييب عن استغراب املعنيني ابلشأن الشامي أايم بداية النزاع 
انتهى  تلك األايم واملناصحة بني تنظيم الدولة والفصائل، حيث أن كل من سعى لإلصالح

. .ىمهما بذل وضحّ  إىل خيبة األمل بسبب عجرفة تنظيم الدولة وتصعريه اخلد ألي انصح
َسَأْصِرُف َعْن )اليت قال هللا فيها  لزعماء التنظيم هذا من العقوبة اإلهلية فمن احملتمل أن يكون

 ..(َآاَيِتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن ِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ اْْلَقِّ 

لزعيمهم  ابلنفس والولد الفداء يف نص البيان السابق ذكرهم -أيضاً –ورمبا الحظ القارئ 
(. والولد والنفس ابملال وفدائه وتقبيلها, قدميه, عن ابلغسل هللا إىل يُتقّرب أن به حريدي )البغدا



أتباع تنظيم البغدادي ي وّجهون إىل اعتقاد التقرب إىل هللا بفداء البغدادي أبنفسهم  أي أن
 للقتل صيانة لسالمة البغدادي. العتقاد التعبد هلل بتعريض أوالدهم وأوالدهم، في وّجهون

ومن الطريف أن تنظيم الدولة يف تفخيمهم للبغدادي يقتبسون ذات األساليب اإلعالمية 
 وقد مّر يب مناذج لذلك:التطبيلية يف الدول املستبدة املعاصرة، 

فمثاًل جتد يف اللغة اإلعالمية التطبيلية يف الدول املستبدة املعاصرة كثرة ذكر اجلولة التفقدية 
يل احتياجات املواطنني وحنو ذلك، وهكذا يقول تنظيم الدولة للرئيس وأنه يسأل عن تفاص

 عن البغدادي:

وكذلك دأب اخلليفة حيث يتأكد من أن كل احتياجات املسلمني يتم مراعاهتا قدر اإلمكان حىت )
 [27ه , ص1435, ذو اْلجة, 4ل الصليبيني(]جملة دابق, العدد بَ اْلرب الشرسة من قِ  ِف وسط

جتد يف اللغة اإلعالمية للدول املستبدة أهنم يعرضون أحد املشروعات : وهذا منوذج آخر أيضاً 
عرض  يف تقرير خاص مث يذكرون يف ثنااي العرض أن الفكرة فكرة مسوه وسيادته! وهكذا

، "معدنية"وسك عمالت  "الورقية"لديهم وهو التخلص من العملة  تنظيم الدولة ملشروع
ة يف عهد عبد امللك بن مروان، وعلى طريقة مشريين إىل مشروع سك العمالت املعدني

 اإلعالم التقليدي ذكروا أن الفكرة فكرة سيادة الرئيس! كما يقول التنظيم يف التقرير:

األمة من الفساد والنظام املايل العاملي القائم على الراب الفاسد, فإن الدولة  )ِف حماولة لتخليص
على القيمة الذاتية للذهب والفضة والنحاس.., اإلسالمية أعلنت عن سك نظام نقدي جديد مبين 

هذه املبادرة مت طرحها من ِقبل أمري املؤمنني اخلليفة إبراهيم بن عواد القرشي, الذي كّلف بيت املال 
حمرم,  ,اخلامسبدراسة املسألة وتقدمي مقرتح متكامل عن تنفيذها..(]جملة دابق, العدد 

 [18صه ,1436

مالت املعدنية اليت سيصدروهنا والرسومات الرمزية عليها، فأحد مث عرضوا صور التصاميم للع
العمالت عليها صورة رمح ودرع، وعملة أخرى عليها صورة سنابل، وهكذا، وشرحوا الرسالة 



 ومنها منها صورة لسبع سنبالت لتعرب عن بركة الصدقة,كل صورة رمزية، كقوهلم )املستهدفة من  
 ]املصدر السابق[.تحصلة من اجلهاد..(رمح ودرع يعرّبان عن األرزاق امل

واملراد أن وجه الشاهد هنا هو اقتباسهم أسلوب اإلعالم الرمسي يف عرض املشروعات 
هذه املبادرة مت طرحها من ِقبل أمري  احلكومية وأهنا أفكار صاحب السمو وسيادة الرئيس "

 ".املؤمنني اخلليفة

تنظيم الدولة من صناعة اإلذعان يف أتباعه؟  وال يزال السؤال هاهنا قائمًا وهو: كيف يتمكن
 وحماميه الشبكيني؟ املقاتلني االنصياع لدى جنودهوما تفسري هذا 

عّمقة لكيفية ختلُّق االستسالم يف واجلواب أن علماء السلوك اإلسالمي قدموا حتليالت م  
الكمال يف أن اإلذعان يف جوهره حال قليب للتابع وهو فرع عن اعتقاد " :البشر، وخالصته

مد الغزايل بعبارات خالبة كما يشرح ذلك أبو حا  سواًء كان كمااًل حقيقيًا أم ومهياً"، املتبوع،
 يستكشف هبا جماهل النفوس فيقول:

من  فكل من اعتقد القلب فيه وصفا   ,إال ابملعارف واالعتقادات رة  خَّ سَ وال تصري القلوب مُ )
 ,وحبسب درجة ذلك الكمال عنده ,قوة اعتقاد القلبر له حبسب سخَّ أوصاف الكمال انقاد له وتَ 

وقد  ,بل يكفي أن يكون كماال عنده وِف اعتقاده ,ِف نفسه وليس يشرتط أن يكون الوصف كماال  
وأحوال القلوب اتبعة العتقادات , فإن انقياد القلب حال للقلب ,كماال    يعتقد ما ليس كماال  

 [.4/62صء علوم الدين, دار اخلري, (]الغزايل, إحياالقلوب وعلومها وختيالهتا

 مث تظهر آاثر هذا اإلذعان والتسخري على التابع كما يشرح ذلك أبو حامد أيضاً:

 ,د للكمال ال يسكت عن ذكر ما يعتقده فيثين عليهعتقِ فإن املُ  ,كاملدح واإلطراء  :وله مثرات)
له مثل العبد ِف  رة  خْ فيكون سُ  وكاخلدمة واإلعانة فإنه ال يبخل ببذل نفسه ِف طاعته بقدر اعتقاده

 .[4/63]املصدر السابق, ص..(وترك املنازعة والتعظيم, أغراضه



وألجل حتقيق ذلك فإنك جتد تنظيم الدولة يشحن أفراده بذكر صفات الكمال يف أيب بكر 
 :البغدادي لصناعة اهلالة يف نفوسهم حبيث تنتهي إىل إذعاهنم وتسخريهم، وهذا له مناذج

ن البيان الرمسي السابق الذي ذكر فيه التنظيم "التقرب هلل بغسل قدمي البغدادي فمن ذلك أ
( صفة ومنقبة عظيمة تفخيمية للبغدادي 17) أكثر يف موضع واحد فقط وتقبيلها" ذكر فيه

وهي )العلم، العمل، العبادة، اجلهاد، العقيدة، اجللد، اإلقدام، الطموح، احللم، العدل، 
 ..(كاء، الدهاء، اإلصرار، الصرب، النسب القرشيالرشد، التواضع، الذ 

 كما يقول البيان الرمسي للتنظيم:

 البيت آل ساللة من قرشي حسيين :فإنه عنه تتساءلون كنتم  إن ؟!بكر أبو من أدراكم )وما
 حلم مع, مصعب أيب وطموح وإقدام وجلد عقيدة فيه رأيت, جماهد عابدم  عاملم  عالم , األطهار
 وصقلته احملن عركته وقد, محزة أيب وصرب وإصرار ودهاء ذكاء مع, عمر أيب ضعوتوا ورشد وعدل
, املرّجب وعذيقها احملّكك جذيلها غدا حىت ,البحار تلك من يستقي جهادٍ  سنني مثاين ِف ,الفنت
 والنفس ابملال وفدائه, املؤمنني أمري ودعوته ,وتقبيلها قدميه عن ابلغسل هللا إىل يُتقّرب أن به حري

 واّدخره وحفظه اختاره قد وجل عز هللا أنّ  ألحسب شهيد.., وإين شهدت ما على وهللا, الولدو 
(]أبو حممد العدانين, بيان بعنوان: إن دولة بكر أبيب الدولة أبناء اي لكم فهنيئ ا, العصيبة األايم َلذه

 .[49 اإلسالم ابقية, مؤسسة الفرقان, الدقيقة:

وأهنا تفرقت يف غريه  منقبة، ةعشر  اليت تتجاوز سبع سرد صفات الكمالتالحظ هنا كيف 
متهيدًا ليقول "حري أن يتقرب هلل بغسل قدميه وتقبيلها"، مث اعترب  وتكاملت فيه، كل ذلك

يف هذا التوقيت، مبا  أن هللا جل جالله أكرم هذه األمة هبذا الرجل اخلارق بصفات كماله
ابعتباره البغدادي "ادخار إهلي" هلذه األمة يف  يستحق أن يرسل التهاين لألتباع هبذه النعمة،

 هذا التوقيت.



ى خيال األتباع واحلقيقة أن املتابع املوضوعي إذا رأى هذه الصورة املركية، وهي: أن ي غذ  
واإلطراء  واليت تفرقت يف الناس واجتمعت فيه، ابعتقاد هذه الكماالت املعجزة يف زعيمهم،

 ؛ فإنه من احملتملهون إىل اعتقاد التقرب هلل بغسل قدميه وتقبيلهامث ي وجّ  والرفع فوق املنزلة،
 ."ذرائع الشركما يسميه أهل العلم "هذا دخول فييكون أن 

عقد هلا  "سد ذرائع الشرك" حممد بن عبد الوهاب من عنايته هبذه القاعدة اجملدد واإلمام
لم جناب التوحيد وسده كل محاية املصطفى صلى هللا عليه وسابب اببني يف كتاب التوحيد، )

محاية النيب صلى هللا عليه وسلم محى التوحيد وسده طرق ابب ( و )طريق يوصل إىل الشرك

مسائل األبواب اليت يذيّلها هبا، وقال  ، وزاد على ذلك أن أشار هلذه القاعدة مراراً يف(الشرك
  ِف شيخنا ترجم وقد ة,اإلسالمي املقاصد أكرب من: الشركية الذرائع )وسدبعض علماء الدعوة 

 [.8/314أفقهه(]الدرر السنية, ص ما إمام من هللا فرمحه القاعدة, َلذه التوحيد كتاب

احلديث الذي ومما يقرب األمر ويسوّغ احتمالية دخول هذا السلوك يف ابب ذرائع الشرك 
 ,ضأما تقبيل األر )روي عن أنس وفيه حنظلة واستشهد به أبو العباس ابن تيمية حيث قال 

بل  ,مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض امللوك: فال جيوز ,وحنو ذلك مما فيه السجود ,ورفع الرأس
الرجل منا يلقى أخاه أينحين  :كما قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم  ,ال جيوز االحنناء كالركوع أيضا  

 .[1/372(]جمموع الفتاوى, صله؟ قال: ال

ماذج الفكرية أن يقال: من املعلوم أن اجتاهات الغلو ومن اإلشكاالت اليت يطرحها فهم الن
يف الدماء يغلب عليها نزعة احلرورية أما اجتاهات الغلو يف طاعة السلطان فيغلب عليها نزعة 
اإلرجاء، فكيف اجتمع هاهنا الغلو احلروري يف الدماء، مع الغلو اإلرجائي يف طاعة 

 السلطان؟

ابرة اجلور، ألهنم يريدون يوجد يف جبقد العقدي فاجلواب أن هذا التناقض يف التكوين 
 رورية إلابدة املخالف، ويستثمرونالبدعتني كليهما، فيستثمرون بدعة احل توظيف مكتسبات



بدعة اإلرجاء للغلو يف السلطان، ومن شواهد ذلك أن احلجاج بن يوسف كان يسرف يف 
ام أمحد أن سعيد بن جبري سئل وكما يف مسائل اإلم قتل املناوئني ويغلو يف طاعة السلطان،

اي أاب عبد هللا ما أمريكم  :سألت سعيد بن جبري وهو ِف املسجد اْلرام :مالك بن دينارقال ) عنه
(]مسائل اإلمام أمحد رواية يعين اْلجاج ,ِف طاعة شامية أزرقيا   ر القرآن تفسريا  يفسّ  :قال ؟هذا

 [2/418صاحل, ت فضل حممد, الدار العلمية ابَلند, ص

وهذا من بديع دقة نظر اإلمام سعيد بن جبري حني نظر للصورة املركبة من البدع يف اخلطاب 
الواحد، وقوله "تفسري أزرقي" نسبة إىل األزارقة أحد أشهر طوائف اخلوارج، وقوله "طاعة 
شامية" أي يغلو يف طاعة السلطان، حيث كان السلف يسمون الغلو يف طاعة الوالة 

ألهنا ظهرت أول ما ظهرت من جهة الشام يف عهد بعض بين أمية، كما  ،"الطاعة الشامية"
, وأن من وَلذا جتد ِف كالم كثري من كبارهم األمر بطاعة ويل األمر مطلقا  )قال اإلمام ابن تيمية 

(]ابن تيمية, منهاج السنة, وَلذا كان يضرب هبم املثل يقال "طاعة شامية" ,أطاعه فقد أطاع هللا
 [.6/431ص

البغدادي، أهم املناقب واملفاخر واخلوارق اليت ينسبها التنظيم لزعيمهم أيب بكر ومن 
 : لرتبية اخلنوع يف األتباع، والستئصال املنافس اجلهادي،ويستعملوهنا لتحقيق عدة أغراض

"أسطورة االنفراد ابلتحكيم الكامل هو ما ميكن تسميته  واستقطاب اجلمهور البسيط؛
 .للشريعة"

تباعهم بشكل مستمر وبصيغ متنوعة ويكثرون من الطرق عليه: أن األمة فيصّورون أل
بعلمائها وجماهديها ودعاهتا وعامتها أطبقوا على احلكم ابلطواغيت، وأن أاب بكر البغدادي 

ًا له ألنه حّكم الشريعة انفرد ابلتحكيم "الكامل" للشريعة، وأن الناس تواطؤوا ضده كره
 "كاملة".



لتنظيم وحماميه الشبكيني هلذا االعتقاد يف متبوعهم أصبحوا م سّخرين وبسبب تشّرب جنود ا
ألن أحوال القلوب تبع العتقاداهتا كما سبقت  فيه الومهي الكمال هذا له العتقادهم

 .اإلشارة

ة التحكيم الكامل للشريعة" من أخطر االعتقادات الومهية لدى ر وهذه القضية، أعين "أسطو 
 اجلها يف الفقرة القادمة.أتباع التنظيم، ولذلك سنع

 



 شعاراتية َتكيم الشريعة:-

االجتهاد وبذل الوسع يف "حتكيم الشريعة" من أعظم أصول اإلسالم، وكلمة "حتكيم الشريعة"  
شران آنفًا إىل أن تنظيم الدولة يروج وقد أكلمة عزيزة يف نفس كل مسلم حيب هللا ورسوله، 

هتا حيّكمون وأن األمة بعلمائها وجماهديها ودعا ،ةللشريع "الكامل"فكرة انفراده ابلتحكيم 
تسخري استقطاب اجلمهور البسيط، و  :ويوظف التنظيم هذه الفكرة يف ثالثة أمور الطواغيت،

أتباعهم ابعتقاد الكمال االستثنائي يف املتبوع، ويف تكفري واستباحة دماء أي كيان أو فرد 
 املنفرد للشريعة على وجه األرض.يعارض مشروعهم ابعتباره وقوف يف وجه احلامل 

وقد نّفذوا موجب ذلك فعاًل فبناًء على هذه الفكرة اليت يروجوهنا "أسطورة حتكيمهم الكامل 
للشريعة" وأن خمالفيهم خيالفون حتكيم الشريعة؛ فقد كفروا واستباحوا دماء اجلماعات اجلهادية 

عوام املسلمني، وقد شرحنا ذلك  واحلركات الدعوية والشخصيات العلمية وقطاعًا واسعًا من
 وذكران شواهده يف احللقات السابقة، وخصوصاً حلقة )منزلة اجملاهدين عند تنظيم الدولة(.

نظيم الدولة يدرك أن قضية حتكيم الشريعة لدى واحلقيقة أن الدارس املوضوعي لسلوكيات ت
التنظيم هي قضية "شعاراتية" وليست حتكيماً صادقاً متلهفاً لكتاب هللا وسنة رسول هللا صلى 

واملقصود ابلشعاراتية هو األمر الذي يتظاهر ابلعمل  ،هللا عليه وسلم بفقهها وأخالقها وإمياهنا
 اخلصوم، ا يستخدمه لتكتيل األنصار ودهسقة وإمنبه كيان معني وهو ال يعمل به على احلقي

 .وسنذكر بعض املشاهد

من أخطر املظاهر الوضعية املخالفة للشريعة لدى التنظيم "استعمال احليل" يف العقائد 
واألحكام، فإذا كان األمر يتعلق مبنافس جهادي هلم استحضروا قواعد وأقوال وركبوا صوراً 

شرعي للبطش ابملخالف، وإذا كان األمر يتعلق أبخطاء  فقهية لتصل يف النهاية لتأصيل
 ماطلوا وتذرعوا أبوهن املستمسكات.منتسبيهم 



فاحلاكم النهائي يف مواقف التنظيم ليس هو النص الشرعي وال مذهب فقهي معني، وإمنا 
، وبسبب هذه احليل ب ملصلحة احلزب كل مرة التأصيل اخلادم هلاتطل  "مصلحة احلزب"، وي  

لديهم ظاهرة ميكن تسميتها "مطّاطية مناطات التكفري" حيث أصبحت مناطات صارت 
التكفري يف أيديهم كالعجينة اليت ميدوهنا اترة لغمر مناوئ ويقّلصوهنا اترًة أخرى لتربئة مشايع 

 .هلم

ومن أوضح مظاهر احليل واملراوغة ابألحكام عندهم قواعد السياسة الشرعية فإهنم يتوّسعون 
هّولوا عليه أبنه يتميع يف الدين  املخالف الفصيل وإذا عمل هبا، ا احتاجوهاألنفسهم إذ

 ويداهن الكافرين وينهزم عن العزة ابلشريعة حىت يصل األمر لتكفريه على بعض ذلك.

واملراوغة ابحليل يف األحكام الشرعية ليست انزلة جديدة، بل لقد قص هللا خربها يف كتابه، 
سخهم قردة ملا احتالوا على النصوص، وحكمة مسخهم قردة  ني عاقب أصحاب السبت مبح

كما ذكر بعض أهل العلم أن احليلة تظهر مشاهبة النص وكذلك القرد يظهر أنه أشبه 
 احليواانت ببين آدم، فعاقب هللا خلقتهم من جنس أتويلهم، قال اإلمام ابن تيمية:

 ظاهره واحتيال, أتويل استحالل هو وإمنا ابلتوراة, وكفرا   ملوسى تكذيبا يستحلوها ل أهنم ومعلوم)
 فيها القرد صورة ألن قردة, ُمِسخوا -أعلم وهللا- االعتداء, وَلذا حقيقة وحقيقته قاءاالتّ  ظاهر
 حبيث هللا دين املعتدون أولئك مسخ فلما واْلقيقة, اْلد ِف له خمالف اإلنسان, وهو صورة من شبه

 بعض ِف يشبهوهنم قردة هللا مسخهم حقيقته دون ظاهره بعض ِف الدين يشبه ِبا إال يتمسكوا ل
 .[43]ابن تيمية, بيان الدليل, ت اخلليل, دار ابن اجلوزي, ص(وفاقا جزاء   اْلقيقة دون ظاهرهم

وسبب تشنيع عقوبة أهل احليل أمور منها أن فاعل احلرام وهو معتقد حرمته قد ينكسر 
قلبه عليها وال يستحي من هللا، كما قال ابن  ويتوب، وفاعل احلرام حمتااًل على النص يقوى

 تيمية:



 من أعظم وذلك كتابه  ِف هللا قصه كما  ابلباطل الناس أموال وأكلوا الراب أكلوا إسرائيل بين أن)
 كما  ابملسخ يعاقبوا ل ابلباطل الناس وأموال الراب أكلة إن مث ,بعينه.. وقت ِف احملرم الصيد أكل

 وهللا- فيشبه ,غريهم عقوابت جنس من آخر بشيء عوقبوا وإمنا ْليلة,اب اْلرام مستحلو به عوقب
 قد بل ابلذنب يعرتفون ال وهم ,املنافقني ِبنزلة فإهنم جرما   أعظم كانوا  ملا هؤالء يكون أن -أعلم

 والصيد الراب أكل من فإن غريهم, عقوبة من أغلظ عقوبتهم كانت..,  وأعماَلم عقيدهتم فسدت
 ذلك على ويرتتب, وآايته ابهلل إميان وهو ابلتحرمي اعرتافه ِبعصيته اقرتن فقد حرام, هأبن عاملا احملرم

 بنوع مستحال أكله ومن خري, إىل به يفضي قد ما التوبة وإمكان مغفرته ورجاء هللا خشية من
 قد وذلك ,اْلرام حل ِف الفاسد اعتقاده به اقرتن وقد اْلرام, على مصر فهو فيه أتول احتيال
 ما ترتكبوا ال» فقال ذلك أمته وسلم عليه هللا صلى النيب حذر وَلذا طويل, شر إىل به يفضي

 . [43]املصدر السابق, ص(«اْليل أبدىن هللا حمارم فتستحلوا اليهود ارتكب

وهذا هو الذي رآه الناس فعاًل من مجاعة الغالة، فإهنم يسفكون الدماء احملرمة ويسلبون 
ع القتل ضد املخالفني بتأصيالت شرعية يظهروهنا، ويرفضون األموال ويتفننون يف شنائ

إخضاع أتباعهم ومبايعيهم جلنس هذه التأصيالت؛ فيستحلون الدماء واألموال ابحليل 
واملراوغة، ولذلك ال جتد يف نفوسهم انكسارًا هلل من معاصيهم وجرائمهم، بل يزدادون 

 استعالًء بسبب إظهارهم الباطل يف صورة احلق.

أسباب هذه الغطرسة أن التحريف والتلبيس يف الشرعيات يغر املرء وجيعله مقد مًا على ومن 
 .{َوَغرَُّهْم ِف ِديِنِهْم َما َكانُوا يَ ْفتَ ُرونَ }املعاصي، وقد نّبه كتاب هللا على هذا، كما قال هللا 

يري، وحىت واعلم أن عامة اجلرائم ال يواقعها املرء إال وقد وضعها له الشيطان يف قالب ترب 
ال يكون إال بتزيني   القتل وإزهاق النفوس، بل حىت "قتل األقارب" الذي تستفظعه النفوس

 .{وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قَ ْتَل َأْواَلِدِهْم ُشرََكاُؤُهمْ } كما قال هللا

اَّللََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َُيَْدُعوَن ُُيَاِدُعوَن }وهذا كله أدخله السلف يف"خمادعة هللا" وقد قال هللا 

ومن أكثر عبارات األئمة عمقًا ومجااًل يف صياغتها عبارة اإلمام  ،{ِإال َأنْ ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 



حيث قال عن أهل احليل يف األحكام الشرعية يف  أيوب السختياينأبو بكر  التابعي اجلليل
لو أتوا األمر على وجهه لكان  ,ا ُيادعون الصبيانأمنعون هللا كُياد)أول ظهورها من جهة الكوفة 

(, وذكر ابن حجر ِف 6964(]نقلت أبلفاظ متفاوتة, وقد علقها البخاري ِف صحيحه )أهون علي
 .[5/264التغليق أن وكيعا  وصلها ِف مصنفه 

  غالتنا حلالف " فيه وصن هللا كأمنا ُيادعون الصبيانُيادعو فقول اإلمام أيوب عن أهل احليل "
كأنه يراه، فمراوغات الغالة يف قواعد التكفري والدماء ال يراعون فيها حىت قوة الشبهة 

 سفور يف الصياغة كأمنا صممت ملخادعة الصبيان.لتمريرها على الناس، بل فيها 

هو من كمال فقهه رمحه هللا، ", لو أتوا األمر على وجهه لكان أهون عليوقول اإلمام أيوب "
يقول لو عصوا هللا معرتفني ابملعصية لكان أهون من معصية هللا ونسبة معصيتهم للشرع، فهو 

مبا يعين أن هؤالء لو اعرتفوا أهنم كانوا خمطئني مقصرين يف الدماء اليت سفكت لكان أهون 
 .، ألن املعرتف حري به التوبة واملكابر يزداد إسرافاً من أن ينسبوا تلك اجلرائم للشريعة

للمجاهد ابلتعنت يف قبول إسالم اخلصم من  الشيطان قد يوسوس كتاب هللا إىل أن  وقد نّبه
تَ ُغوَن أجل األغراض الدنيوية كما قال هللا } َوال تَ ُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقى ِإلَْيُكُم السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمن ا تَ ب ْ

نْ َيا التنظيم يف اخرتاع قواعد التكفري  ، فتدبر هذه اآلية مث أتمل كم تعّنت هذا{َعَرَض اْْلََياِة الد 
 ألجل عرض الدنيا من السلطة واهليمنة واالستيالء على الغنائم..

ومن تدبر هذه احليل واملراوغات أدرك أن تنظيم الدولة دخل يف "تبعيض الشريعة".. فباهلل 
عليك ألسَت تعلم أن تنظيم الدولة حيفل ابألحكام الشرعية اليت فيها سيادته وظهوره 

 نيمته، ومياطل يف األحكام الشرعية اليت فيها غضاضة عليه؟وغ

{، ويقول بِبَ ْعضٍ  َوَنْكُفرُ  بِبَ ْعضٍ  نُ ْؤِمنُ  َويَ ُقوُلونَ أليس هذا تبعيضًا للشريعة وهللا يقول }
{، ِضنيَ عِ  اْلُقْرآنَ  َجَعُلوا الَِّذينَ ويقول سبحانه}( بِبَ ْعضٍ  َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَ ْعضِ  َأفَ تُ ْؤِمُنونَ )

 .{َكِثري ا  َوخُتُْفونَ  تُ ْبُدونَ َها قَ َراِطيسَ  جَتَْعُلونَهُ } هويقول سبحان



: إنزال الذات واحلزب منزلة الشرع، فمن انتقدهم أو ومن االنتهاكات اليت تربز الشعاراتية
خالفهم أو وقف يف طريقهم فهو يقف يف وجه اإلسالم، حىت وصلوا ملرحلة اإلعالن عن 

 تقع اإلسالمية الدولة بقتال فإنك حذراف)كما يقول البيان الرمسي تلنا فقد كفر"  قاعدة "من قا
(]العدانين, بيان بعنوان: اي قومنا أجيبوا داعي هللا, مؤسسة أو ال تدري تدري حيث من ,ابلكفر

 واليت سبق بياهنا يف أول حلقة من سلسلة هذه الدراسة.  ,[14الفرقان, الدقيقة: 

 ضد بعضكم )وقوفالذات واحلزب منزلة الشرع" قوهلم يف بيان رمسي آخر ومن مظاهر "إنزال 
]العدانين, بيان بعنوان: دولة اإلسالم ابقية, مؤسسة هللا( أنزل ِبا اْلكم ضد, الدولة مشروع

 .[25الفرقان, الدقيقة: 

وهكذا فوقوف أي شخص ضد مشروع تنظيم الدولة هو ابلتعريف "وقوف ضد احلكم مبا 
الغلو وتكفري أهل  انتهاكات تنظيم الدولة للشريعة مبا فيها ، وليس وقوفًا ضدأنزل هللا"

اإلسالم واستحالل دمائهم وأمواهلم وتعذيبهم يف املعتقالت والتسلط ابخلصوص على 
والتحايل والتالعب ابلقواعد  الفصائل اجلهادية واحلركات الدعوية والشخصيات العلمية

 .الشرعية حبسب املصاحل احلزبية

 وهذا يشبه من يسطو على أموال التجار فمن قاومه قال هلم "أنتم ضد العدالة يف توزيع الثروة
"، أو من يروج الفن اهلابط فمن احتسب وهللا يقول كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم

 عليه قال له "أنتم ضد استمتاع الناس بزينة هللا اليت أخرج لعباده"، وحنو هذه احلجج.

القتل قيام أصوهلم يف ابب الدماء على مفهوم " :تهاكات اليت تربز الشعاراتيةومن االن
 ،التجرب على املسلمنيفإن قتاهلم مبين على  "، سواًء يف أسبابه، أو وسائل تنفيذه،اجلاهلي

 ،والضغائن وروح االنتقام ،واإلسراف يف الثارات ،والزايدة يف االستيفاء ،والعدوان يف االبتداء
والتمثيل ابجلثث وتشنيع وسائل  ،والعصبية احلزبية ومحية اجلاهلية وأخذ العزة ابإلمث واملفاخرة

 لقتل، ويشمله كله معىن "العدوان".ا



 ،}َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِداَيرِِهْم َبَطر ا َورََِئَء النَّاِس{اجلاهلي  وقد قال هللا يف قتال البطر
يبث صورها يستعرض هبا على الفصائل اجملاهدة أبراتله  لدولةا وكم من مرة خرج تنظيم

  بطراً ورائء الناس.. والقبائل الفاضلة

ن قاتل م)صحيح مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وأما "قتال احلمية احلزبية" ففي 
(]مسلم: يةفقتلة جاهل ؛يغضب لعصبة, أو يدعو إىل عصبة, أو ينصر عصبة, فقتل ,ةيَّ مِّ َتت راية عُ 

 ، وكم من مرة تنادوا للثأر لرايتهم وحزهبم ال ألجل أن تكون كلمة هللا هي العليا..[1848

عند تنظيم الدولة، بل الذي يبدو يل أن هذه الواقعة  "ل اجلاهلياالقت"وأشهر مثال على هذا 
تروى مع أخبار فظائع  ،يف هذا العصر ستبقى حزازة اترخيية يف ذكر أخبار العدوان

عقوداً  وأستبعد جداً أن ينسى أهل الشام والعراق هذه احلادثة وفجيعتها يليشيات الشيعية،امل
 ب "قبيلة الشعيطات"، هي حادثة القتل الشنيع اجلماعي لرجال وشبامن الزمن قادمة

 ..وال خترج عن بيت الطاعة واخلضوع يف القبائل لتستسلم وتبايع هبدف بث الذعر السُّني ة،

 رجال قبيلة الشعيطاتل اجلماعي قتلالجرائم تنظيم الدولة يف كفة وجرمية  ولو وضعت كل
. وليقفن اجلميع بني يدي هللا سبحانه فليعد  يف كفة لطاشت هبن دماء الشعيطات. السُّني ة

 .ّلم وال تؤاخذان بعجزان عن دفع الظامل عنهمايرب سّلم سو  كل من شارك وانصر جوابه..

عرض بنفسه صور شباب ورجال الشعيطات صفوفاً  لدولة ذاتهالعجيب حقًا أن تنظيم او 
وهم يطلقون النار مجاعيًا على أفواج  مث عرض صورًا منتخبة جلنود التنظيم وأراتاًل طويلة،

مث عرض صور جثثهم بعد التصفية اجلماعية امليدانية ، هممنهم، أو ينحرون ابلسكاكني أعناق
 وعلى مالبسهم أثر بذاذة االعتقال.. وقد اختلطت دماؤهم الزكية ابلرتاب هلم

بقية القبائل لتخنع للتنظيم" ليس وكون الغرض من هذه املقتلة الرهيبة "بث الذعر يف 
ة نفسه أصدر بياانً يروي فيه قصة مذحبته يف قبيلة الشعيطات نتاجًا حبثياً، بل تنظيم الدولاست

 .وجعل عنوان البيان "فشّرد هبم من خلفهم"



عقوبة قبيلة م تقريرًا مبتهجًا مبذحبة هذه القبيلة السُّني ة الكرمية، وجعل العنوان )مث نشر التنظي

واخليانة عندهم اليت أوجبت هذه اإلابدة  [12الشعيطات خليانتها(]جملة دابق, العدد الثالث, ص
ن بيعة التنظيم يعين أهنا تنظيم، وبنوا على ذلك أن خروجها عن بيعة الماعية هي اخلروج عاجل

ّكم الشريعة كاملة يف  طائفة ممتنعة عن حتكيم الشريعة، ألن تنظيم الدولة هو الوحيد الذي حي 
الدولة اإلسالمية تعاملت مع عشائر الشعيطات  يقول تنظيم الدولة يف تقرير رمسي )كما   العامل،

 .[13كطائفة مرتّدة ممتنعة عن الشريعة بشوكة(]جملة دابق, العدد الثالث, ص

قتلوا املئات منهم بطريقة التصفية امليدانية اجلماعية ابلرصاص والسكاكني وبناًء عليه 
 -أيضاً – وقد سّجلوالصلب، ونشروا هذه الصور اليت تتفطر هلا قلوب املؤمنني أبنفسهم، 

، يفعلها أهوااًل ال يصدق القارئ أن آدمياً بعض الفارّين والناجني من مذحبة الشعيطات 
 .ةونشروا شهاداهتم على الشبك

ف ليس من أخالقيات اجلهاد لَ مث إن هذا املسلك يف "البطش" والعجرفة والعنجهية والص  
الشرعي وال من شرف الفروسية اجلهادية، بل هي من تقاليد جبابرة اجلاهليني وع تاهتم كما 

نزوات ، وسوم الناس ابلنكال هو من {َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ قال هللا عن قوم عاد }
ِإْذ َأَْنَاُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم }الفراعنة املناقضة للنبوات كما قال هللا يف مواضع من كتابه 

 .{ُسوَء اْلَعَذابِ 

تنظيم الدولة هو من أعظم مظاهر حكم اجلاهلية الذي يسلكه  "القتال اجلاهلي"وهذا 
ا ِلَقْوٍم َأَفُحكْ }ض لتحكيم الشريعة، وقد قال هللا املناق ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكم  َم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ

، وهو قتل مهجي على احلزبيات يتفنن يف مناكدة املخالف وهو مباين للجهاد {يُوِقُنونَ 
 احملمدي الشامخ أبخالقيات الفروسية اجلهادية.

يم الشريعة؟! اللهم شّرف هل يقول رجل يستحي من ربه ومواله أن هذا التنظيم يسعى لتحك
 اجلاهلية.. عتك عن أحكامشري



مث إن من أعظم خصال حتكيم الشريعة "حفظ ظهور اجملاهدين"، وأما نقيض ذلك ابلرتبص 
ابلفصائل اجلهادية وحتني غّرهتا واالنقضاض عليها وقت انشغاهلا مبناجزة النصريية واستغالل 

َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن }الم الذي قال هللا عنه حلظات ضعفها فهذا من تربص الدوائر أبهل اإلس
يعم َعِليمم  ُ َسَِ  {.يَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُق َمْغَرم ا َويَ تَ َربَُّص ِبُكُم الدََّوائَِر َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّْوِء َواَّللَّ

حد ثني"، فيأيت اجلنومن االنتهاكات اليت تربز الشعاراتية
 
 دي: سريهم على منهج "إيواء امل

أفرادًا من مجاعة جماهدة، أو أفرادًا من قبيلة، فإذا طلبوا منهم تسليم القاتل آووه فيقتل  منهم
لعن هللا من آوى وماطلوا وتعنتوا، ويف صحيح مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )

حد ث منعه من أن ي ستوىف منه الواجب., [1978(]مسلم:حمداث
 
 وإيواء امل

الذي مازالت لك صلة بتنظيم الدولة: ابهلل عليك ألست تعلم حوادث  إليك أيها الشاب 
فلما طلبوا  ، قتاًل وجرحاً،كثرية خاض فيها بعض جنود التنظيم يف دماء فصائل أخرى

 ؟القصاص رفض التنظيم

َلىتقرأ قول ربك } ألستَ   قول سبحانهوي{ اَي َأي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقت ْ
بلفظ أعم على  ويقول سبحانه ،{َواجْلُُروَح ِقَصاصم ويقول سبحانه } {َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياةم }

تفريط شديد يف السلوك احلزيب من تنظيم الدولة فهذا  ،{َواْْلُُرَماُت ِقَصاصم } أحد الوجهني
 ..احلكم مبا أنزل هللا

وقالت: أبو بكر قاتل املرتدين حجتكم وقلبت عليكم ماذا لو جاءت إحدى الفصائل و 
المتناعهم ابلشوكة عن فريضة الزكاة، وحنن سنقاتل تنظيم الدولة المتناعه ابلشوكة عن فريضة 

ماذا سيكون موقفك حيال  القصاص؟! فهو طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع اإلسالم؟!
 ذلك؟ أرأيت أن الغلو يف التكفري هلب قد حيرق صاحبه؟

املماطلة يف تسليم القاتل هو من أعظم منابع هج الوضعي اجلاهلي "إيواء احملدثني"، و وهذا املن
وتقوم  ,وا فإهنم يتقاتلونإذا ل يتقاص  ) كما قال اإلمام ابن تيمية  الفنت اليت وقعت يف الشام،



نت لعدم إمنا تقع الف ,كما هو معروف ِف فنت اجلاهلية واإلسالم  ,اليت ميوت فيها خالئق ,بينهم الفنت
وإال فمع التعادل والتناصف الذي يرضى به أولو األلباب ال تبقى  ,املعادلة والتناصف بني الطائفتني

 .[14/78]جمموع الفتاوى: ص(فتنة

 دقيق جلزء مما جرى يف الشام بسبب سلوكيات وهذا الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية وصف  
حد ثني

 
شؤم األحكام اجلاهلية على الناس، وأما الشريعة "، وهذا من تنظيم الدولة يف "إيواء امل
 وعدهلا فهي خري ورمحة.

"احلصانة احلزبية ضد اإلنكار  : ما ميكن تسميتهومن االنتهاكات اليت تربز الشعاراتية
، فإن الناس يف هذا التنظيم ليسوا على درجة واحدة حتت عدل الشرع، بل هم واحملاسبة"

  استدعاءهمعندهم ن زعماء التنظيم ال يستطيع أي قاٍض طبقات ودرجات، فالطبقة األوىل م
وال يستطيع أي فرد يف املناطق اليت يسيطرون عليها أن يستعلن  ضدهم، عٍ دّ لدعوى م   كرهاً 

إمنا أهلك الذين قبلكم, أهنم كانوا إذا سرق ويف الصحيحني ) ابإلنكار عليهم والتشنيع عليهم،

لهم ف اجلنود املبايعونوأما (، عيف أقاموا عليه اْلدفيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الض
 لبتة.درجة فوق عموم الناس، وأما من هو خارج تنظيمهم وسيطرهتم فال كرامة له ا

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس مث اي أخي .. أليس من أعظم شرائع اإلسالم النهي عن املنكر } ُتْم َخي ْ ُكن ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ أتَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوت َ  لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن }وقال هللا  {ن ْ
َكانُوا اَل يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس   **َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن 

ابهلل عليك من يستطيع أن يصدع بنهي أمرائكم ومعظميكم عن املنكر  {َعُلونَ َما َكانُوا يَ فْ 
 ويرجع ساملاً ملنزله آمناً من التصفية؟!

ومنهج "احلصانة احلزبية" يفضي لرتك شريعة من أعظم الشرائع وهو حتكيم الشرع على النفس 
َوَما ُأرِيُد َأْن { وقول هللا }َسْوَن َأنْ ُفَسُكمْ َأأتَُْمُروَن النَّاَس اِبْلرِبِّ َوتَ نْ }وعلى الغري كما قال هللا 

 .{َكبُ َر َمْقت ا ِعْنَد اَّللَِّ َأْن تَ ُقوُلوا َما اَل تَ ْفَعُلونَ }{ وقول هللا ُأَخاِلَفُكْم ِإىَل َما َأنْ َهاُكْم َعْنهُ 



 ،بل إن هذا املسلك يف املواالة احلزبية واالستهانة حبقوق املسلمني من غري احلزب
فيها  حبجة أن ال ح رمة هلم؛ من غري احلزب والعدوان عليهم املسلمني بظلمتخفاف واالس

َنا لَْيسَ  قَاُلوا أِبَن َُّهمْ  َذِلكَ حني حكى هللا عنهم }مشاهبة جلنس مقولة اليهود  يِّنيَ  ِف  َعَلي ْ  اأْلُمِّ

شارهم وأمواهلم ، ولذلك جتد كثريًا من أتباع التنظيم يتجربون على بقية الفصائل يف أبَسِبيلم{
وكرامتهم مث يتذرعون ابحلجج اليت يتوصلون هبا إىل أن هؤالء ال كرامة هلم، كما قال هللا عن 

َنا لَْيسَ  قَاُلوا أِبَن َُّهمْ  }َذِلكَ اليهود  يِّنيَ  ِف  َعَلي ْ  َسِبيلم{ اأْلُمِّ

ُغوَن  َأَفُحْكمَ }ام اجلاهلية احلزبية وربنا يقول فهل هذه أحكام الشريعة؟ أم هذه أحك اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ

ا ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ   .{َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكم 

"، فإن األمة شورىاالنتقاء اْلزيب ِف : ما ميكن تسميته "ومن االنتهاكات اليت تربز الشعاراتية
{، وقال نَ ُهمْ َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ فقال }هللا سبحانه ملا ذكر الشورى جعلها عامة يف املسلمني 

ات حزبية، {، وال يسوغ أن يقوم شخص ويضع لنفسه مواصفَوَشاِوْرُهْم ِف اأْلَْمرِ سبحانه }
، ومن خالفه منع من مشاورته يف أمر من وافقه عليها أدخله يف الشورى اليت تتعلق ابألمة

بل يف مواضع  ،األمة! وتنظيم الدولة يعلن بصراحة أن هؤالء املخالفني ال عربة هبم يف الشورى
شّنع على بعض الفصائل ملشاورهتا شخصيات يرى أهنا خالفت املنهج، ومن الشواهد مثالً 

 نُ ت ََّهمُ  وممايف بيان رمسي للدولة نقل أبو حممد العدانين اعرتاض بعض الناس عليهم بقوهلم )أنه 
 نشاورها..(. ول , األمة على وافتأتنا , أواهنا قبل اإلسالمية الدولة أعلّنا أننا:  علينا ويُفرتى به

 نشاور أن لنا كان  ما مث)قوله  مث ذكر عدة اعتبارات لعدم مشاورهتم غريهم وكان من ضمنها 
]العدانين, بيان بعنوان: لن يضروكم إال أذى, مؤسسة واملشروع..( املنهج ُيالفنا َمن الفصائل ِمن

 .[31الفرقان, الدقيقة: 

: التالعب بقواعد الشرع يف وسائل اإلثبات ضد يةومن االنتهاكات اليت تربز الشعارات
املخالف احلزيب يف التكفري واجلناايت، كاعتبار صور االجتماعات أو اللقاءات بني جماهد 



أو حضور مؤمتر خارجي اخل  و دويل أو القدرة على السفر دون اعتقالومسؤول إقليمي أ
اخل ويستخدمون مثل هذا التساهل  اعتبارها من وسائل إثبات الردة وتويل الكفار ومظاهرهتم

يف طرق البينات ووسائل اإلثبات أيضًا يف بقية أبواب اجلناايت مع املخالف احلزيب، وهذا 
ذ آايت وم نصوص "اختايدخل يف عم والدماء التكفري يف ابب الشرع بقواعد السياسي العبث

َواَل تَ تَِّخُذوا آاَيِت اَّللَِّ }هللا هزوا"، وقد جاء الوعيد الشديد يف تغليظ ذلك، كما قال هللا 

َْذمُتْ آاَيِت اَّللَِّ ُهُزو ا}وقال سبحانه  ,ُهُزو ا{  {.َذِلُكْم أِبَنَُّكُم اختَّ

َوقُولُوا }: هجرهم لشريعة "القول احلسن" كما قال هللا االنتهاكات اليت تربز الشعاراتية ومن

حتكيم  من مع املسلمني املخالفني هلم هو { بل ال خيطر يف ابهلم أن القول احلسنلِلنَّاِس ُحْسن ا
، بل {هَل م  فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت }اللني للمؤمنني" وقد قال هللا ومما يدخل يف هذا "الشريعة،  

والواقع الذي يعرفه املوافق {، َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ }مدح هللا خفض اجلناح للمؤمنني بقوله 
 غاية الفظاظة اجلاهلية مع خيار الناس من اجملاهدينيف سلوك التنظيم هو أن  واملخالف اليوم

 والعلماء والدعاة والفضالء وغريهم.

، أتمل كيف يفرح التنظيم بكل عنت يقع على فصائل اجملاهدين واحلركات الدعويةبل 
ُكْم َعزِيزم َعَلْيِه َما }َلَقْد َجاءَُكْم َرُسولم ِمْن َأنْ ُفسِ مث أتمل وصف رسول هللا  وتعيريهم بذلك،

 .{َعِنت مْ 

، كما قال هللا من أعظم أحكام الشريعة مجع كلمة املسلمنيومما يدخل يف هذا وهو 
يع ا اَّللَِّ  حبَْبلِ  َواْعَتِصُموا}  فَ تَ ْفَشُلوا تَ َناَزُعوا َواَل  َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ  َوَأِطيُعوا{ وقال سبحانه }تَ َفرَُّقوا َواَل  َجَِ

رة تنظيم الدولة من أشد الكياانت إاث{ ويعلم املوافق واملخالف اليوم أن ِرُُيُكمْ  َهبَ َوَتذْ 
 ..إبمجاع الفصائل على نسبة ذلك له للشحناء والنزاعات بني املسلمني

: ترك املنهج العلمي يف فهم الشريعة وحتكيمها، وال  االنتهاكات اليت تربز الشعاراتيةومن 
د تطبيق الشرع، بل الشرع املراد حتكيمه جيب ان يكون مبنهج يكفي الظهور مبظهر من يري



، وقد نّبه كتاب هللا كثرياً ألصول النظر العلمي وعثراته ومن ذلك علمي يف النظر واالستدالل
 {,ائِِهْم بَِغرْيِ ِعْلمٍ َوِإنَّ َكِثري ا لَُيِضل وَن أبَِْهوَ } {، وقولهَوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل ِف اَّللَِّ بَِغرْيِ ِعْلمٍ  } قوله

 {.تَ ْعَلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  اْْلَقَّ  َوَتْكُتُموا اِبْلَباِطلِ  اْْلَقَّ  تَ ْلِبُسوا َواَل } وقوله

 َيَشاءُ  َمنْ  اْلِْْكَمةَ  يُ ْؤِت ومن أصول حتكيم الشريعة استعمال احلكمة مع الناس كما قال هللا }

ر اخَ  ُأوِتَ  فَ َقدْ  اْلِْْكَمةَ  يُ ْؤتَ  َوَمنْ  {، وهل يقول أحد  حيرتم العلم اأْلَْلَبابِ  ُأوُلو ِإالَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما َكِثري ا  ي ْ
ابلعجرفة والعنجهية  م يتبجحونواملوضوعية أن تنظيم الدولة يستعمل احلكمة مع الناس؟! أ

 والص َلف مع املخالفني؟!

وإكثار اإلصدارات  أن االنتساب للشرع وحتكيم الشريعة ليس برفع رايته نظرايً واملراد 
، وإمنا أعظم من يقوم وقرع الطبول هلا اإلعالمية بذلك، وتقّصد املسائل الرمزية واملستغربة

، حىت ولو مل يزايد على غريه ابلشعارات، يف تنزيلها بتحكيم الشرع هو "األكثر تقوى هلل"
جل هذه املسائل ولذلك ملا احتجت قريش أبهنا "تقوم بشؤون املسجد احلرام" وأهنا أوىل به أل

بَ ُهمُ  َأال ََلُمْ  َوَما}الظاهرة رد هللا عليهم بقوله   َكانُوا  َوَما اْْلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َيُصد ونَ  َوُهمْ  اَّللَُّ  يُ َعذِّ

{ فبنّي سبحانه أن األوىل ابلشرع هو "األتقى هلل فيه" وليس من اْلُمت َُّقونَ  ِإال َأْولَِياُؤهُ  ِإنْ  َأْولَِياَءهُ 
 يرفع الشعارات.

النتهاكات تنظيم  هذه بعض املظاهر، وقد مضى يف احللقات السابقة ذكر مظاهر أخرى
وأن كالمهم عن حتكيم الشريعة  ،يف سلوكه "اجلاهلية"الدولة ألحكام الشريعة وكثرة األحكام 

ذكر ، وسيأيت إن شاء هللا قطاب احلزيب وتسخري األتباع واستئصال املخالفني"شعارايت" لالست
 مظاهر أخرى.

حسناً، هذه هي احللقة اخلامسة من سلسلة هذه األوراق عن تنظيم الدولة، وسنكمل بعض 
لسادسة القادمة قريبًا إبذن هللا، وأما احللقات األربع السابقة النتائج والتحليالت يف احللقة ا

 فيمكن للقارئ الرجوع هلا من خالل الروابط أسفل هذه املقالة.



 وهللا أعلم,,

 .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

 أبو عمر

 ه 1436مفتتح ذي القعدة 

 

 :  ةسلسلة مقاالت عن تنظيم الدول
 رسالة إىل املنتسب لتنظيم الدولة (1) 
 قتل األهل واألقارب عند تنظيم الدولة )قراءة يف الواثئق الرمسية للتنظيم( (2) 
 منزلة اجملاهدين عند تنظيم الدولة (3) 
 مكتسبات تفجري مساجد أهل السنة (4) 
 التعبد هلل بتقبيل أقدام الوالة (5) 
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