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أصدرت اللجنة املفوَّضة تعميما هامّ ا ً إىل جنود
الدولة اإلسالمية بعنوان( :ليهلك من هلك عن
حي عن بيّنة) يؤكد مسائل
بيّنة ويحيى من ّ
يف عقيدة الدولة اإلسالمية ومنهجها ،وير ّد
عىل بعض ما نُسب إليها من أقوال وتقريرات،
ويُحذر الناس من التقوُّل عىل الدولة اإلسالمية
بغري علم ،ونسبة األقوال واالعتقادات إليها من
غري بينةِّ ،
ويبني للمسلمني طريقة أهل السنة
يف النصح لوالة األمر ،والتعامل مع املظالم يف
حال وجودها.
وبدأ التعميم الذي صدر يوم األربعاء (/21
شعبان 1438 /هـ) ببيان أن الدولة
اإلسالمية ما قامت إال لنرش التوحيد ،وأن
دعوتها امتداد لدعوة األنبياء واملرسلني عليهم
الصالة والسالم ،والسلف الصالح من هذه
األمة ،ومن سار عىل هديهم من أئمة الهدى
والصالح ،والتأكيد عىل أنها قامت عىل مثل
ما قامت عليه دولة الدعوة النجدية املباركة
من أتباع اإلمام املجدد محمد بن عبد الوهاب
التميمي ،رحمه الله.
الدولة اإلسالمية باقية عىل منهجها
لم تغري ..ولم تبدل ..بفضل الله
وأوضح التعميم أن الدولة اإلسالمية ما زالت
ثابتة عىل عقيدتها لم تغري ولم تبدل منذ
أن وضع لبناتها األوىل الشيخ أبو مصعب
الزرقاوي -رحمه الله -وإخوانه الكرام،
ومن بعدهم دولة الشيخ أبي عمر البغدادي
ووزيره املهاجر رحمهما الله ،حتى إعادتها
الخالفة عىل منهاج النبوة تحت إمرة أمري
املؤمنني الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله.
إذ جاء يف تعميم اللجنة املفوَّضة" :فلم تبدّل
الدولة منهجها ،ولم تساوم عىل دينها ،ولم
ُ
تفرت عزيمتها ،بل مضت عىل ذلك األمر،
تحاب ،ولم تتن َّكب عن الجادّة" ،وأ َّكد
لم
ِ
التعميم أن الدولة اإلسالمية مظهرة للناس
دينها ،ال تبايل بمن ريض به أو سخط عنه،
بل تعامل كال منهم وفقا ملا اختاره ،كما قال
الشيخ أبو محمد العدناني ،تقبله الله" :لن
نتوسل الناس ليقبلوا دين الله ،والحكم برشع
الله ،فمن ريض فهذا رشع الله ،ومن كره
وسخط وأبى فسنرغم أنفه ،وهذا دين الله،
ِّ
سنكفر املرتدين ونتربأ منهم ،ونعادي الكفار

واملرشكني ونبغضهم".

قول الدولة اإلسالمية
ما قاله إمامها واملفوَّضون منه
أو متحدثها الرسمي
ور ّدا ً عىل األدعياء الذين يسعون إىل نرش
أقوالهم واعتقاداتهم الضالة وتسويقها بني
الناس بنسبتها إىل الدولة اإلسالمية ،من أهل
الغلو أو اإلرجاء يف مسائل التكفري عىل وجه
الخصوص ،وكذلك الذين يطعنون يف عقيدة

تقارير

"ليهلك من هلك عن ّبينة
حي عن ّبينة"
ويحيى من ّ
تعميم هام من

المفوضة من أمير المؤمنين)
( اللجنة
َّ
ِّ
ويكفرون
الدولة اإلسالمية ومنهجها ،بل
جنودها وأمراءها ،بناء عىل أقوال واعتقادات
باطلة نسبوها لها ،أو جهال منهم بعقيدة أهل
السنة والجماعة التي يعيبون ما خالف منها
أهواءهم ،قالت اللجنة املفوَّضة يف تعميمها
املبارك" :أما الترصيحات التي تميّع عقيدة
الوالء والرباء ،وتدفن ملة إبراهيم -عليه
السالم -بشبهات أهل اإلرجاء والتجهم،
وكذلك قول أهل الغلو الذين مرقوا من الدين
كما يمرق السهم من الرميّة ،فالدولة بريئة
ّ
يحق ألحد أن يتكلم باسمها ،أو
منها ،وال
ينسب إليها قوال لم تقل به ،فقولها ما قال
إمامها –أع ّزه الله بالتوحيد -ومفوَّضوه،
أو متحدثها الرسمي ،أما التخ ّرص والقول
بالظنون فهو من القول بغري علم ،وقد نهانا
الله –سبحانه -عن ذلك".
الدولة اإلسالمية ال تتوقف يف تكفري
املرشكني
وتجعل تكفري املرشكني من أصول الدين
الظاهرة التي جاءت بها الرسل
ٍ
أصناف من أهل
وأشارت اللجنة املفوَّضة إىل
الضالل ممن يكذبون عىل الدولة اإلسالمية،
وينسبون إليها أقواال ليست من أقوال والة
األمر فيها ،واعتقادات هم براء منها.
ومن هؤالء من يقول بأقوال أهل اإلرجاء
املخالفني يف ما يتبنُّونه أو يقوّلون به الدولة
اإلسالمية ،الناسبني أخطاءهم وانحرافاتهم
ِّ
يكفر
إليها ،كمن "يقول بإسالم من ال
طاغوت قومه" ،بينما "الدولة اإلسالمية ِّ
تكفر
الطواغيت ،ومن جادل عنهم ولم ِّ
يكفرهم ،وال
كرامة" ،وكذلك من "يجعل تكفري املرشكني
مسألة خفيّة أو خالفيّة ،ويضع للعمل بها
قيودا ثقيلة ،بحيث تؤدي إىل تعطيل الناقض
الثالث [من نواقض اإلسالم] جملة وتفصيال...
واألدهى من ذلك أن يزعم أن هذا القول الذي
جاء به هو قول الدولة اإلسالمية ،وهذا محض
افرتاء ،بل لقد علم القايص والدَّاني أن الدولة
اإلسالمية –أعزها الله بالتوحيد -لم تتوقف
يوما يف تكفري املرشكني وأنها تجعل مسألة
تكفري املرشكني من أصول الدين الظاهرة،

التي معرفتها تجب قبل معرفة الصالة وسائر
الفرائض املعلومة من الدين بالرضورة ،كما
يف بيانها الصادر عن املكتب املركزي ملتابعة
الدواوين الرشعية يف حكم املتوقف يف تكفري
املرشكني يف  1437 /8 /22هـ".
وقصد التعميم بـ (أصول الدين) أمور
العقيدة التي ع َّلمها األنبياء عليهم السالم
أقوامهم (أي التي ثبتت بالحجة الرسالية)،
عىل خالف ما يُقصد بـ (أصل الدين) وهو
ما ثبت قبل الحجة الرسالية وإرسال الرسل
عليهم السالم ،كتوحيد الله تعاىل بالربوبية
وإفراده باأللوهية.
وينتمي لهذا الصنف من الضالني أيضا "من
كان يبيح رشك التحاكم إىل الطاغوت بدعوى
الرضورة التي ي ُِنزلها منزلة اإلكراه" ،و"من
كان يرد إجماع الصحابة يف تكفري الطوائف
املمتنعة" ،و"من يتوقف يف تكفري املنتخبني
بدعوى جهلهم لحقيقة االنتخابات" ،و"من ال
يتربأ من علماء الطاغوت الداعني إىل الرشك".
وأشارت اللجنة املفوَّضة أيضا يف تعميمها
األخري إىل صنف آخر من أهل الضالل طعن
يف الدولة اإلسالمية ،فعاب عليها قوال أو
اعتقادا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة،
بل َّ
وكفرها بسبب ذلك ،لتأثره ببدع الخوارج
واملعتزلة ،أو طعن يف الدولة اإلسالمية بناء
عىل أقوال ليست من عقيدتها ،بل هي محض
افرتاء وكذب ،اختلقها هؤالء الضالون ،أو
أقوال نسبها من تلبَّس باإلرجاء إىل الدولة
اإلسالمية.
قال التعميم" :فمنهم من َّ
كفرها ألنها ال تقول
بالتسلسل البدعي الذي أحدثه املعتزلة"،
و"منهم من نسب إىل الدولة أنها تؤصل
اإلسالم يف ديار الردة (الكفر الطارئ) ،وهذا
كذب عىل الدولة اإلسالمية ومحض افرتاء" بل
يحكمون عىل الشخص يف دار الكفر الطارئ
بما ظهر منه ،وقال أيضا" :ومنهم من
َّ
كفرها بدعوى أنها تبيح فعل الكفر الرصيح
ملصلحة الحرب وكذبوا ،بل إن رصيح معتقد
الدولة اإلسالمية يف ذلك :أن الرشك األكرب
والكفر األكرب الرصيحني ال يجوز ارتكابهما
إال باإلكراه ...وهذا هو قول الدولة اإلسالمية

يف املسألة ومعتقدها ،ولكن غلط هؤالء دخل
عليهم من جهة الجهل ،وعدم التفريق بني ما
يكون من الرشك والكفر الرصيحني ،وما يكون
من املعاريض التي ي َّ
ُرخص بها للرضورة كما
يف حديث محمد بن مسلمة وغريه".
تفريق بني النصيحة باملعروف والطعن
املنكر
ونبّه تعميم اللجنة املفوَّضة املسلمني عموما
إىل رضورة التمسك بمنهج أهل السنة يف
النصح لوالة األمر ،وعدم السري يف سبل
أهل الضاللة يف هذا الباب ،الذين يتخذون
أي خطأ أو تقصري من أحد األمراء سبيال
للتَّشهري باملجاهدين ،واإلرجاف بني املسلمني،
والتخذيل عن قتال أعداء الدين ،بل والدعوة
إىل الركون للمرشكني ،وذ َّكر من وقع يف هذه
األفعال الشنيعة بأنه مسلك أولئك الذين
خرجوا عىل عثمان ريض الله عنه ،زاعمني
السعي لإلصالح ،والحرص عىل السنّة،
والغرية عىل األمة.
فقالت اللجنة املفوَّضة يف هذا الشأن" :وأما من
ادَّعى النصيحة عىل وجه التشنيع واإلرجاف
والتخذيل ،بطريقة ال تفرح إال األعداء من
الكفار واملرتدين واملنافقني ،فأحسن أحواله
ٍ
ومجاف
أنَّه مخالف للكتاب ،ومنابذ للسنة،
لطريقة السلف يف نصح األمراء ،فعن أنس بن
مالك قال :نهانا كرباؤنا من أصحاب محمد
صىل الله عليه وسلم ،قال :ال تسبوا أمراءكم،
ّ
تغشوهم ،وال تبغضوهم ،واتقوا الله،
وال
واصربوا فإن األمر قريب".
وأضاف التعميم" :فهال تأمَّ ل املخذول وصية
النبي -صىل الله عليه وسلم -بالصرب عىل
األمراء ،عربا كانوا أو أحباشا ،أبرارا كانوا أو
فجارا ،ولو آثروا أنفسهم بيشء من حظوظ
الدنيا الفانية ،وأن يُعرف لوالة األمر قدرهم،
ويطاعون باملعروف".
وحذَّر من سوَّلت له نفسه وصوَّرت له الباطل
حقا ،واإلفساد إصالحا ،أن يتمادى يف غيِّه،
فقال" :ومعلوم أن الطعن هو غري النصح
باملعروف ،وغري إنكار املنكر ،بل هو القدح
والتجريح والتشهري ونرش املساوئ وإخفاء
املحاسن ،وليس كما يتبادر إىل أذهان البعض
ممن غلبته نفسه األمَّ ارة بالسوء ،فصوّرت له
الطعن بطولة ،والذم شجاعة ،والغيبة صدعا
بالحق ،وشق الصف مباينة للظلمة ،والله
املستعان".
ويأتي التعميم استكماال لسلسلة من
التعميمات والبيانات التي أصدرتها اللجنة
املفوَّضة ،واملكتب املركزي ملتابعة الدواوين
الرشعية التابع لها ،لتبيان ما اختلف فيه بشأن
عقيدة الدولة اإلسالمية ومنهجها ،وخاصة يف
املسائل التي يكثر فيها الكالم بغري علم ،وتزل
فيها األقدام ،وتضطرب فيها األفهام.

