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وعبد  روف وسليم إدريس وأبي عيسى الرقةزهران علوش وجمال معو إلى زوجات لبيب النحاس 
 ...وعساكر الصحوات رؤوسوغيرهم من  الجبار العكيدي وأحمد أبو ريشة

 
هـ(: 861 يتوف –عي )رحمه اهلل خارجة بن مصعب الضب خراسان شيخ المحدث العالم اإلمامقال 

إمام  بناعبد اهلل اإلمام " ]رواه ألزواجهن يحللن ال وأنهن طوالق، أنهن نساءهم بلغوا كفار الجهمية"
 أهل السنة أحمد بن حنبل في "السنة"[.

 
: قالهـ[ 818توفي  –]رحمه اهلل  المبارك بن اهلل عبد أخبرنا: قال الوراق إبراهيم بن موسىعن "و 

. البتة ثالثا طالق فامرأته ،مخلوق القرآن: قال من: يقولون عاما وأربعين تسعة منذ الناس سمعت
شرح " ]رواه الاللكائي في "كافر تحت تكون ال ومسلمة ،مسلمة امرأته ألن: قال ذلك؟ ولم: قلت

 "[.أهل السنةأصول اعتقاد 
 

 من جماعة المبارك بن اهلل عبد لقي فقد: أنا قلت( معّلقا: "هـ881توفي  – قال الاللكائي )رحمه اهلل
 ،منه رحلة أكثر وقته في اإلسالم في وليس ،وغيرهما ،الطويل وحميد ،التيمي سليمان مثل التابعين
 ولعله ،مثله طريقة وأرضاهم ،سيرة وأحسنهم ،به معرفة وأجودهم ،له وأجمعهم ،للعلم طلبا وأكثر
 [.أصول اعتقاد أهل السنة " ]شرحهذا؟ من أقوى إجماع فأي ،التابعين من شيخ ألف عن يروي

 
 القرآن: قال من: يقول المبارك، بن اهلل عبد سمعت: يقول الخزاعي، سالم بن سالمعن "وفي رواية، 

 مخلوق، القرآن قال إذا ألنه: قال امرأته؟ تطلق وكيف: فقلنا: قال. امرأته منه طلقت فقد مخلوق،
 "[.الكبرى ]رواه ابن بطة في "اإلبانة" كافر تحت تكون ال والمسلمة كفر، فقد
 



: إن [هـ(188توفي  –]أحمد بن حنبل )رحمه اهلل  المروذي: قلت ألبي عبد اهلل [أبو بكر]قال "و
رجال من أصحابنا زوج أخته من رجل، فإذا هو من هؤالء اللفظية، يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، 

، قلت: "نعم". قلت: فتفرق بينهما؟ قال: "هذا شر من جهمي"وقد كتب الحديث، فقال أبو عبد اهلل: 
. قلت "خره أولهأظهروا الجهمية، هذا كالم ينقض آ"، وقال: "قد أحسن"فإن أخاها يفرق بينهما؟ قال: 

بل هو "ألبي عبد اهلل: إن الكرابيسي يقول: من لم يقل: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: 
 "[.الكبرى ]رواه ابن بطة في "اإلبانة "مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي". وقال: "الكافر

 
، ى اإلمام أحمد بن حنبل[]عل قال أبو بكر المروذي: وقدم رجل من ناحية الثغر، فأدخلته عليه"و

وقد زوجته  ال يقول غير مخلوق[ف]أي يقول القرآن كالم اهلل لكن يقف  فقال: ابن عم لي يقف
غير  ال ترضى منه حتى يقول:" ابنتي، وقد أخذتها وحولتها إلي، على أن أفرق بينهما؟ فقال:

 "[.الكبرى ]رواه ابن بطة في "اإلبانة "مخلوق، فإن أبى ففرق بينهما
 

: "القرآن مخلوق" أو "لفظي بالقرآن المرء قال إذاكان سلفنا يفّرقون بين المرء وزوجه  إذاقلت: 
فرقة بين اليقل "غير مخلوق"، فهل سيشكون في وجوب  ملف وتوقفمخلوق" أو "القرآن كالم اهلل" 

 تقرير المصيرالديمقراطية كما يفعل سليم إدريس أو إلى حق يدعو إلى  المرءالمرء وزوجه إذا كان 
 يظاهركما يفعل زهران علوش أو إلى تولي الصليبيين كما يفعل لبيب النحاس أو  الديمقراطي

وعبد الجبار العكيدي كما يفعل جمال معروف على اإلسالم والمسلمين الصليبيين ومالحدة األكراد 
أحمد أبو  يفعلأو يظاهر الروافض الصفويين كما )تلميذ أبي سعد "الحضرمي"( وأبو عيسى الرقة 

 ...فعل جبهة الجوالنيالمرتدين على الخالفة كما تالوطنيين أو يظاهر  ريشة
 

من قول  كفرا أظهرما هو  لبيب النحاسلقد قال  أقول: ،وغيرهم من الصحوات هؤالء زوجاتفإلى 
 أو به تتحكم أن يمكن ال جامع وطني مشروع إلى تحتاج سوريا أن نؤمن حنالجهمية، حيث قال: "ن

 التوازن بتحقيق نؤمن نحن. واحدة بإيديولوجيا الحل يرتبط أن يجب وال واحدة، جماعة أو جهة تنجزه
 دور ولعب المشاركة من وتمكينهم األقليات وحماية سوريا في لألغلبية المشروعة الطموحات بين

 الدولة على يحافظ لسوريا معتدل وسطي بمستقبل نؤمن نحن. سوريا مستقبل بناء في إيجابي
صالح  ".السوريين كل يخدم بما فيها المؤسسات وا 



 
 يجب كان األسد ضد األخالقية القضية إن"ثم عرض نفسه وطائفته لخدمة مصالح الصليب قائال: 

 قد األسد أن تؤكد التي هي اآلن األرض على الحقائق ولكن كخيار، الستثنائه كافية تكون أن
 الدولة تنظيم الرحمة، رصاصة عليه سيطلق من هو؛ اإلجابة برسم بقي الذي الوحيد السؤال. انتهى

 المتطرف الفكر بأن لالعتراف واشنطن يدفع أن يجب السؤال هذا السورية؟ المعارضة أم اإلسالمية
 بتعريف أنفسهم السوريون فيه يقوم سوري، سني خيار طريق عن إال هزيمته يمكن ال الدولة لتنظيم

 الدولي، المجتمع طرف من حقيقي   تواصل   انعدام من الرغم وعلى ".يهآ آي سي"الـ وليس "االعتدال"
 األسد، حكم إنهاء كيفية هي النقاش تحتاج التي القضايا. معه بالحوار ملتزمين نزال ال أننا إال

 دمشق، في السوريين تمثل مستقرة حكومة نضمن أن يمكن وكيف الدولة، تنظيم هزيمة يمكن وكيف
 تفكك نمنع بينما االقتصادي، والتعافي والتصالح السالم طريق على سوريا تضع أن شأنها من

 الذي "الثالث الخيار" مسارها، لتغيير األمريكية المتحدة للواليات سانحة الفرصة زالت ما .الدولة
 للتصنيف القاتلة النتائج" ]وتبصره عينها تفتح أن واشنطن على ولكن موجود، كيري جون طرحه

 [.سوريا في للثوار الخاطئ
 

 في عايشناها التي الثورة روح أن من الرغم علىقائال: "كفره وكفر طائفته في مقالة ثانية ثم أّكد 
 في ننقذه ما لنا ىيبق لن النزاع زمن طال كلما أنه أدركنا أننا إال فينا كامنة تزال ال األولى أيامها
لحاق ومؤسساته، رموزه بكل النظام إسقاط على الشام أحرار حركة في نعمل إننا. سوريا  هزيمة وا 
 بداية على البالد تضع دمشق في السوريين تمثل حكومة وتأسيس بالدولة، يسمى ما بتنظيم نكراء
 سوريا في األغلبية هوية يحترم سياسيا نظاما نرى أن نريد .االقتصادي والتعافي السلم مسار

 وحدة نضمن أن نريد. سوريا مستقبل في إيجابيا دورا لألقليات ويوفر المشروعة، السياسية وتطلعاتها
 ال هذه رؤيتنا أن أدركنا لقد. أراضينا على األجنبية الميليشيات لتواجد حدا ونضع السوري، التراب
 أنه يعني وهذا معها، متزامنة سياسية عملية من بد ال إذ ،فحسب عسكرية بوسائل تتحقق أن يمكن

 على يجب( 8) :والمسلمات الثوابت على مساومة دون لكن صعبة، قرارات اتخاذ علينا يتوجب قد
 بناء إلعادة جذرية بعملية القيام يجب( 1). الحكم سدة عن الرحيل ورموزه المجرمة وعصابته األسد
 ديفيد البريطاني الوزراء رئيس صرح الماضية األيام في]...[  األمنية والمؤسسات الجيش من كل

 سترفع" بريطانيا أن وذكر سوريا، في عسكري تدخل أي إزاء سياستها تغيير بالده نية عن كامرون



 دوهذا أمر حسن وجيّ ، وسوريا العراق في داعش قتال يخص فيما "بالمزيد وتقوم األداء، مستوى
 يجب وفكرية اجتماعية ظاهرة هي بل فحسب، وعسكريا أمنيا تهديدا تمثل ال داعش أن نعتقد]...[ 

 النظام محل يحل سوريا في سنيا بديال يتطلب وهذا المستويات، مختلف على مواجهتها يتم أن
 حضور له -األغلبية من سني إسالمي كفصيل- الشام أحرار حركة إن .الوقت نفس في وداعش

 هزيمة - يوميا داعش أقاتل سوري أنا" ]البديل هذا بناء على يقوم الثوري المشهد في وفعال قوي
 [.قنابل مجرد من أكثر الغرب من سيحتاج الدولة تنظيم

 
عبارة "وهذا أمر حسن وجّيد" لم تُنشر في الترجمة الرسمية للمقالة، لكنها موجودة في األصل  تنبيه:

 اإلنجليزي، وهذا من تلبيس إبليس "األحرار".
 

زهران علوش، األمير العسكري للجبهة "اإلسالمية"، جبهة "جيش اإلسالم" و"أحرار  وقبله قال
"إذا نجحنا في  أجاب: "ما هو شكل الدولة الذي ترونه بعد سقوط النظام؟"عندما سئل: الشام"، 

إسقاط النظام، سنترك الشعب السوري ليختار الدولة التي يريد، أما بالنسبة للتعايش مع األقليات، 
ونحن ال نسعى لبسط سلطتنا على األقليات وممارسة فهذا موجود في سوريا منذ مئات السنين، 

 م والبطش عليها، بل على العكس".الظل
 

 "ديمقراطية"... تعظيموأما سليم إدريس، فهو الذي ال يستطيع أن ينطق جملة دون 
 

، فلسان الحال والجوالني عيسى الرقة وعبد الجبار العكيدي وأحمد أبو ريشة وأبووأما جمال معروف 
 أو يهوديا يكون أن أحدكم ليتق": بن اليمان )رضي اهلل عنهما( حذيفةأنطق من لسان المقال، قال 

كما  أخرجه عبد بن حميد] [18]المائدة:  {ِمن ُهم   َفِإنَّهُ  ِمن ُكم   َيَتَولَُّهم   ن  َومَ }: وتال يشعر ال وهو نصرانيا
رافضي مثل ، وأبو ريشة البككة جمال وأبو عيسى وعبد الجبار مالحدة مثلف[، في "الدر المنثور"

التي ظاهرها على  الوطنية الديمقراطية ديمقراطي مثل الفصائل، والجوالني وطني الصفويين
 .الخالفة

 



لهم وال هم يحلون  ، فال أنتن حلّ مبهجرهبرّدة أزواجكن، فعليكن  نيترضإن كنتن ال اهلل،  إماءفيا 
ِمَناتُ  َجاَءُكمُ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا}لكّن، قال رّبنا ورّبكّن )جّل وعال(:  َتِحُنوُهنَّ  ُمَهاِجَرات   ال ُمؤ   َفام 

َلمُ  اللَّهُ  ُتُموُهنَّ  َفِإن   ِبِإيَماِنِهنَّ  َأع  ِمَنات   َعِلم  ِجُعوُهنَّ  َفاَل  ُمؤ   َيِحلُّونَ  ُهم   َواَل  لَُّهم   ِحل   ُهنَّ  اَل  ال ُكفَّارِ  ِإَلى َتر 
ِرَكاتِ  َتنِكُحوا َواَل (: }وعال جلّ ) وقال ،[81: الممتحنة]اآلية { َلُهنَّ  ِمنَّ  َحتَّى   ال ُمش  ِمَنة   َوأَلََمة   ُيؤ   َخي ر   مُّؤ 
ِرَكة   مِّن َجَبت ُكم   َوَلو   مُّش  ِرِكينَ  تُنِكُحوا َواَل  َأع  ِمُنوا َحتَّى   ال ُمش  ِمن   َوَلَعب د   ُيؤ  َجَبُكم   َوَلو   مُّش ِرك   مِّن َخي ر   مُّؤ   َأع 

ُعونَ  ُأولَ ِئكَ  ُعو َواللَّهُ  النَّارِ  ِإَلى َيد  ِنهِ  َوال َمغ ِفَرةِ  ال َجنَّةِ  ِإَلى َيد  { َيَتَذكَُّرونَ  َلَعلَُّهم   ِللنَّاسِ  آَياِتهِ  َوُيَبيِّنُ  ِبِإذ 
 [.118: البقرة]
 

 على الجميع واتفقفي كتابه "اإلقناع في مسائل اإلجماع": "هـ( 611)توفي الفاسي بن القطان اقال 
 ."ردته حال في زوجته وطء من المرتد منع
 
في  فهو كالزنا برضاك وأنه لو وقع الجماع، المرتدزوجك ل هجركفي وجوب  ال خالف بين األئمةف

المخنث المقدسي وال الديوث  نصائح ، فاتقي اهلل وراقبيه في سرك وعالنيتك، وال تنتظريالتحريم
فقد انشغال في خدمة مصالح الطاغوت األردني والتحالف الصليبي وتحالف الصحوات، الفلسطيني، 

: األردن تنظر إلى تدخل أبعد مع انهيار بعمقالدفاع مقالة عنوانها " في" كارنيغي مؤسسة" قالت
 وأقوى...  كثيرة بطرق األردن دخول تحاول اإلسالمية الدولة": "1181 أبريل 11"الحدود" بتاريخ 

 جماعات مع بالتعاون لكن للحدود، اآلخر الطرف من بالهجوم ليس هناك نفسها لتأسيس طريقة
 الحكومة تحاولاألردنيين.  الشباب بين المهّيج االجتماعي االستياء استغاللبو  أردنية متطّرفة
 بعض سراح فأطلقت النزعات، هذه لمكافحة اإلسالمية والدولة القاعدة بين الخالفات استغالل
 بالظهور لهم وسمحت القاعدة جماعة إلى المنحازين[ وأصحابهما والفلسطيني المقدسي] المشايخ
 ..."ما لدرجة إعالميا

 
أو على تنظيمهم أو على  إنهما لن ينصحاك إال إذا تجرأ زوجك على "حكيمهم" أو على جوالنيهمثم 

بمجرد بقائك مع زوجك جهرا  وكِ وقتل سرا وكِ لربما كّفر و ، زوجك "مفسد في األرض" ، وعندئذجبهتهم
لفتوى اجّددين مو  بعض المعاصرينفتوى متأّولين  ،بفتاوى حزبية مقدسية وفلسطينيةالمرتد و 
 ...مندم حين والتقبل فوات األوان،  يتتوبفأنصحك أن  ،البريطانية الجزائرية



 
أن المتعة كانت  ا، فقولي لهمالفعل لك ينمبيحَ  أما إذا قال الديوث والمخنث "إن فعلك ليس زنا"

الثامنة سنة ال) الفتحغزوة السابعة من الهجرة( أو سنة الغزوة خيبر )مباحة في صدر اإلسالم إلى 
من  حيث لم يبلغه التحريم ة المتعةإباح اهلل عنهما(نه روي عن ابن عباس )رضي وأ، (الهجرة من

وجعفر )رضي اهلل عنهما( عمر وابن عمر  ومنهم، ىالمتعة زن السلف جعل، وُرغم ذلك، السنة
 .)رحمهم اهلل( الصادق وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومكحول

 
، وال كرامة، ثم اتلي الزناالنداء ببقاء المسلمة فراشا للمرتد هو نداء بتحليل الزنا، نعم  :قولي لهماو 

ِخَرةِ  الدُّن َيا ِفي َأِليم   َعَذاب   َلُهم   آَمُنوا الَِّذينَ  ِفي ال َفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأن ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ عليهما: }  َواللَّهُ  َواآل 
َلمُ  َلُمونَ  اَل  َوَأنُتم   َيع   [.81{ ]النور: َتع 
 

اإللحادي أو  وأالوالء الصليبي  وأالديمقراطية  من ، دينوأما إذا كنت على دين زوجك المرتد
 واهجري زوجك المرتدمن الرّدة بالتوبة  )جل وعال( فسارعي إلى رّبك إلخ... أو الوطني الرافضي

واجعلي  ،وهاجري إلى الدولة اإلسالمية مع أوالدك لتربيهم على التوحيد والشريعة والهجرة والجهاد
، وقول لوط [11{ ]الصافات: َسَيه ِدينِ  َربِّي ِإَلى   َذاِهب   ِإنِّي}قول إبراهيم )عليه السالم(:  حاديك

[، وقول موسى )عليه 16{ ]العنكبوت: ال َحِكيمُ  ال َعِزيزُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َربِّي ِإَلى   ُمَهاِجر   ِإنِّي} :)عليه السالم(
 .[11{ ]القصص: السَِّبيلِ  َسَواءَ  َيه ِدَيِني َأن َربِّي َعَسى  السالم(: }

 
 كتبه

 أبو ميسرة الشامي
  غفر اهلل له


