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British Deobandi view on Integration, Assimilation, Extremism, 

Hatred and Terrorism. 

(Accompanying notes to video presentation) 

What is Terrorism and its ruling according to us? 

Terrorism (the unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, in the 

pursuit of political aims) by Muslims is an illegal reaction to oppression, in some countries, 

by the perversion of jihad due to the misunderstanding of fiqh, identity and contractual 

relationships.  

 The role of context in Islamic Law 

Definition of Law 

Law is a system of rules that are enforced through social institutions to govern 
behaviour. 
Its applicability outside of a region in which it cannot be enforced 

Definition of a Moral Code 
Moral Code is written, formal, consistent set of rules prescribing righteous 

behaviour initiated at the bequest of a person or group of people and accepted by 
them. 
 

Examples of context – consumption of haram foods; washing of arms in wudu;  
 

“[In the case of the] permissibility of hiring somebody for teaching the Qurʾān; the  
legality of sale with a right of redemption (bayʿ bī`l-wafaʿ); and dependence on  
circumstantial evidence, as in accepting testimony of marriage concerning a couple  

who behave towards each other as married people do. Earlier jurists did not allow  
such matters: the Qurʾān was to be taught free of charge because teachers were paid  
by the State; a sale with a condition negating its finality could not be made; nor 

could  
a judge accept circumstantial evidence, for evidence was only by the defendant’s  

unwillingness to take an oath denying the claim” (Othman, 1981, pp. 345-7). 
 
So with respect to all of these [issues] whose ruling changes due to the changing  

times, either because of necessity or ʿurf or qarāʾin al-aḥwāl  
(context/circumstance). These [rulings] are not outside the madhhab because if   

the ṣāḥib al-madhhab was in this era he would also say the same and had this  
change occurred in his time then he would not quote against it. That is which has  
encouraged the mujtahidūn fī’l-madhhab and the People of Correct Opinion from  

the latter scholars in opposing the texts from the ṣāḥib al-madhhab in the Books of  
ẓāhir al-riwāya which are established upon that which was in his era 
 (Ibn ʿĀbidīn, p. 38, emphasis added).   
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 Status of UK 

Ruling of dār al-Islām  
Jurisdiction/judicial responsibilities 

 The obeying of all individual and community Islamic laws.  
 To be ready and willing to accept immigrants from dār al-Ḥarb.  

 To financially assist and support the poor and helpless Muslims in dār al-Ḥarb.  
 To make effort in further expanding Islamic influence beyond its borders 

(Raḥamānī,  

2005, Vol. 4, p. 76).   
Ruling of dār al-Ḥarb  

The punishments and rulings of Islam will not apply; for instance, ―There is no 
Ḥadd  
punishment for adultery in dār al-Ḥarb (Ibn ʿĀbidīn, vol. 3, 1984, p. 155) 

Necessity of migration - Islamic Law and Islamic identity is virtually non-existent 
within dār al-Ḥarb as the Muslim is outside the remit of the legislators and 
therefore there is very little that differentiates the Muslim from the non-Muslim 

Dar al-Sulh   
The Islamic Ḥudūd and Qisās do not exist in dār al-Ṣulḥ.  

 The dealings between Muslims in dār al-Ṣulḥ and other citizens cannot be settled  
in the courts of dār al-Islām.  
 It is not necessary upon the Muslim citizens to emigrate from dār al-Ṣulḥ.  

 It is permissible to defend these lands and assist the non-Muslims; like in the  
manner the Companions assisted the Abyssinian king Najāshī against his enemies.  

[In terms of offensive war Muslims should avoid being involved if it is unjust,  
especially] with the condition that it is not to the detriment of a Muslim state.  
 They will not be excused, like ones living in dār al-Ḥarb are, of not knowing the  

Sharīʿa rulings and dealings.  
 If one from a Muslim couple travels from dār al-Ṣulḥ to dār al-Islām then even  

though tabāyan dārayn occurs the separation is not necessary.  

 In dār al-Ṣulḥ, due to the promise of living in peace and security, then their [non 
Muslims] lives and wealth are inviolable, and the use of un-Islamic practices [of  

dealing in usury or trading in alcohol, swine or carrion, or gambling] in order to  
gain wealth are also impermissible (Raḥamānī, vol. 4, 2005, pp. 81-82). 
 

What is Britain? 

 Its basis in the Makkan period 

Is that period abrogated? 

Ulama’s views – based in their historic and geographical situation 
Imam Tahawi and the Hanafi approach – reconciling conflicting situations rather 

than abrogating. Reconciling by taking context into consideration. 
Unique nature of the Qur’an in terms of its mode of revelation 
Muslims living as minorities after Hijra –  

Abyssinia until 7AH Battle of Khaybar; Negus accepted Islam uncertain when but 
clear he did from funeral prayer.  
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Makka, China, Far East 
Mudejars in Spain after the Reconquista  

 
The situation, which is relevant to this study, is Muslims living as a political 

minority;  
therefore, the issue that arises is how do Muslims remain true to their faith in the  
absence of a Muslim government? Similar to a certain extent, in the context where 

they are a political-majority but the Muslim government does not apply Islamic law.  
 
Ibn al Humām states,   

“When there is no sulṭān or a person of authority in place, as is the case now in  
some Muslim lands, such as Cordoba, Valencia and Abyssinia where the reins of  

power are in the hands of non-Muslims, then the Muslims, who have resided there  
under an agreement to pay a tax, are responsible to choose a person to lead them.  
The chosen person is to carry out the responsibility of walī. He should either act as  

a judge or select another person to judge in order to settle the legal disputes  
among the Muslims. Also, an Imām should be appointed to lead the Friday  

congregation” (Ibn al-Humām, 1995, Vol. 7, p. 246).   

 
Hence, it is the Muslim community’s responsibility as a whole to ensure various 

institutes are established and individuals are appointed in order to worship, teach 
and learn, eat and more generally live, according to the desire of God. This is even 

more relevant when an individual or group has not been given responsibilities on 
behalf of the whole Muslim community. 
 

 
“…the fourth [reason] is due to the ikhtilāf al-dārayn [the two individuals being in a  
different dār]. Their [i.e. dār] difference is due to the different power, i.e. army,  

and because of different kings. [For instance] one of the two kings is in India and  
he has a state and an army and another [king] is in Turkey and he has another  

state and army and the [treaty of] protection is terminated between them so that  
it is legal for one [from one state] to kill the other, then these two become dārān  
(two separate states). Hence, between the two [states the transfer of] inheritance  

ceases because it [i.e. the transfer] is based upon protection and friendship.  
However, if there is assistance and co-operation between the two against mutual  

enemies then this is [regarded as] one dār and [the transfer] of inheritance will  
exist” (Ibn ʿĀbidīn, 1984, Vol. 5, p. 542).   
 

 Concept of Citizenship whether by birth or after migration 

This as based on the historical context of the books of fiqh be a contractual 
arrangement on behalf of the migrant Muslims when they first arrived by their 

Amir or in his substitute, a shura, with the state. 
As the power of the state has grown since the introduction of nationalism there are 

no such representations to the government on behalf of the various groups residing 
in her lands, then the agreement is between each Muslim and the state.  
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This is because political systems developed into the state having direct relationship 
with each citizen rather than citizens represented by leaders/committees. 

Having said that, we have advocacy groups, representative boards etc. at both 
national and local level. 

 
Contractual obligations al-anfal 56 

يَن عَ  ِ ُقوَن اَّلذ ٍة َوُهْم ََل َيتذ ِّ َمرذ
﴾٥٦﴿َهدتذ ِمنُْهْم ُثمذ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِِف ُكِ  

 

 Allegiance and maintain agreements/covenants – Aya al-Anfal:72  

 

يَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا  ِ يَن آَووا إِنذ اَّلذ ِ ـهِ َواَّلذ نُفِسِهْم ِِف َسبِيِل اللذ
َ

ْمَوالِِهْم َوأ
َ
بِأ

ْوِِلَاُء َبْعٍض 
َ

ـٰئَِك َبْعُضُهْم أ ولَ
ُ

وا أ نَََصُ ن َوََليَتِِهم  ۚ  وذ يَن آَمُنوا َولَْم ُيَهاِجُروا َما لَُكم ِمِّ ِ َواَّلذ
ٰ ُيَهاِجُروا ٍء َحَّتذ ن ََشْ وُكْم ِِف اِلِّ  ۚ  ِمِّ ٰ قَْوٍم ِإَوِن اْستَنََصُ ذَْصُ إَِلذ لََعَ يِن َفَعلَيُْكُم انل

يَثاق   ـُه بَِما َتْعَملُوَن بَِصري   ۚ  بَيَْنُكْم َوبَيَْنُهم ِمِّ ﴾٧٢﴿َواللذ  

Indeed those who have believed and have migrated and have strove with their 

wealth and selves in the Path of Allah and those who shelter and assist [them]. They, 
some of them are protectors of others. [As for] those who believe and have not 

migrated [to you] then it is not incumbent upon you to protect them until they 
migrate. [However] if they request help from you with respect to matters of religion 
then it is necessary upon you to assist except if it is [regarding] a qawm (a people) 

between you and them there is a covenant.  
For Allah is All-Seer of what you do [Q.viii.72]. 
 

ذكر تعاىل أصناف املؤمنني ، وقسمهم إىل مهاجرين خرجوا من دايرهم وأمواهلم ، وجاءوا لنصر هللا ورسوله ، وإقامة دينه ، 
نة إذ ذاك ، آووا إخواهنم املهاجرين يف منازهلم وبذلوا أمواهلم وأنفسهم يف ذلك . وإىل أنصار ، وهم املسلمون من أهل املدي

أي : كل منهم أحق ابآلخر من كل  ، وواسوهم يف أمواهلم ، ونصروا هللا ورسوله ابلقتال معهم ، فهؤالء بعضهم أوىل ببعض
وارثون بذلك إراث بني املهاجرين واألنصار ، كل اثنني أخوان ، فكانوا يت -صلى هللا عليه وسلم  -أحد ؛ وهلذا آخى رسول هللا 

مقدما على القرابة ، حىت نسخ هللا تعاىل ذلك ابملواريث ، ثبت ذلك يف صحيح البخاري ، عن ابن عباس ورواه العويف ، وعلي 
 .بن أيب طلحة ، عنه . وقال جماهد ، وعكرمة ، واحلسن ، وقتادة ، وغريهم 

رضي هللا عنه  -هو ابن عبد هللا البجلي  -وائل ، عن جرير  قال اإلمام أمحد : حدثنا وكيع ، عن شريك ، عن عاصم ، عن أيب
: املهاجرون واألنصار أولياء بعضهم لبعض ، والطلقاء من قريش والعتقاء من  -صلى هللا عليه وسلم  -قال : قال رسول هللا  -

 .ثقيف بعضهم أولياء بعض إىل يوم القيامة تفرد به أمحد 

http://tanzil.net/#8:56
http://tanzil.net/#8:72
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حدثنا عاصم ، عن شقيق ، عن ابن مسعود  -يعين ابن إبراهيم األزدي  -ان حدثنا عكرمة وقال احلافظ أبو يعلى : حدثنا شيب
يقول : املهاجرون واألنصار ، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف ، بعضهم  -صلى هللا عليه وسلم  -قال : مسعت رسول هللا 

عود أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة . هكذا رواه يف مسند عبد هللا بن مس . 

وقد أثىن هللا ورسوله على املهاجرين واألنصار يف غري ما آية يف كتابه ، فقال : ) والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار 
[ ، وقال : ) لقد  100والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار ( اآلية ] التوبة : 

[ ، وقال تعاىل : ) للفقراء  117واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة ( اآلية . ] التوبة : اتب هللا على النيب 
املهاجرين الذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم يبتغون فضال من هللا ورضواان وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوءوا 

اجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة الدار واإلميان من قبلهم حيبون من ه
[  9،  8( اآلية ] احلشر :  . 

وأحسن ما قيل يف قوله :) وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ( أي : ال حيسدوهنم على فضل ما أعطاهم هللا على هجرهتم ، 
على األنصار ، وهذا أمر جممع عليه بني العلماء ، ال خيتلفون يف ذلك ، وهلذا قال اإلمام أبو فإن ظاهر اآلايت تقدمي املهاجرين 

بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار يف مسنده : حدثنا حممد بن معمر ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا محاد بن سلمة ، 
بني اهلجرة والنصرة ،  -صلى هللا عليه وسلم  -ين رسول هللا عن علي بن زيد ، عن سعيد بن املسيب ، عن حذيفة قال : خري 

 .فاخرتت اهلجرة 

 .مث قال : ال نعرفه إال من هذا الوجه 

( ] قرأ محزة : " واليتهم " ابلكسر ، والباقون ابلفتح ، ومها واحد   ) والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهموقوله : 
هذا هو الصنف الثالث من املؤمنني ، وهم الذين آمنوا ومل يهاجروا ، بل ( حىت يهاجروا من شيءكالداللة والداللة [ ) 

 :أقاموا يف بواديهم ، فهؤالء ليس هلم يف املغامن نصيب ، وال يف مخسها إال ما حضروا فيه القتال ، كما قال اإلمام أمحد 

رضي هللا  -يدة ، عن أبيه بريدة بن احلصيب األسلمي حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بر 
إذا بعث أمريا على سرية أو جيش ، أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال : كان رسول هللا  -عنه 

عدوك من املشركني فادعهم ومن معه من املسلمني خريا ، وقال : اغزوا ابسم هللا يف سبيل هللا ، قاتلوا من كفر ابهلل ، إذا لقيت 
فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم : ادعهم إىل اإلسالم ، فإن أجابوك  -أو : خالل  -إىل إحدى ثالث خصال 

فاقبل منهم ، وكف عنهم ، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين ، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين ، 
ليهم ما على املهاجرين . فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني ، جيري عليهم حكم هللا الذي وأن ع

جيري على املؤمنني ، وال يكون هلم يف الفيء والغنيمة نصيب ، إال أن جياهدوا مع املسلمني ، فإن هم أبوا فادعهم إىل إعطاء 
م وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن ابهلل مث قاتلهم اجلزية . فإن أجابوا فاقبل منه . 

 .انفرد به مسلم ، وعنده زايدات أخر 
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) وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق وهللا مبا تعملون بصري ( يقول تعاىل : وقوله : 
على عدو هلم فانصروهم ، فإنه واجب عليكم نصرهم ؛ وإن استنصروكم هؤالء األعراب الذين مل يهاجروا يف قتال ديين ، 

ألهنم إخوانكم يف الدين ، إال أن يستنصروكم على قوم من الكفار ) بينكم وبينهم ميثاق ( أي : مهادنة إىل مدة ، فال 
. وهذا مروي عن ابن عباس ختفروا ذمتكم ، وال تنقضوا أميانكم مع الذين عاهدمت  

 ابن الكثري
قسام َوالَِّذيَن آَمُنوا َوََلْ يُهاِجُروا ما َلُكْم ِمْن َواليَِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحىتَّ يُهاِجُروا.. بيان حلكم القسم الثالث من أ: -تعاىل -وقوله

 املؤمنني يف العهد النبوي..

كم الذين آمنوا أى: هذا الذي ذكرته لكم قبل ذلك يف اآلية هو حكم املهاجرين السابقني واألنصار الذي آووهم ونصروهم أما ح
وَل يهاجروا، وهم املقيمون يف أرض الشرك حتت سلطان املشركني وحكمهم. فإهنم ليس بينهم وبني املهاجرين واألنصار والية إرث 

ال تنتظروا منهم تعاوان أو مناصرة، ألهنم بسبب إقامتهم يف أرض الشرك  -أيها املؤمنون -َحىتَّ يُهاِجُروا إىل املدينة، كما أنكم
 أصبحوا ال ميلكون وسائل املناصرة لكم. -ت سلطانهوحت

نَ ُهْم ِميثاٌق. -مث قال َنُكْم َوبَ ي ْ يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعلى قَ ْوٍم بَ ي ْ  تعاىل: َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم يِف الدِِّ

عليكم أن تنصروهم، ألهنم  أى: وإن طلب منكم هؤالء املؤمنون الذين مل يهاجروا النصرة على أعدائكم يف الدين، فيجب
إخوانكم يف العقيدة، بشرط أال يكون بينكم وبني هؤالء األعداء عهد ومهادنة، فإنكم يف هذه احلالة حيظر عليكم نصرة 

 نقضا هلذا العهد. -على من بينكم وبينهم عهد -هؤالء املؤمنني الذين مل يهاجروا، ألن يف نصرهتم

وهذا يدل على رعاية اإلسالم للعهود، واحرتامه لكفار احلربيني ال على الكفار املعاهدين أى: إن نصرتكم هلم إمنا تكون على ا
 للشروط والعقود.

 للقسمني األولني النصرة واإلرث، ونفى عن هذا القسم اإلرث وأثبت له النصرة. -تعاىل -قال اجلمل: أثبت هللا

ُ ِبا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي تذييل قصد به ا  لرتغيب يف طاعة هللا، والتحذير من معصيته.وقوله: َواَّللَّ

 مطلع على كل أعمالكم فأطيعوه، وال ختالفوا أمره. -تعاىل -أى: وهللا

 تفسري الوسيط
 

قال أبو جعفر: يعين بقوله تعاىل ذكره: )والذين آمنوا(. الذين صدقوا ابهلل ورسوله =)وَل يهاجروا(. قومهم الكفار, وَل يفارقوا داَر 
( =)من واليتهم(، 21دار اإلسالم =)ما لكم(، أيها املؤمنون ابهلل ورسوله. املهاجرون قوَمهم املشركني وأرَض احلرب )الكفر إىل 

 .يعين: من نصرهتم ومرياثهم

* * * 
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 .وقد ذكرت قول بعض من قال: " معىن الوالية، ههنا املرياث ", وسأذكر إن شاء هللا من حضرين ذكره بعدُ 

= ا(، قوَمهم ودوَرهم من دار احلرب إىل دار اإلسالم =)وإن استنصروكم يف الدين(، يقول: إن )من شيء حىت يهاجرو 
استنصركم هؤالء الذين آمنوا ومل يهاجروا =)يف الدين(, يعين: أبهنم من أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من املشركني, " 

( أن يستنصروكم =)على قوم بينكم وبينهم ميثاق(, يعين: فعليكم "، أيها املؤمنون من املهاجرين واألنصار،)النصر( =)إال
( =)وهللا ِبا تعملون بصري(، يقول: وهللا ِبا تعملون فيما أمركم وهناكم من 22) عهد قد وثَّق به بعضكم على بعض أن ال حياربه

عند استنصاركم يف الدين, وغري والية بعضكم بعًضا، أيها املهاجرون واألنصار, وترك والية من آمن وَل يهاجر ونصرتكم إايهم 
 (23) .ذلك من فرائض هللا اليت فرضها عليكم =)بصري(، يراه ويبصره, فال خيفى عليه من ذلك وال من غريه شيء

حدثنا حممد بن عبد األعلى قال، حدثنا حممد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: )ما لكم من واليتهم من شيء حىت  -16338
سلمون يتوارثون ابهلجرة, وآخى النيب صلى هللا عليه وسلم بينهم, فكانوا يتوارثون ابإلسالم واهلجرة. وكان يهاجروا(، قال: كان امل

ْلُمْؤِمِننَي الرجل يسلم وال يهاجر، ال يرث أخاه, فنسخ ذلك قوله: َوأُوُلو اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ ْعٍض يِف ِكَتاِب اَّللَِّ ِمَن ا
[6]سورة األحزاب: َواْلُمَهاِجرِينَ  . 

حدثنا حممد قال، حدثنا حممد بن ثور, عن معمر, عن الزهري: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ على رجل دخل  -16339
 (24).يف اإلسالم فقال: تقيم الصالة, وتؤيت الزكاة, وحتج البيت, وتصوم رمضان, وأنك ال ترى انر مشرك إال وأنت حرب

، حدثنا أبو صاحل قال، حدثين معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: )وإن استنصروكم يف حدثين املثىن قال -16340
الدين(، يعين: إن استنصركم األعراب املسلمون، أيها املهاجرون واألنصار، على عدوهم، فعليكم أن تنصروهم، إال على 

 .قوم بينكم وبينهم ميثاق

حدثين حجاج, عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: ترك النيب صلى حدثنا القاسم قال، حدثنا احلسني قال:  -16341
هللا عليه وسلم الناَس يوم ُتويف على أربع منازل: مؤمن مهاجر, واألنصار, وأعرايب مؤمن مل يهاجر; إن استنصره النيب صلى 

الدين كان حقًّا عليه أن  ( وإن استنصر النيب صلى هللا عليه وسلم يف25هللا عليه وسلم نصره، وإن تركه فهو إْذنُه، )
 .ينصره, فذلك قوله: )وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر(= والرابعة: التابعون إبحسان

حدثت عن احلسني بن الفرج قال: مسعت أاب معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، مسعت الضحاك يقول يف  -16342
( 26 آخر السورة, قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تويف وترك الناس على أربع منازل )قوله: ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا ، إىل

 مؤمن مهاجر. ومسلم أعرايب, والذين آووا ونصروا, والتابعون إبحسان

 الطربي

. 
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نَ ُهْم ِميثَاقٌ } :وقوله تعاىل َنُكْم َوبَ ي ْ فإهنم إذا أراد املؤمنون املتميزون الذين َل يهاجروا قتاهلم، عهد برتك القتال،  :أي {ِإالَّ َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ
ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ } .فال تعينوهم عليهم، ألجل ما بينكم وبينهم من امليثاق يعلم ما أنتم عليه من األحوال، فيشرع لكم من  {َواَّللَّ

 األحكام ما يليق بكم

  السعدي

 
 Deception Hadith 

 

(58)ومسلم  (3029)رواه ابلخاري  "احلرب خدعة  " :انليب صىل اهلل عليه وسلم وقد قال   

 

ِ اغدرٍ 
 يُرى يوَم القيامةِ ، يُعَرُف به :يُنصُب ، وقال اآلخر  :يوَم القيامةِ ، قال أحُدهما  لواء   لكِّ

- ابلخاري صحيح :المصدر  - ابلخاري:المحدث ن مالكب أنس و مسعود بن عبداهلل :الراوي
3186 :الرقم أو الصفحة    

[صحيح]  :خالصة حكم المحدث  

 

كنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ِف غزوة خيرب ، خرجت رسية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعها ، 
فجاؤا به إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فلكمه انليب صىل اهلل عليه وسلم ما شاء اهلل أن يكلمه به ، 

فإنها أمانة ، ويه للناس  !إين قد آمنت بك وبما جئت به ، فكيف بالغنم يا رسول اهلل  :فقال هل الرجل 
أحصب وجوهها ترجع إىل أهلها ، فأخذ قبضة من حصباء أو تراب  :الشاة والشاتان وأكرث من ذلك ؟ قال 

م فقتله فرىم به وجوهها ، فخرجت تشتد حَّت دخلت ك شاة إىل أهلها ، ثم تقدم إىل الصف فأصابه سه
أدخلوه اخلباء ، فأدخل خباء رسول اهلل  :ولم يصل هلل سجدة قط ، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

لقد  :صىل اهلل عليه وسلم ، حَّت إذا فرغ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم دخل عليه ثم خرج ، فقال 
ر ا وجتني هل من احلو إن عنده لز  لعنيحسن إسالم صاحبكم ، لقد دخلت عليه و

 :الصفحة أو الرقم -السنن الكربى للبيهيق  :المصدر - ابليهيق :جابر بن عبداهلل المحدث :الراوي
9/143 

وي مرسالً  [فيه]روي موصوًَل و :خالصة حكم المحدث رشحبيل بن سعد، تكلموا فيه، ور  
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 2/418 :لرقمالصفحة أو ا  -تاريخ اإلسالم :المصدر  -اَّلهيب  :المحدث جابر بن عبد اهلل :الراوي
 حسن أو صحيح  :خالصة حكم المحدث

 
 

َز الرشع اخلداع ِف احلرب تلحقيق الظفر اتفق العلماء لَع جواز  :"قال انلووي رمحه اهلل  .َجوذ
".خداع الكفار ِف احلرب كيف أمكن اخلداع إَل أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فال حيل   

لقرطيب،  :، وانظر289 /12رشح انلووي لَع صحيح مسلم،  ، 522 /3المفهم لما أشك من تلخيص كتاب مسلم ل
ُ َعنُْه ِف قتله لكعب بن األرشف، بعد أن استأذن انليب  :، وانظر324واألذاكر للنووي ص  قصة حممد بن مسلمة رَِِضَ اهللذ

ذب حَّت قتله بالك حتال علبه  َم ِف الكذب لَع كعب، فا ُ َعلَيْهِ َوَسلذ اجلهاد والسري، باب الكذب  ابلخاري، .َصىلذ اهللذ كتاب 
احلرب،  رقم 3032، برقم 31 /4ِف  ب احلرب،  بأهل  3032، وباب الفتك  . 

 

 

 

 

 

 

وهو  )قد بلغين أن رجاًَل منكم يطلبون العلج  " :أن عمر بن اخلطاب كتب إىل عمل جيش اكن بعثه 
إين واَّلي نفيس بيده  َل ختف فإذا :حَّت إذا اشتد ِف اجلبل وامتنع يقول  (الاكفر غري العريب  أدركه قتله ، و

 . "َل يبلغين أن أحداً فعل ذلك إَل رضبت عنقه 

 

 الموطأ مالك

ألمان [ 335 :ص ] با جاء ِف الوفاء   باب ما 

ن بعثه إنه بلغين أن رجاَل   الكوفة حدثين حيىي عن مالك عن رجل من أهل أن عمر بن اخلطاب كتب إىل عمل جيش اك

إين واَّلي نفيس بيده َل منكم يطلبون العلج حَّت  إذا أسند ِف اجلبل وامتنع قال رجل مطرس يقول َل ختف فإذا أدركه قتله و

ه  ليه وليس علي احلديث بالمجتمع ع إَل رضبت عنقه قال حيىي سمعت مالك يقول ليس هذا  أعلم ماكن واحد فعل ذلك 

إ دم إىل اجليوش أن َل تقتلوا أحدا أشاروا العمل وسئل مالك عن اإلشارة باألمان أيه بمزنلة الالكم فقال نعم و ين أرى أن يتق
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إنه بلغين أن عبد اهلل بن عباس قال ما خرت قوم بالعهد إَل سلط اهلل عليهم  ِله باألمان ألن اإلشارة عندي بمزنلة الالكم و إ

 العدو

 

ده لو أن أحدكم أشار إىل السماء :وعن أيب مسلمة قال  بإصبعه إىل  قال عمر بن اخلطاب واَّلي نفيس بي
 .مرشك ثم نزل إِله لَع ذلك ثم قتله لقتلته به 

احلبري ِف ختريج أحاديث الرافيع الكبري :الكتاب  خيص   تل

 (هـ852 :المتوىف )أبو الفضل أمحد بن لَع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  :المؤلف 

 دار الكتب العلمية :انلارش 

" :حديث عمر أنه قال لته واَّلي نفيس بيده لو أن أحدكم أشار بإصبعه إىل مرشك، فزنل لَع ذلك، ثم قتله، لقت " ،
يب سلمة، عن أبيه، قال قال عمر بن اخلطاب :سعيد بن منصور نا أبو عوانة، عن عمر بن أ واهلل، لو أن أحدكم أشار " :

قتلته به ِله لَع ذلك، فقتله، ل فزنل إ رشك،  ماء إىل م  .2"بإصبعه إىل الس

ر :ن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن أبان بن صالح، عن جماهد، قالوروى ابن أيب شيبة ع أيما رجل من  :قال عم
لتك، فزنل وهو يرى أنه أمان، فقد آمنه 3المسلمني أشار إىل رجل من العدو، إن نزلت ما قت . 

دهقانها لَع أن يؤمن مائة رجل من أهلها، فقا" :حديث  :ل أبو موىسأن أبا موىس األشعري حارص مدينة السوس، وصاحله 
نعم، فأمنهم، وأمر  :أفرغت؟ قال :اعزتلهم، فلما عزلهم، قال هل أبو موىس :إين ألرجو أن خيدعه اهلل عن نفسه، قال

فقال الهقان  اَّلي سميت، ولم تسم نفسك :أتغدرين وقد أمنتين؟ فقال :بقتل  ه أمحد بن حيىي ابلالذري "أمنت العدد  ، روا
فتوح والمغازي"ِف كتابه  سنادهبإ "ال . 

__________ 

باب أمان العبد :، كتاب السري[94 /9]أخرجه ابليهيق  1 . 

 .[2597] ، برقم[270 /2] "سننه"أخرجه سعيد بن منصور ِف  2

 .[33404] باب ِف األمان ما هو وكيف هو؟ حديث :، كتاب اجلهاد[511 /6]أخرجه ابن أيب شيبة  3

 

 .حليلة واخلداع اجلائز ِف احلروب فاإلسالم حرم الغدر ، والغدر ليس من أبواب ا

ز من وسائل احليلة وما ينطوي لَع الغدر ونقض العهد   .فالرشيعة اإلسالمية فرقت بني ما جيو

 .197أنظر العالقات اخلارجية ِف دولة اخلالفة 
 

 Citizenship rights/liberties and responsibilities 
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freedom of movement; 

freedom from arbitrary arrest or unjustified police searches; 

freedom of conscience in matters of religion and politics; 

freedom of expression; 

freedom of association, including the right to protest peacefully; 

social freedoms – such as the right to marry, divorce, procure abortions or have 

homosexual relations; the right to vote and to stand for election; 

the right to a fair trial; 

the right not to be coerced or tortured by agents of the state; 

the right not to be subjected to surveillance without due legal process; 

the right to own property. 
 

To be honest very dew legislated responsibilities; however we are approaching an 
era where the state requires more from its citizens. 
Abide by laws 

Pay taxes 
Jury Service – possibly Military service 

Civic duties like voting, loyalty, prevention of crime, reporting crime etc. 
 
 

 
 

 Terrorism 

We return to where we started. From our discussion we can see that our tradition as 
practiced by our community does not support adopting belligerent, aggressive, non-

integrative stances against the government or our fellow citizens irrespective of 
gender, ethnicity, belief etc. 
We have demonstrated that our community by practicing Islam as it should, is 

legally, socially and philosophically against the accusations against us about our 
position against extremism and our view towards our country. 
None should buy into media manipulations of what terrorism is, having said that we 

still require an Islamic scholarly position, hence the video and these accompanying 
notes. 

Citizens of Britain attacking soldiers, police officers, other members of the 
emergency services etc. or fellow citizens – is the biggest form of deception. 
 

 Action 

I would also like to take this opportunity to say that we will not apologise for 
standing up against any policy or open islamophobia from the media and other 

sectors in their efforts to assimilate our community. We are Muslims. 
We will exercise our right as British citizens to freedom of conscience in matters of 

religion and politics. 
So we don’t agree with current trends demanding Muslim assimilation and we will 
use all our efforts to stand up against it – not saying that will be successful – as that 
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is based on Allah’s Will, however rest assured that there are organisations, 
individuals and scholars working to achieve that. 

 

 Concluding Advice 

Ra’d 11 

نُفِسِهمْ 
َ

وا َما بِأ ُ ٰ ُيَغرِيِّ ُ َما بَِقْوٍم َحَّتذ ـَه ََل ُيَغرِيِّ   إِنذ اللذ

 
 

Sura ali Imran 139-142 

 

ْؤمِننَِي  ْعلَْوَن إِن ُكنُتم مُّ
َ
نُتُم اأْل

َ
إِن َيْمَسْسُكْم قَْرح  َفَقْد َمسذ الَْقوَْم قَْرح   ﴾١٣٩﴿َوََل تَِهُنوا َوََل ََتَْزنُوا َوأ

ثْلُهُ  ِخَذ مِنُكْم ُشَهَداءَ  ۚ  ِمِّ ِيَن آَمُنوا َوَيتذ ـُه اَّلذ ذاِس َوِِلَْعلََم اللذ ذاُم نَُداوِلَُها َبنْيَ انل ي
َ
ـُه ََل حُيِبُّ  ۚ  َوتِلَْك اأْل َواللذ

الِِمنَي  ﴾١٤٠﴿الظذ  
ِيَن آَمُنوا َويَْمَحَق الاَْكفِرِيَن  ـُه اَّلذ َص اللذ ِيَن  ﴾١٤١﴿َوِِلَُمِحِّ ـُه اَّلذ ا َيْعلَِم اللذ َة َولَمذ نذ ن تَْدُخلُوا اجْلَ

َ
ْم َحِسبْتُْم أ

َ
أ

 ِ ابِر ﴾١٤٢﴿يَن َجاَهُدوا ِمنُكْم َوَيْعلََم الصذ  
 
 

 
Mufti Amjad Mohammed   
12th Dhu al-Qa’da 1437/ 16th August 2016 
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