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احلمد هلل القوي العزيز، نارص املستضعفني، وكارس اجلبابرة املستكربين، وهادي 

من شاء من عباده الغالة الضالني، نحمده محد الشاكرين، ونستغفره استغفار 

املذنبني، ونسأله من فضله العظيم؛ فال قوة إال به سبحانه، وال عزَّ إال يف دينه، وال 

 ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇڭ ڭ ۇ  ﴿نرص إال باتباع رشيعته، 

[، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له؛ كتب العز والنرص 7]حممد: 

ھ ھ ھ ے  ﴿للمؤمنني، وألقى الذل والصغار عىل الكافرين واملنافقني، 

وم:  ﴾ ے [، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله؛ قام يف الناس يف إحدى 47]الرُّ

َا النَّاُس، ََل »مغازيه، فقال:  ، َوَسُلوا اَّللََّ الَْعافِيََة، فإذا لَِقيتُُموُهْم َأُّيه ََتَنَّْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ

يُوِف  َت ظاِلِل السه نََّة ََتْ اللَُّهمَّ ُمنِْزَل الْكَِتاِب »، ُثمَّ قال: «َفاْصِِبُوا، َواْعَلُموا َأنَّ اْْلَ

َحاِب َوَهاِزَم األَْحَزاِب، اْهِزْمُهْم َوانْ  َنا عليهمَوُُمِْرَي السَّ «ُُصْ
(1)

، صىل اهلل وسلم 

 وبارك عليه، وعىل آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين.

 وبعد:

فال يقال: إن نقد الغلو يف زمن انتشار التهاون والتفريط والعبث بالرشيعة 

إلرضاء السلطات احلاكمة،  ترصف غري حكيم، وال ُيتَّهم صاحبه بأنه ما قاله إال

أو للبحث عن مصاحلة مع تيارات فكرية معينة، أو لتحقيق مصالح شخصية، أو 

                                      
 (.1742(، ومسلم )2966البخاري ) (1)

E 
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ربط من ينتقد مجاعتهم بحكومة بلده وإظهاره مظهر املتآمر عىل اجلهاد 

واملجاهدين، وأنه أجري للمخابرات أو منتسب هلا، أو أنه مرجئ متخاذل، راكن 

 فهاء هذا الفكر.للظاملني. نعم هذا ما يقوله س

وإذا أردت أن تعرف أيَّ دين وعقل عند هؤالء الغالة خالِفهم الرأَي يف مسألة، 

 ثم انظر ماذا خيبِّئون لك من سافل القول واخلُلق، وسوء الظن والرجم بالغيب.

وإذا ناقشت أحدهم يقول: ال شك يف حرمة التكفري بال حق، وحرمة الدماء 

كفر فهو مستحق للتكفري بعد اجتامع الرشوط  املعصومة، غري أن َمن وقع يف

وانتقاء املوانع، وحني َيقتل فإنه َيقتل لسبب رشعي، فأنا معظِّم للدماء وُمتٍَّق هلل 

 .تبارك وتعاىل يف كل هذا، ولوال تقوى اهلل ملا أيدت مثل هذا

نحن إذن أمام حالة نفسية لن جتد يف وعظها بالتقوى والدماء وخطورة التكفري أي 

فها بيشء يف وقٍت ال ترى هي فيه أهنا فعلت ما يستحق التخويف؛ ف ائدة؛ ألنك ختوِّ

ألهنا ترى أهنا ممتثلة لتقوى اهلل يف فعلها املنكر هذا، فاالستمرار هبذه الطريقة فائدته 

وخطورة التكفري، ال « الدماء»شبه معدومة، واحلديث مع هذا الشخص عن أصول 

ر لك ذات ما تقرره من عصمة يفيد شيئًا؛ ألنه مسلِّم متا ًما لك باألصل، بل ربام يقرِّ

 الدماء ورضورة االحتياط فيها، ويعيد لك نفس كالمك.

فنحن أمام ظاهرة مثرية للدهشة: ال خيتلف معك يف تعظيم األصول الرشعية 

من عصمة دم املسلم، ورضورة االحتياط فيها، واحلذر من تكفري املسلم، وخطورة 

م التكفري بالكبائر والذنوب... إلخ؛ يف مقابل جزئيات هتدم هذه قتل النفس، وعد

األصول بالكلية فال يكون لوجودها معنى، فأي قيمة الحرتامك دم املسلم وأي 
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معنى لتعظيمك عدم تكفري املسلم بال حق إن كنت ترى أن إقدام شخص عىل قتل 

أمر مرشوع! مع نفسه يف سبيل أن يقتل إخوانه املجاهدين وأهل العلم والعامة 

ة.  االستخفاف بدماء أهل القبلة بعد أن يصبغوهم بصبغة الكفر والردَّ

فام تفسري هذه االزدواجية العجيبة بني تقريٍر لألصول الرشعية وتسليم هلا 

ق هذه  وإيامٍن هبا، مع التسليم واإليامن يف نفس الوقت بجزئيات وتطبيقات متزِّ

 األصول وتبالغ يف انتهاكها؟!

منهم  -واهلل- علم أنه ليس كل فرد يف مجاعة البغدادي هكذا! بلوأنا أ

الفكر، الصادقون واملخلصون واملجاهدون، وإنام حديثنا عن السياسة التي تقود هذا 

هون الشباب سئولنيوعن القادة امل األغرار إىل  فيه، والرشعيني، وهم الذين يوجِّ

 اهلاوية، وجيعلوهنم قنابل موقوتة يف وجه عامة املجاهدين قبل األمة أمجعني!

رنا من مجاعة البغدادي يقولون: إنا نطعن   كذبتم ورب البيت!« باملجاهدين»وإذا حذَّ

أنا أعلم أنه سيزعجك كالمي، وسيزعج هذا اجلهات التي حتشدكم هناك إما لتكونوا 

 ت لكم لتقليل عدد املستقيمني يف األجيال الالحقة، أو لغري ذلك.وقوًدا ملحرقة أُِعدَّ 

، فال ُينسب له القبح، ونصيحة لكتابه ليُزال عنه سوء الفهم، فهذه نصيحة هلل 

ونصيحة لرسوله فال ُيفرتى عليه، ونصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم؛ حتى ال تزل 

 ات التي وجدهتا يف هذه اجلامعة:أقدامهم يف مثل هذا الفكر، فإليك مجلة من املنكر

 فمنها: الغلو يف التكفري:

كثرًيا ما نسمع املتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة، أبو حممد العدناين، يلوم 

اد أن يرجعوا  ر سلوكيات التنظيم، ويطالب النُقَّ الناقدين عىل مصادرهم يف تصوُّ
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 العدناين يف كلمته: للوثائق واملواد الرسمية الصادرة عن التنظيم، حيث يقول

)فمن أراد اإلنصاف فليتَِّق اهلل فينا، وليحكم علينا من خالل بياناتنا -

عيه(.  وإصداراتنا وخطاباتنا، أو من خالل دليل رشعي ُيثبِت فيه خالَف ما ندَّ

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: لِك هللا أيتها الدولة املظلومة

 [13اإلعالمي، الدقيقة: مؤسسة الفرقان لإلنتاج 

ًدا عىل رضورة  ويف بيان رسمي آخر لتنظيم الدولة يؤكد أبو حممد العدناين جمدَّ

الرجوع للوثائق واملواد الرسمية الصادرة عن تنظيمه، وحيذر من األخذ عن 

 وسائل اإلعالم، حيث يقول العدناين:

إىل قادهتا )وَمن أراد أن يعرف منهج الدولة وسياستها وفتاوهيا فلريجع -

وبياناهتا وخطاباهتا ومصادرها، ال أن يأخذ ذلك من وسائل اإلعالم املحاربة 

 للدولة، أو أفواه أعدائها(.

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: إنما أعظكم بواحدة

 [30مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: 

: الرجوع للمواد أعني -حسنًا، ال شك أن هذا املطلب الذي ذكره العدناين

هو مطلب موضوعي، وأن الرجوع للمواد  -الرسمية الصادرة عن تنظيم الدولة

ر عن عقيدة  الرسمية للتنظيم هو أحد أساسيات البحث العلمي يف تشكيل التصوُّ

 وسلوك هذه اجلامعة.

ومن خالل إصدارات مجاعة البغدادي الرسمية نالحظ أهنم يستعملون عدة  

أوصاف لتكفري املخالفني واستباحة دمائهم ويستحدثوهنا تباًعا، ولكن أشهر 
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 ناقَضني عندهم يدور حوهلام كالمهم وتكفريهم للمخالفني واستباحة دمائهم، مها: 

 :)الصحوات، والربملانيون(

بردته وأخرجوه من ملة اإلسالم واستباحوا دمه فأغلب من رأيتهم حكموا 

من املجاهدين وأهل العلم والدعوة ورجاالت اإلصالح واجلهاد، إما أهنم 

 .أطلقوا عليه وصف الصحوات، أو وصف الديمقراطية والربملانية الطاغوتية

عىل الناقض « الصحوات»ومن الواضح أن تنظيم الدولة حياول تركيب وصف 

، أي: باعتبار وصف «املرشكني ومعاونتهم عىل املسلمنيمظاهرة »الثامن: 

تطبيًقا معارًصا للناقض الثامن من نواقض اإلسالم، كام أهنم حياولون « الصحوات»

ل »بناء تكفريهم للمعينني بوصف الديمقراطية والربملانية عىل الناقض الرابع:  َمن فضَّ

الشديد يف املصطلحات  ، ثم أضافوا هلذا التوسع«حكم الطواغيت عىل حكم الرشع

 .«مانع التأويل»واملفاهيم الفضفاضة تقليص موانع تكفري املعينني، سيام 

 «: الصحوات»فأما األول ويسمونه 

فإهنم يعنون به أيَّ مجاعة أو فصيل أو شخص يكون له موقف سلبي ممانع 

 ضد تنظيمهم، أو يثبت لدهيم أن له عالقة بالدول اإلقليمية يف املنطقة، كدول

 اخلليج، وتركيا )ويسموهنم يف خطاباهتم: الطواغيت(.

 ويف ُملة دابق:

هيم(.  )الصحوات مصطلح سبكته البيادق األمريكية لتجميل مرتدِّ

 [20هـ، ص1435]مجلة دابق، العدد األول، رمضان 

عند تنظيم الدولة من أشنع أوصاف الردة، واخلروج من  «الصحوات»واسم 
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من أعظم موِجبات استباحة الدم، وحزِّ الرؤوس، اإلسالم بالكلية، وموِجب 

 وهدم البيوت، وإحراقها وسلب األموال.

للفظ الردة، كقوهلم:  «الصحوات»ولذلك فإهنم كثرًيا ما يضيفون لفظ 

 )صحوات الردة(، ومن ذلك قول العدناين:

 )ولن تغلب صحواُت الردِة إسالَمكم إن شاء اهلل(.

 ان: فَيقتلون وُيقتلون ]أبو محمد العدناني، بيان بعنو 

 [23مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: 

)فاعلموا أن لنا جيوًشا يف العراق وجيًشا يف الشام من األسود اجلياع،  وقال:

رشاهبم الدماء، وأنيسهم األشالء، ومل جيدوا فيام رشبوا أشهى من دماء 

  لن نبقي منكم ولن نذر(.الصحوات، فواهلل لنسحبنَّهم ألًفا ثم ألًفا، ثم واهلل

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: والرائد ال يكذب أهله

 [25مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: 

من أشنع أوصاف الكفر والردة، فتجد أنه مل يكتِف بالقول  «فالصحوات» 

بق بأهنم سيقتلون الصحوات، بل قال: إن ألذ الدماء وأحالها هي دماء من ينط

 ، كام جاء يف أحد بيانات التنظيم.«الصحوات»عليه وصف 

ويرى تنظيم الدولة أن عالقة التنظيم بمن يسموهنم الصحوات هي صورة 

، ^مطابقة لعالقة أيب بكر الصديق والصحابة معه باملرتدين بعد موت النبي 

 حيث يقول التنظيم:

، إهنا الصحوات وربِّ ^)يا أجناد الشام، إهنا الصحوات وربِّ حممٍد 
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، ال شك عندنا وال لبس، كنا نتوقع ظهورها وال نشك يف ذلك؛ ألهنا ^حممدٍ 

سنة اجلهاد منذ زمن أيب بكر الصديق وحتى يومنا هذا، إال أهنم فاجؤونا 

واستعجلوا اخلروج قبل أواهنم، ولعل هذا من بركات الشـام التي ال يظهر 

م واللنَي معها، امحلوا عليهم محلًة كحملة منافقوها عىل مؤمنيها، فإياكم إياك

 الصديق واسحقوهم سحًقا(.

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: والرائد ال يكذب أهله

 [30مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: 

 فانظر كيف حكموا بالردة عىل كل من خالفهم من مجاعات اجلهاد وغريهم!

 «:الديمقراطية والربملانية الطاغوتية»و وأما الناقض الثاني عندهم فه

فأي مجاعة جهادية أو دعوية ترى مرشوعية اإلصالح السيايس من خالل 

الدخول يف الربملانات وختفيف الرش وتكثري اخلري فقد ارتدت؛ ألهنا ُتِقرُّ احلكم 

 بغري ما أنزل اهلل، ويستوي يف هذا:

ح لالنتخابات.-1  املرشَّ

 والعامي الناخب.-2

 .واملعَّيَّ غري املشارك-3

، وكالمهم عن فكلهم عند تنظيم الدولة خارجون عن ملة اإلسالم مباحو الدم

ا، ومن الشواهد عىل ذلك: أن تنظيم الدولة قال يف أحد بياناته الرسمية:  هذا كثري جدًّ

)فكلُّ من يسعى يف قيام هذا املنهج باملعونة واملساعدة فهو ُمَتَولٍّ لُه وألهله، 

حون لالنتخابات هم أدعياء وحك ُمه كُحكم الداعني إليه واملظاهرين له، واملرشَّ
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ذوهم أرباًبا ورشكاء من دون اهلل،  للربوبية واأللوهية، واملنتخبون هلم قد اختَّ

 (. «الكفُر واخلروُج عن اإلسالم» وُحكُمُهم يف ديِن اهلل:

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: عذًرا أمير القاعدة

 [6مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: 

فانظر كيف حكموا بردة املرشح، والناخب، والرايض عنهام، فيدخل يف هذا 

 كل األحزاب اإلسالمية، ومن عاوهنم وريض هبم.

ة واستباحة الدم، ومها:   فهذان مها املفتاحان الرئيسان يف حكم التنظيم بالردَّ

 )الصحوات، والربملانية(.

 عن تكفريهم العلماء فحدِّث وال حرج: وأما

 فعىل لسان ناطقهم يقول العدناين:

 )حكام العرب مرتدون، وجيوشهم وسحرهتم من علامء السالطني(. -

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: قل موتوا بغيظكم

 [6مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

 )واملرتدون من بني جلدتنا بكل أطيافهم وعلامء سوئهم(.-

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: لن يضروكم إال أذى

 [6مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

 )هيئات كبار علامء السالطني أنصار الطواغيت(.-

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: إن ربك لباملرصاد 

 [.23مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

)نسأل اهلل تعاىل أن هيلك كالب اليهود والصليبيني آل سلول، وأعواهنم -



 
 
 

 13 دراويش اجلهاد

 وأنصارهم من علامء السوء(.

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: قل موتوا بغيظكم 

 [9مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

 )أنصار الطواغيت من علامء السوء أو فقهائهم الرسميني(. -

 بعنوان: إن دولة اإلسالم باقية]أبو محمد العدناني، بيان 

 [21مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

وأمثال هذه التكييفات للعلامء يف احلرمني وغريها وأهنم واقعون يف الردة عن 

عن اإلسالم؛  اإلسالم، كام أن العسكريني كلهم من كاتبهم إىل قائدهم مرتدون

ا، باعتبار أهنم كلهم من أنصار الطاغوت الذي حيكم بغري ما أن زل اهلل كثرية جدًّ

 .وإنام املراد التمثيل فقط

 :أصول قاتلة عند التنظيم

 ومن القواعد التي يتبناها التنظيم وهلا أثٌر واضح يف خطابه قاعدتان:

 عدم التفريق يف التكفري بني الطائفة واألعيان. األوىل:

 تقديم قتال املرتد عىل قتال الكافر األصيل. والثانية:

فقد نرش التنظيم بحثًا يف  التفريق يف التكفري بَّي الطائفة واألعيان فأما قاعدة عدم

ق  جملة دابق نقدوا فيه بعض املقاالت اخلاطئة يف التكفري، ومنها: أهنم ذكروا قول من يفرِّ

بني الطائفة واألعيان، فيقول مثاًل: اجلهة الفالنية طائفة ردَّة، لكني ال أكفِّر كل أعياهنا، 

أن هذا القول خطأ، وأنه ال فرق بني الطائفة واألعيان، وإذا وقعت الطائفة فبنيَّ التنظيم 

ق بني  يف الكفر انسحب اسم الردة عىل كل أعياهنا، كام يذكر التنظيم أن بعضهم )ُيفرِّ
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الطائفة وأعياهنا يف اسم الكفر وبعض أحكامه، وهذا التفريق خمالف إلمجاع السلف يف 

 (.القباب والقانونفر، كنرصة حق الطوائف التي اجتمعت عىل ك

 [(20هـ، )ص 1436مجلة دابق، العدد السادس، ربيع األول، ]

ويذكر تنظيم الدولة أن هذا التفريق بني الطائفة واألعيان يسبب مشكالت 

عملية مزعجة، حيث سيقود اجلنود إىل التورع واالحتياط أثناء مقاتلة من حكم عليه 

 م يف ذكر العراقيل غري املرحية الذي يسببها هذا القول:التنظيم بالردة، كام يقول التنظي

ر وجود  يف صفوف الطائفة، ويوسع هلم  «مسلمني»)فإن املرء إذا كان ُيقدِّ

دائرة العذر ليشمل اجلهل بأصل الدين، فسيضطر من حيث يشعر أو ال يشعر، 

عاجاًل أو آجاًل، إىل أن يتورع وحيتاط، فال يستهدف املرتدين خشية أن يقتل 

 (.«مسلمني متأولني»

 ([21هـ، )ص 1436]مجلة دابق، العدد السادس، ربيع األول، 

يف خطاب التنظيم فيام يتعلق بقواعد الكفر واإليامن،  :نيةوأما القاعدة الثا

فهي: اختيارهم للقول الفقهي الذي يقدم قتال املرتد عىل الكافر األصيل، كام 

 يقول التنظيم يف أحد بياناته الرسمية مثاًل:

م قتال املرتد  (. )وإنَّ الذي َأَمَرنا بقتال الكافر األصيل َأَمَرَنا بقتال املرتد، بل وقدَّ

 ]أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: اآلن اآلن جاء القتال

 [35مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: 

وليست اإلشكالية طبًعا يف أصل هذا القول الفقهي، فقد قال شيخ اإلسالم 

يق وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد املرتدين قبل جهاد الكفار من  دِّ ابن تيمية: )والصِّ
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 الكتاب(أهل 
(1)

. 

 وإنما اإلشكال يف أمرين: 

: تطبيق أحكام املرتدين عىل من مل تثبت ردته، بل عىل من هو من األول 

 أولياء اهلل!

اخللط بني تقديم قتال املرتدين عىل الكافر األصيل الذي هو جهاد  والثاين: 

الذي هو جهاد الدفع،  الطلب، وبني تقديم قتال املرتدين عىل الكافر الصائل

الذي هو كام قال ابن تيمية: )فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال يشء 

 أوجب بعد اإليامن من دفعه(
(2)

. 

 فكثرًيا ما نرى أهنم يضعون القاعدة األوىل يف املوضع الثاين، وهذا غلط. 

 .-منا بردهتمإذا سلَّ -ال الصائل املعتدي عىل املرتدينفكان احلق أن يقدموا قت

 :أسباب الضالل

فبعد هذا العرض لربنامج الردة واستباحة الدماء أرى أن هلذه املهزلة العقدية 

 أسباب كثرية، منها:

 ضعف التأصيل الرشعي:

 وهذا واضح يف قضايا رشعية كثرية، منها: -1 

 أ( حقيقة اإليامن ونواقضه عند أهل السنة واجلامعة. 

 التكفري عند أهل السنة واجلامعة.ب( حقيقة الكفر، وضوابط 

                                      
 (.158/ 35ابن تيمية، جمموع الفتاوى، )ص   (1)

 (.538/ 5 ابن تيمية، الفتاوى الكربى، )ص  (2)
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 ( حقيقة الوالء والرباء، وحدود ذلك، ومدى التالزم بني الظاهر والباطن.ـج

 د( الفرق بني التكفري بالوصف والتكفري بالعني.

القصور يف فهم عوارض األهلية عند األصوليني من اجلهل، والعجز،  -2

 واإلكراه، وغريها.

 ا ورشوط املجتهد.جهل منزلة االجتهاد وخطورهت -3

 اجلهل الكبري بقواعد السياسة الرشعية. -4

الغفلة عن عظم حقوق اخللق، وهي ما قرره األصوليون يف الكليات اخلمس:  -5

 الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال.

السطحية يف فقه الواقع، وتقدير حجم األعداء ومكرهم، وجتاهل واجب  -6

 مي والعميل يف زمن االستضعاف.املرحلة، وهو اإلعداد العل

مكابرة السنن اإلهلية، فالعجلة والعاطفة ال تقدم وال تؤخر يف حقيقة هذه  -7

السنن؛ ألن سنن اهلل تعاىل يف النرص واهلزيمة والتمكني وهالك الظاملني ال 

حتايب أحًدا، بل هلا َأَجُلها ودورهتا املعلومة، وإنام يأخذ املسلم باألسباب 

 املرشوعة يف املدافعة والبناء؛ ألن هذا الذي تعبَّده اهلل به.الرشعية، و

ضحالة الثقافة التارخيية فيام جرى يف التاريخ اإلسالمي من وقائع، سواء يف  -8

 التاريخ القديم أو املعارص.

وُأِحبُّ هنا أن أنبه عىل قضية من تلك القضايا لنبني لك ركاكة النضوج 

 العلمي عند هؤالء، وهي:

املعرفة اإلمجالية بأبواب التكفري، وغياب اإلدراك التفصييل، والبحث الفقهي 
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ق لدقائق التكفري.  املعمَّ

ا ال حتتاج ألي  فالبعض حيفظ قواعد كلية عامة، فريى أن املسألة واضحة جدًّ

بحث أو نظر، بل يطبقها مبارشة، وحني يأيت َمن يعارضها ال يرى أن املوضوع 

ام يفتش عن اخللل يف دين املعارض أو نيته، بل حتى من يستحق املعارضة، وإن

يتحفظ أو حيتاط يف الفتيا يف قضايا الدماء والتكفري؛ فمن السهولة بمكان أن ُيرمى 

 باإلرجاء واجلهل واخليانة!

فهو حيفظ مثاًل أن )مظاهرة الكفار عىل املسلمني من نواقض اإلسالم(، أو أن 

اليسرية هلذه « اإلمجالية»كفر(، ثم يبني عىل معرفته  )الترشيع املخالف ملا أنزل اهلل

يدرك أن يف « طالب علم»النواقض كافة منظومته القضائية والفقهية، مع أن كل 

هذه النواقض من التفصيالت والدقائق ما يتطلب بحًثا ونظًرا وتوقًفا، وحني 

ًظا أكثر، كام أن ما  ينتقل إىل مرحلة تنزيلها عىل الوقائع واألعيان فهذا يتطلب حتفُّ

ال « املعرفة اإلمجالية»تقتضيه من أحكام فقهية يتطلب علاًم أوسع؛ إال أن صاحب 

أجرأ الناس عىل »يدري عنها، فيجعل جهله حجة له عىل جرأته، وهلذا قيل: 

؛ ألنه أصبح يتعامل مع التكفري كمثل مسائل الرياضيات، «التكفري أقلهم علاًم به

 يه سوى أن جيمع فيها ويطرح!فهي حسابات واضحة ما عل

التكفري بمظاهرة »هلذا وجدنا ممن يطبق بناًء عىل معرفته اإلمجالية بحكم 

تكفري َمن جيلس مع الكفار، أو َمن يصاحلهم، أو َمن يثني « الكفار عىل املسلمني

عليه الكفار، أو َمن يثني هو عليهم، أو يبحث عن أي مساعدة أو تعاون حصل 

 حيكم بكفره ليلحقه هبم!بينه وبني من 
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ر املرشكني فهو »ووجدنا ممن عرف بشكٍل جممٍل قاعدَة  ، «كافرمن مل ُيَكفِّ

تكفري من رأى التفريق بني كفر النوع والوصف يف مسائل التوحيد، فعذر بعض 

كفار؛  -وهم أعالم كبار كثري -َمن وقع يف الرشك جلهل أو شبهة، فرأى أهنم

 ألهنم مل يكفروا املرشكني!

ع من دون اهلل»ورأينا من سمع بشكل عام القول  فانطلق  ؛«بكفر من يرشِّ

ر بناًء عليه كل شخص يثني عىل نظام الديمقراطية، ولو كان حيلف بأغلظ  يكفِّ

ا ال يتجاوز أحكام الرشيعة.  األيامن أنه يريد حكاًم شوريًّ

 فياهلل عىل قلوب قد غابت عنها البصائر.

قة املفرطة ببعض األشخاص أو التيارات أو وال أدري من أين جاءت الث

اجلامعات التي يعتقد الشخص أهنا عىل احلق، فيقبل كل ما عندها بال متييز؛ ألنه 

يراها قد بلغت من الديانة والثقة مبلًغا ال يمكن أن تقع معه يف بعض األخطاء 

عة.  اليسرية، فضاًل عن مثل هذه اجلرائم املروِّ

 فهي تريبني منكم. إن قلتم: َل تنطبق علينا،

جيد أوصاًفا ُأطلقت عىل فئة ضالة  ^الناظر يف سنة َمن ال ينطق عن اهلوى 

 تنطبق عىل بعض من انتسب إىل مجاعة البغدادي، فمنها:

 ُحَدَثاء األسنان. -1

 .-العقول -ُسَفهاء األحالم -2 

َماِن َقْوٌم ُحَدَثاُء األَْسنَاِن، ُسَفَهاُء األَْحاَلِم، َيُقوُلوَن ِمْن »: ^قال  َيْأِِت يِف آِخِر الزَّ

ِميَِّة، ََل ُُيَاِوُز إِيََمُُنُمْ  ْهُم ِمَن الرَّ ِة، َيْمُرُقوَن ِمَن اإِلْساَلِم َكََم َيْمُرُق السَّ يَّ  َخرْيِ َقْوِل الَِبِ
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 «يتُُموُهْم َفاْقتُُلوُهْم، َفإِنَّ َقْتَلُهْم َأْجٌر ملَِْن َقَتَلُهْم َيْوَم الِقَياَمةِ َحنَاِجَرُهْم، َفأَْينَََم لَقِ 
(1)

. 

ا يف كالمهم وتربيرهم   وهذه الصفة موجودة يف كثري منهم، وهي واضحة جدًّ

 ملا يفعلون.

َيْقَرؤوَن الُقْرآَن، »: ^كام قال  يستدلون بالقرآن والسنة، وهو حجة عليهم، -3

ْم، َوُهَو َعَلْيِهمْ  ُه ََلُ  «ََيَْسُبوَن َأنَّ
(2)

.  

أهنم يستدلون بقتلهم للمؤمنني باآليات الدالة عىل قتل الكفار، كام قال ابن  -4

 «انطَلقوا إىل آيات نزلت يف الكفار، فجعلوها يف املؤمنَّي»: ¶عمر 
(3)

. 

 ضعفهم يف الفقه يف دين اهلل. -5

«الُقْرآَن ََل ُُيَاِوُز َحنَاِجَرُهمْ َيْقَرُؤوَن »: ^قال النبي 
(4)

. 

 أهنم يقتلون أهل اإليامن، ويَدعون أهل األوثان. -6

َيْقُتُلوَن َأْهَل اإِلْساَلِم، َوَيَدُعوَن َأْهَل األَْوَثاِن، َلئِْن َأَنا َأْدَرْكُتُهْم »: ^كام قال  

 «أَلَْقُتَلنَُّهْم َقْتَل َعاد  
(5)

. 

 -واهلل -أمرائهم، ويشهدون عليهم بالضالل، وقد طعنواأهنم يطعنون عىل  -7

 عىل أمرائهم، ومتلَّصوا من بيعتهم.

م الغنائم، قال له:  ^كام فعل ذو اخلويرصة مع النبي   يا حممد »حينام كان يقسِّ

                                      
 (.3611)أخرجه البخاري  (1)

 (.1٠66) أخرجه مسلم (2)

 .(16/ 9البخاري ) (3)

 .(1٠64(، ومسلم )4351أخرجه البخاري )(4)

 (.1٠64)(، ومسلم 3344أخرجه البخاري ) (5)
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 «اعدل؛ فإنك مل تعدل
(1)

 . 

 أهنم خيرجون عىل حني فرقة من الناس. -8

ُرُجوَن َعََل ِحَِّي » ^قال    ِمَن النَّاسِ ََيْ
 «ُفْرَقة 

(2)
. 

 أهنم ال يرون ألهل العلم والفضل مكانة إذا خالفوا رأهيم ومنهجهم. -9

ولذا زعموا أهنم أعلم من عيل بن أيب طالب، وابن عباس، وسائر الصحابة،  

وحصل منهم من األذية للصحابة ما حصل، وكذلك مع علامء التابعني، فإن 

اج بن يوسف احلسن البرصي أبى مسايرة أتبا ع ابن األشعث يف اخلروج عىل احلَجَّ

الثقفي احلاكم الظامل املعروف، وهناهم عن قتاله، فلام رأوا أن احلسن ال جيارهيم 

وه بأنه رجل من املوايل،  خرجوا من عنده وهم يقولون: أنطيع هذا العلج؟ وعريَّ

 وكانت عاقبتهم بأن ُقتلوا مجيًعا، وزاد تسلط احلجاج عليهم وبطشه
(3)

. 

وهكذا فعلوا مع علامء زماننا هذا، كالشيخ ابن باز، وابن عثيمني وغريهم، 

ر هيئة كبار العلامء يف أحداث حرب الكويت، وكان فيها ابن باز،  فإن بعضهم كفَّ

وابن عثيمني، وغريهم من العلامء الذين ال يتسع املقام لذكرهم هنا، وكانوا 

حيض ونفاس(، و)ما عندهم فقه  يقولون عنهم: )علامء سالطني(، و)علامء

 للواقع(، و)مداهنون(، وغري ذلك.

رون كثرًيا ممن مل يقل برأهيم ويستحلون دمه.-1٠  أهنم يكفِّ

                                      
 .(172أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.1٠64(، ومسلم )361٠أخرجه البخاري ) (2)

 (.163/ 7)طبقات ابن سعد  (3)
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اريني عند كالمه عن آراء نافع ابن عبد اهلل األزرق  ♫ قال السفَّ

ر من مل يقل »اخلارجي، والذي ُتنسب إليه فرقة األزارقة اخلارجية:  ومنها أنه كفَّ

« يه، واستحل دمهبرأ
(1)

.  

 اختبارهم ملن ظاهره االسالم، والتنقيب عن حاله وقتله إن تبني أنه خيالفهم. -11

فإن اخلوارج  ◙ ففي قصة مقتل الصحايب اجلليل عبد اهلل بن خباب

اعرتضوا طريقه وهو يسوق بامرأته عىل محار، فدعوه، وهتددوه، وأفزعوه، وقالوا 

، فلام عرفوه ^له: من أنت؟ فقال: أنا عبد اهلل بن خباب صاحب رسول اهلل 

إىل أن قالوا: فام تقول يف أيب بكر وعمر؟  ^طلبوا منه أن حيدثهم عن رسول اهلل 

ا: فام تقول يف عثامن يف أول خالفته وآخرها؟ فقال: إنه فأثنى عليهام خرًيا، ثم قالو

ا يف أوهلا وآخرها، ثم قالوا: فام تقول يف عيل قبل التحكيم وبعده؟ فقال:  كان حمقًّ

إنه أعلم باهلل منكم، وأشد توقًيا عىل دينه وأنفذ بصرية، فقالوا: إنك تتبع اهلوى، 

 لنقتلنَّك قتلًة ما قتلناها أحًدا، وتوايل الرجال عىل أسامئها ال عىل أفعاهلا، واهلل

فأخذوه فكتفوه، ثم أضجعوه، وذبحوه، وسال دمه يف املاء، وأقبلوا عىل املرأة 

وهي حبىل ففزعت، وقالت: إين إنام أنا امرأة، أال تتقون اهلل؟ فقتلوها، وبقروا 

بطنها، عليهم من اهلل ما يستحقون! 
(2)

. 

 ملاذا ال أرتاب منكم؟

 ومجاعة البغدادي:البعثيون -1

بدأت عالقة البعثيني بجامعة البغدادي أيام أيب عمر البغدادي الذي صار بعد مقتل 

                                      
 (.86/ 1)لوامع األنوار البهية  (1)

 (.82/ 5)القصة خمترصة من تاريخ الطربي  (2)
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 أمرًيا ملجلس شورى املجاهدين، ثم لدولة العراق اإلسالمية. 2٠٠6الزرقاوي عام 

استطاع ضابط بعثي كبري هو العقيد سمري اخلليفاوي )املشهور باسم حجي بكر( 

م له أرساًرا ومعلومات عسكرية مهمة.أن يصل أليب عمر وحي  وز ثقته، حني قدَّ

م العقيد بكر أليب عمر البغدادي مزيًدا من الضباط   «التائبني»ورسعان ما قدَّ

موا املزيد من اخلربات العسكرية واملعلومات املفيدة للتنظيم.  الذين قدَّ

ي كان يضم   اجتامًعا لكبار ثم ُقتل أبو عمر يف هجوم أمريكي عىل موقع رِسِّ

  ؟ قادة التنظيم، وُقتِل معه عدد من مساعديه عىل رأسهم نائبه أبو محزة املهاجر.

كانت تلك حادثًة غامضة مل تنكشف أرسارها حتى اليوم، فاملعلوم أن املكان  

 الذي اسُتهدف باهلجوم مل يكن معروًفا إال للقيادات العليا يف التنظيم.

ر له أن يلعب   ُقتل القادة أو أرسوا يف العملية، وبطريقة ما نجا الرجل الذي ُقدِّ

  ؟حجي بكر.الدور الرئييس يف كل ما سيجري بعد ذلك من أحداث: العقيد 

 داعش واألمريكيون:-2

 خاضت 
ٍ
ط يف بناء الواليات املتحدة ال تنام عن مصاحلها أبًدا، وهي لن تفرِّ

وأنفقت يف بنائه ترليونات الدوالرات، مع ذلك كان رد من أجله حرًبا منِهكة، 

 3٠٠عىل سقوط ثلث العراق بيد مجاعة البغدادي هو إرسال « احلاسم»أمريكا 

  خبري لدعم نظام املالكي، ثم استقبلت إعالن اخلالفة بربود والمباالة..؟

  كالم العلماء يف الدولة:

ضلَّت األمة بعلامئها وانحرص ثم إين مل أجد لكم من أهل العلم نارًصا، فهل 

 احلق عندكم؟!
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 فهذه جملة من كالم أهل العلم فيكم: 

o  من مشايخ السعودية، منهم الغنيمان، والعمر، واملحمود، واجلاليل: 47بيان 
إن فرض فصيل معني لنفسه عىل أنه اجلهة الوحيدة ذات املرشوعية، وأنه 

مشورة املسلمني، وإال جيب عىل الفصائل األخرى الدخول حتت واليته دون 

كل ذلك من االستبداد املحرم،  -فسيكونون من اخلوارج الذين تستباح دماؤهم

 واغتصاب السلطة غري املرشوع، وهو السبب الرئيس للفرقة والتقاتل.

ق بأنه سيطبق الرشيعة  َمن أبى اخلضوع لرشع اهلل عند التنازع، فكيف ُيصدَّ

 والصفويني؟! كاملة إذا حتررت الشام من الباطنيني

نحذر من الغلو والبغي الذي جُيهض اجلهاد وييسء إليه، ونؤكد عىل أن 

واجب مواجهته يقع عىل عاتق اجلميع من العلامء والدعاة وأصحاب الرأي وقادة 

 الفصائل املجاهدة.

o :الشيخ عبدالعزيز الطرييف 
ون النرصة واألحرار مرتدين، ويتعاملون معهم عىل ه ذا قال عن الذين يسمُّ

 األساس: هؤالء خوارج.

وقال: االنضامم حتت رايتها )داعش( ما دام أهنا ال تقبل بحكم اهلل املستقل عنها 

 ال جيوز، أما من كان حتت رايتها يذهب إىل رايات كثرية، وهي عديدة ومتنوعة.

o :الشيخ سليمان العلوان 
 أبو بكر )البغدادي( ما انتخبه ال أهل احلل وال أهل العقد،

وإذا كان قائده واملسؤول عنه )الظواهري( ما ريض عن عمله، كيف يطالب 
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 اآلخرين بمبايعته؟!

 ليس هو )أبو بكر البغدادي( خليفة املسلمني حتى يفعل هذه األفاعيل.

o :د. يوسف األمحد 
البغدادي ليس له والية رشعية، وال جيوز القتال حتت رايته؛ لعدم نزوله إىل 

 عنه.رشع اهلل، وإعراضه 

o :الشيخ عبد اهلل السعد 
 استفاضت األخبار يف وقوع هذه اجلامعة )داعش( يف خمالفات رشعية كثرية، منها:

:  عدم قبوهلا بالتحاكم إىل حمكمة رشعية مستقلة لفض النزاعات. أوَلا

وقوعهم يف التكفري بغري حق، وحكمهم بالردة عىل من ال يستحق ذلك  ثانياا:

هذا إىل استباحة دماء بعض من حكموا عليهم بذلك،  وإنام بالشبهة، فأدى هبم

 وال خيفى خطورة هذا األمر.

أنه ُيالحظ عىل ترصفات اجلامعة املشار إليها ُبعدهم عن العلم وختبطهم  ثالثاا:

 وعدم تبرصهم.

ا عَل ما تقدم: أقول وباَّلل تعاىل التوفيق:  وتأسيسا

:  أدعو من ينتسب إىل هذه اجلامعة إىل اخلروج منها، واالبتعاد عنها. أوَلا

أدعو كبار هذه اجلامعة إىل الرجوع إىل احلق، والتوبة إىل اهلل مما جرى  ثانياا:

 منهم من أخطاء جسيمة وأمور عظيمة، تقدم ذكر بعضها.

o :د. عبد اهلل املحيسين 
 )داعش( يف الشام.اتفقوا عىل نقد مرشوع  «علامء اجلهاد يف األرض»
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ر املفخخات يف مقرات إخوانِكم من األحرار والتوحيد  ثم بأي حق تفجَّ

ة؟  وغريهم، فتقتل إخواًنا لكم جياهدون، ومل يثبت عىل أعياهنم دم وال ِردَّ

للفصل بني التنظيامت املختلفة، « املحكمة اإلسالمية»وأضاف املحيسني أنه تقدم بمبادرة 

 فضها، وقالوا: لوجود مالحظات عىل بعض اجلامعات.وُصِدم بموقف )داعش( بر

أستحلف باهلل الشيخ أبا بكر البغدادي )زعيم »وختم املحيسني بالقول: 

 .«داعش( أن يرىض بمحكمة إسالمية عامة يف الشام امتثااًل ألمر اهلل

o :د. شايف العجيم 
ى مجاعة البغدادي أو  ال أعلم عاملًا من الشام يف داخلها وال خارجها زكَّ

 أحسَن الظنَّ هبم أو دافع عنهم، بل اتفقوا اتفاًقا منقطع النظري عىل بغيهم.

هيدف البغدادي منذ دخوله لسوريا إىل إضعاف املجاهدين، وقد ابتدأ  -

 بإضعاف جبهة النرصة، وثنَّى بأحرار الشام، وعمُله متواصل.

o :أبو حممد املقديس 
وأفرحتموهم، وكيف يمكنكم بدل أن تثخنوا أعداء اهلل قلبتم البوصلة 

 استيعاب السوريني بمن فيهم من النصارى وغريهم من الطوائف وامللل؟

o :أبو قتادة 
قال عنهم: أتوقع مزيًدا من االنحراف والزوال، ولن يبارك اهلل هلم يف اجلهاد 

 بسوريا... وجب عليهم اخلروج من سوريا، واخلروج عن قيادة داعش.

o :أبو بصري الطرطويس 
 لباغية الغالية الضالة.داعش ا

مجاعة دموية متلك مرشوع اقتتال داخيل مع جماهدي ومسلمي أهل الشام... 
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ككلمة  «الدولة اإلسالمية»ماهرة يف افتعال الفتن فيام بني املسلمني، مستغلة شعار 

 حق ُيراد هبا باطل.

عن بغيها وظلمها وعدواهنا،  «داعش»فإن مل متسك مجاعة الدولة املسامة بـ 

تكف أذاها ورشها عن الشام وأهل وجماهدي الشام، وُتصغي إىل خطاب النقل و

هه إليها بعض العقالء والفضالء فإنه جيب رشًعا عىل مجيع  -والعقل الذي وجَّ

 جماهدي أهل الشام قتاهلم، ورد عدواهنم، وهو من اجلهاد يف سبيل اهلل.

ر هبم، الذين ال يزالون مع هذه الفرقة الضالة أن  وإنا نطالب املخلصني املغرَّ

 يفكوا ارتباطهم هبا، ويعلنوا عن براءهتم منها ومن أفعاهلا.

o :د. سعد احلميد 
 أدركِوا اجلهاد يف الشام؛ فإن الغالة سيجهزون عليه.

وهؤالء )داعش( مجعوا بني استباحة الدماء والتكفري، وكأهنم يرون أن 

 استباحة الدماء ال تسلم هلم إال إذا حكموا بالردة.

o :د. حممد السعيدي 
عىل منوال دولة العراق التي كانت أداة لرضب املجاهدين يف العراق قامت 

 دولة داعش لترضب املجاهدين يف الشام.

o :د. حسن احلميد 
 من تزيني الشيطان اعتبار داعش دولة، وهي عصابة.

o :د. عبد الكريم بكار 
فواهلل الذي ال إله التقيُت بعدد من طالب العلم وفقهاء قادمني من سوريا، 
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 إال هو ما سمعت منهم سوى ذكر خمازي داعش وجرائمها.

 داعش والنظام وجهان ملجرم واحد.

o :الشيخ حممد املنجد 
ر املسلمني وتستحل دماءهم: جيب انسحاب كل مسلم  عن الطائفة التي تكفِّ

ها.  منها وعدم االنضامم إليها، وُتدفع إذا صالت، وُيكشف رشُّ

o جبهة علماء حلب: 
إما أن تذهبوا للعراق، أو تنضموا إىل الفصائل األخرى خالل ثالثة أيام، 

 .«حد احلرابة»وإال فـ 

o :علماء الشام 
إن ما يقوم به هذا التنظيم )داعش( من قتل بغري حق واعتداء عىل األموال 

 واملمتلكات ليس من اجلهاد اإلسالمي يف يشء، بل هو إفساد يف األرض.

o :فتوى علماء الشام يف داعش 
حتريم االنتساب إىل هذا التنظيم والقتال حتت رايتهم؛ ألهنا راية عميَّة »

 مشبوهة، ال يعرف قادهتا، وال ممولوها، وال أهدافها.

o :فتوى الروابط العلمية واهليئات اإلسالمية السورية 
ام إىل دولتهم ضم الش« دولة العراق اإلسالمية»منذ اليوم األول من إعالن تنظيم 

اء أعامل وترصفات هذا التنظيم.  املزعومة، واملصائب تتواىل عىل أهل الشام من جرَّ

وانشغلوا باحتالل املناطق املحررة، وتثبيت أركاهنم عن الثغور، وأظهروا 

ملن خيالف منهجهم  «بالصحوات»الغلو يف التكفري، وأشاعوا التخوين واالهتام 

 أو ال يقبل بدولتهم!
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ر وا الكتائب املجاهدة، وسفكوا الدم احلرام، واستحلوا أخذ أموال فكفَّ

املسلمني بحجة قتال اجلامعات املنحرفة، وأشغلوا الناس عن مقارعة النظام، 

ونرشوا احلواجز التي ضيَّقت عىل الناس معاشهم، وامتحنتهم يف عقائدهم 

 ودينهم، فأشاعوا اخلوف وعدم االستقرار.

ىل التحاكم لرشع اهلل من خالل حماكم مستقلة ماطلوا، وملا دعاهم املجاهدون إ

وأبوا، وزادوا يف غيهم، فال يكاد يمرُّ يوم إال ونسمع خرب اعتقال أو سفك دم خلرية 

 املجاهدين واإلغاثيني واإلعالميني، بادعاءات وشبهات ال دليل عليها.

هلم، فقد بقتا ^ ومشاهبة أفعاهلم ألفعال اخلوارج األولني، الذين أمر النبي

اجتمع يف هؤالء من صفات اخلوارج من تكفري املخالفني هلم، وقتل أهل 

اإلسالم، مع املكابرة ورد احلق ما جيعلهم ُيلَحقون هبم حكاًم، بل قد فاقوهم يف 

 صفات الغدر، واخليانة، ونقض العهود، وتضييع األمانات.

o فتوى قديمة للشيخ عبد اللطيف بن عبدالرمحن بن حسن ♫ 
 :حاهلم كحال بعض هؤالءفيمن 

: وقد رأيت سنة أربع ♫قال الشيخ عبداللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 

را  وستني رجلني من أشباهكم، املارقني باألحساء، قد اعتزل اجلمعة، واجلامعة، وكفَّ

من يف تلك البالد من املسلمني، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون: أهل 

لطونه، هو وأمثاله ممن مل يكفر بالطاغوت، ومل األحساء جيالسون ابن فريوز، وخيا

 يرصح بتكفري جده، الذي رد دعوة الشيخ حممد، ومل يقبلها، وعاداها. 

قاال: ومن مل يرصح بكفره فهو كافر باهلل، مل يكفر بالطاغوت، وَمن جالسه 

فهو مثله، ورتبوا عىل هاتني املقدمتني الكاذبتني الضالتني ما يرتتب عىل الردة 
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 حية من األحكام، حتى تركوا ردَّ السالم. الرص

 فُرفع إيلَّ أمرهم، فأحرضهتم، وهتددهُتم، وأغلظت هلم القول. 

فزعموا أواًل: أهنم عىل عقيدة الشيخ حممد بن عبدالوهاب، وأن رسائله 

 عندهم، فكشفُت شبهتهم، وأدحضُت ضاللتهم بام حرضين يف املجلس. 

وأخربهتم برباءة الشيخ من هذا املعتقد، واملذهب، وأنه ال يكفر إال بام أمجع 

املسلمون عىل تكفري فاعله، من الرشك األكرب، والكفر بآيات اهلل ورسله، أو بيشء 

منها، بعد قيام احلجة، وبلوغها املعترب، كتكفري َمن َعَبد الصاحلني، ودعاهم مع 

ستحقه عىل خلقه من العبادات واإلهلية، وهذا جممع اهلل، وجعلهم أنداًدا له، فيام ي

 عليه من أهل العلم واإليامن. 

وكل طائفة من أهل املذاهب املقلدة يفردون هذه املسألة بباب عظيم، 

ون عىل الرشك.   يذكرون فيه حكمها، وما يوجب الردة، ويقتضيها، وينصُّ

 اهـ«. واطع اإلسالماإلعالم بق»وقد أفرد ابن حجر هذه املسألة بكتاب سامه: 
(1)

.
 

 

  

                                      
 (.468-467/1الدرر السنية ) (1)

Q 
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ال ننصح شبابنا بسماع بياناتهم وال وثائقهم، وال نشرها 

 وإظهارها. 

: إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل ♫قال ابن القيم 

 .وقبوله أكسبه ذلك تحريًفا للحق عن مواضعه

ه ورضيه، فإذا جاء الحق  ِبل الباطل أحبَّ
َ
فإنه إذا ق

فه ِدر على ذلك وإال حرَّ
َ
به إن ق

َّ
ه وكذ  .بخالفه ردَّ
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أخي املنارص الصادق، ممن ما زلت عىل صلة  فيا أخي املجاهد الصادق، ويا

بتنظيم البغدادي، هل تدبرت يوًما أن تنظيم الدولة يدعوك ويستحثك عىل تنزيل 

 هذه األحكام عىل املسلمني يف بلدك؟

أخي املجاهد الصادق، ويا أخي املنارص الصادق، ال شك أن لك أهلني  ويا

وأقارب ورحم وأصدقاء وجريان فضالء هم يف سويداء قلبك، وتعرف من 

فضلهم وحب اخلري يف قلوهبم ما ال ينمحي من ذاكرتك، وعشت معهم أياًما 

يعمل يف سقاها اهلل رأيت فيهم من املروءة والشهامة ما تنحني له جباه الدنيا، 

القطاعات احلكومية أو يف أحد املؤسسات الدينية من علامء األمة، أترىض باهلل 

عليك أن يأيت مقاتلو التنظيم ويسحبوهم برؤوسهم إىل الشوارع يتخوضون يف 

 ؟!«باقية..باقية»دمائهم وينهبوا أمواهلم، وهم هيتفون: 

ر هداك اهلل، واعلم أن َمن يريدون تكثري األتباع ين  زعجون من هذا كثرًيا، فكِّ

 وسيجلبون عليك بشبههم، ولكن احلق أبلج.

فامدد يديك خلالقك، وترضع بني يديه بأن يلهمك رشدك، ويعيذك من  -

 رش نفسك ورشِّ كل ذي رش.

 قام جبمع مادته

 شعبان العودة
 الظهران -املنطقة الشرقية 

 اململكة العربية السعودية 

E 
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