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 (1) منرب التوحيد واجلهاد

ال " الدولة اإلسالمية في العراق والشام " والموقف الواجب بيان ح
 تجاهها

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 مقدمة منبر التوحيد والجهاد 

 .. احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد

فقد تابعنا خالل األشهر املاضية مع شيخنا أيب حممد املقدسي العديد من األعمال 
بني  والتحكيم واإلتصاالت املتعلقة بالتجهيز والتحضري ملبادرة كان سيطلقها الشيخ للصلح

، وقد يسر اهلل خالل ذلك للشيخ ما أراد من يف الشام جبهة النصرة والدولة اإلسالمية
.. ، بل من خمتلف اجلبهاتكال الطرفني  مندد من القادة والشرعيني تواصل مباشر مع ع

ولوال أن هندي ورشة عمل على مدار الساعة،  –فك اهلل أسره  –فكان مهجع الشيخ 
أعداء اهلل ما يتمنون ويرجون مع معلومات وإال  لذكرنا إلخواننا تفاصيل كافة املراسالت مع 

ذلك إال أن اجلميع سيشهد خالل األيام القادمة  اجلبهات، وما يصربنا عناجلهات و  خمتلف
بإذن اهلل مثرات اجلهود املتواصلة لكافة املشايخ والقادة وطالب العلم الفضالء يف بيان حقيقة 

 .عراض عن التحاكم لشرع اهللاإلو  وسفك للدماء احملرمة من غلوإليه  حتالدولة وما جن

تلف األطراف، ملا والسماع من خم ولوال احلرص الشديد من طرف الشيخ على التواصل
على ما فيه من مشقة على الشيخ وخماطر على  –امتد العمل على هذا املشروع لعدة أشهر 

فيسر من كوة السجن بعد أن ظن  وإنا لنحمد اهلل عز وجل على مكره وتدبريه، –إخوانه 
َلى اْلَكْهف  يَ ْنُشْر َفْأُووا إ  السجان إحكامها فرجا لعباده، وصدق ربنا اللطيف ملا يشاء: )) 

ْرفَ ًقا  (( َلُكْم رَبُُّكْم م ْن رَْحَمت ه  َويُ َهيِّْئ َلُكْم م ْن َأْمر ُكْم م 

ك العامل وليستمر شيخنا وهو يف أسره يف ضرب أروع األمثلة يف أن العامل احلق هو ذل
وال  القفاصوال تقعده األسوار وا ،قعده مهابة الناس عن قول احلقتالعامل بدينه والذي ال 

بأن ، وال يشوشن املشوشون على بيان الشيخ ووضوحه سياط الظاملني عن قول حق يعتقده
الشيخ مسجون وقابع يف زنزانته، فهال ذكر أولئك أن جّل مؤلفات الشيخ اليت زعموا أهنم 

 يدرسوهنا يف معسكراهتم وجلنودهم ما خرجت إال من ذات السجون !

تدبروا وليدركوا أنفسهم، وليفارقوا أهل الغلو قبل أن يصيبوا فليتعظ إخواننا يف الدولة ولي
املزيد من الدماء، ولينحازوا إىل أهل احلق، وليعملوا بوصايا علمائهم ومشاخيهم الذين أفنوا 

 الدين ومقارعة الطواغيت وأنصارهم .. أعمارهم يف جتلية 

ْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن َوالّلُه يَع دُُكم مَّْغف َرًة مِّْنُه َوَفْضاًل َواللّ ))  ٌع َعل يٌم، يُؤت ي اْلح  ُه َواس 
ُر إ الَّ ُأْوُلوْا األَْلَباب   ْكَمَة فَ َقْد ُأوت َي َخْيراً َكث يراً َوَما يَذَّكَّ  )) يُ ْؤَت اْلح 

 منبر التوحيد والجهاد
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 بيان الشيخ أبي محمد المقدسيب الجبهات الجهاديةمراسلة 

 والصالة والسالم على خري األنام ... وبعد ، احلمد هلل

وحنمد اهلل عز وجل أن ، فحي اهلل قادتنا وإخواننا اجملاهدين يف خمتلف املناطق وامليادين
 يسر إبالغ كلماتنا هذه إليكم ..

واملتعلقة بطلب دعمكم ، تأيت رسالتنا هذه كتابعة ومتممة لرسالتنا السابقة إليكم
للصلح والتحكيم بني تنظيم  –فك اهلل أسره  –يخ أيب حممد املقدسي وتأييدكم ملبادرة الش

 .الدولة وبني جبهة النصرة

وبعد تعنت ، فبعد إيصال رسالة الشيخ أيب حممد وتفاصيل املبادرة أليب بكر البغدادي
وبعد استنفاذ كل وسائل ، واعتبارها ومثيالهتا "باملبادرات البدعية"، الدولة ورفضها للمبادرة

ومع استمرار عدوان الدولة على العديد من خرية اجملاهدين وقذف إخواننا ، صح هلمالن
جاء هذا البيان املرفق ، بالصحوات بل واستحالل دمائهم وأمواهلم ومقراهتم يف أرض الشام

والذي حيتاج لدعمكم الواضح لرفع ، مع رسالتنا هذه والصادر عن الشيخ أيب حممد املقدسي
وحىت يكون ، ا التنظيم حىت ال يستفحل خطره وشره أكثر من ذلكأي غطاء شرعي عن هذ

سندا وعونا لكافة اإلخوة املغرر هبم داخل التنظيم لينسحبوا ويلتحقوا بإخواهنم يف جبهة 
 النصرة حتت لواء قاعدة اجلهاد.

 إخواننا وقادتنا اجملاهدين..

حق حيتوي على مع مل، سنعمل على نشر بيان الشيخ وشهادته يف حق تنظيم الدولة
سائلني ، العديد من الوثائق واإلثباتات واملراسالت املتعلقة مبوضوع البيان خالل أيام بإذن اهلل
 املوىل عز وجل أن ييسر اهلل لكم إحلاق بيان الشيخ ببيانات تأييد من طرفكم ... 

 واهلل من وراء القصد ..

 إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد
 هـ 5341 –رجب -51
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 فك اهلل أسره –ان صادر عن الشيخ أبي محمد المقدسي بي 
 في بيان حال " الدولة اإلسالمية في العراق والشام " والموقف الواجب تجاهها

واليمن واملغرب اإلسالمي وسيناء والصومال  خراسان إىل اإلخوة قادة اجملاهدين يف
 والقوقاز حفظهم اهلل ونصر هبم الدين ...

 هلل وبعد ...السالم عليكم ورمحة ا

وأصلي وأسلم على املبعوث بالسيف بني ، فإين أمحد إليكم اهلل الذي ال إله غريه
 يدي الساعة حىت يعبد اهلل وحده ال شريك له .. 

تعلمون يا إخوتنا ما جرى وجيري يف الساحة الشامية من اختالف واقتتال بني 
رق كل حريص على اإلسالم وأ، حرق قلوب الغيورين على اجلهاد واجملاهدين، اجملاهدين
ولعلكم تعلمون أننا حاولنا جاهدين التدخل يف ، وأقر أعني أعداء الدين، واملسلمني

وأننا راسلنا املعنيني يف هذا ، اإلصالح كما حاول غرينا من األفاضل والعلماء واجملاهدين
، ناوناصحناه سرا كما ناصحنا تنظيم الدولة عل، اخلالف واإلقتتال ومنهم البغدادي

وإال ، ورددنا على بعض جتاوزات ناطقهم العدناين فيما قدرنا على إخراجه من السجن
 فما يستحق الرد عليه يف جمازفاته وجتاوزاته أكثر من ذلك . 

ووضعناه يف صورة ، وقد راسلنا أخانا الشيخ القائد اجملاهد أمين الظواهري حفظه اهلل
وأننا ، بني تنظيم الدولة وجبهة النصرة سعينا يف القيام يف مبادرة إصالح أو حتكيم

ممن تنطبق عليهم أيضا ، سنوكل يف القيام يف ذلك بعض خواص طلبتنا الذين نثق هبم
وهو الشيء الذي ، شروط تنظيم الدولة اليت تعنتوا سابقا هبا لرفض مبادرات التحكيم

املسؤولية أمام  ونبهناه إىل أن رفضه هلذه املبادرة سيحملهم ، أحطنا به البغدادي أيضا
 وسيحصدون عواقبه الوخيمة .، كافة اجملاهدين

ولدينا وثائق هبذه املراسالت تظهر ، كما أننا راسلنا بعض مسؤويل الدولة الشرعيني
وغري ذلك مما ال يليق ، تدليسهم ولفهم ودوراهنم وافرتاءهم على قادة اجملاهدين وكذهبم

قيام بالقسط والشهادة هلل باحلق ولو على باجملاهدين الذي يفرتض اهنم أوىل الناس بال
 أنفسهم. 

ورفض اإلنصياع ، وتعلمون أن تنظيم الدولة قد سفك الدماء احملرمة؛ وهذا موثق
، لقادة اجملاهدين ومشاخيهم ومبادراهتم ونصائحهم؛ وهذا مشهور معلوم وموثق أيضا
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م علنا أن يف واعرتف بعضه، وأن الغلو قد خنر يف صفوف بعض أفرادهم بل وشرعييهم 
 صفوفهم خوارج. 

وتصدر صوهتم العايل ، وتعلمون أن تسلط أمثال هؤالء على املسلمني يف سوريا
وارتدائهم لرداء الدولة اإلسالمية واستعماهلم ، وتكلمهم باسم اجلهاد واجملاهدين

كما أنه ،  مصطلحاهتا قد شوه ويشوه اجلهاد واجملاهدين والدولة االسالمية املنشودة
ألن اإلحنراف عن ، حتالفا من الشعوب ضد عموم اجملاهدين وسينتج الصحوات سيصنع

وسفك ، شرع اهلل وعن هدي النبوة سيؤدي إىل الغلو وتسمية األشياء بغري أمسائها
 الدماء وظلم العباد ال بد أنه سيثمر مثل هذه الشجرة اخلبيثة. 

ولون على كربائنا وعلمائنا وتعلمون أن تنظيم الدولة وناطقها وشرعييها ما فتئوا يتطا
، وأنه ملا عصوا أمره ورفضوه، خصوصا أخانا وحبيبنا الشيخ أمين الظواهري، ومشاخينا

صاروا يربرون معصيتهم ، وشهد عليهم اجملاهدون خبالف ما ادعوه من عدم بيعتهم له
وخروجهم على اجملاهدين ومتردهم على قياداهتم ورفضهم لنصائحهم بدعوة احنراف 

وبكلمات يتصيدوهنا هنا أو هناك يف خطابات قاداهتا ال غبار ، دة عن هنج اجلهادالقاع
 عليها شرعا. 

كل ذلك ليربروا ،  ويدل إتنقادها وحتاملهم بسببها على سوء فهمهم وسوء مقاصدهم
وهي مربرات تثبت وتؤكد سطحيتهم ، معاصيهم ويربروا متردهم وشقهم لصف اجملاهدين

فقههم ونزوعهم إىل الغلو وتضخيم املسائل وإعطائها أكرب وضحالة تفكريهم وهتلهل 
ومن   -ولقد مسعت خطاب العدناين األخري الذي ميثل عينة من ذلك ، من حجمها

والذي أعنلوا به صراحة رفضهم  -كثري من غريها مبثوث يف خطاباهتم االخرى 
رتنا اليت وهو ما كان يف لب مباد، للتحكيم الذي أوصى به الشيخ القائد الظواهري

وأغلقت كل سبل ، وعليه فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب، خاطبناه وخاطبناهم هبا
 اإلصالح والتحكيم هبذا الرفض الصريح الواضح الذي مسعه كل من عليها .

إال السكوت على إنكار ، مل يعد للتأجيل والتسويف واإلنتظار جدوى، ومن مث
نا وعلى مجيع مشايخ اجملاهدين وقاداهتم يف  املنكر وعدم إبطال الباطل! فصار لزاما علي

وإظهار الفئة الباغية املمتنعة عن ، قول كلمة احلق واإلحنياز ألهله، كافة أحناء املعمورة
 العاصية ألوامر قادهتا ومشاخيها الكبار .، الرافضة لإلصالح، التحكيم

حرف عن فنحن نعلن هنا أن تنظيم الدولة يف العراق والشام؛ تنظيم من، وعليه 
، وقد تورط يف سفك دماء املعصومني، ينحو إىل الغلو، باغ على اجملاهدين، جادة احلق
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وقد تسبب يف تشويه ، ومصادرة أمواهلم وغنائمهم ومناطقهم اليت حرروها من النظام 
وحتويل البندقية من صدور املرتدين واحملاربني إىل صدور ، وشرذمة اجملاهدين، اجلهاد

 ني .. إىل غري ذلك من احنرافاته املوثقة . اجملاهدين واملسلم

وإعالن اإلحنياز إليه نصرة ، كما أننا ندعو كافة المجاهدين إلى تبني هذا البيان
وندعو أفراد تنظيم الدولة إلى تركها واإلنحياز إلى جبهة النصرة ، للحق وأهله

نا ندعو كافة املواقع كما أن،  هذا ما نفتيهم به وحنثهم عليه وخنتاره هلم، ومبايعة قاداتها
، أن ينشروا هذا البيان، اإلسالمية اجلهادية وغريها ممن يهمهم أمر املسلمني وجهادهم

 وأن ميتنعوا عن نشر إصدارات تنظيم الدولة وخطاباهتا وكتاباهتا.، وأن ينصروه

وهو ، فهذا البيان هو مبثابة سحب الغطاء الشرعي عن هذا التنظيم العاق لقيادته
املشوه للجهاد ، عالن للرباءة من هنجه املغايل وسفكه للدماء املعصومةمبثابة إ

 والضال عن سبيل اهلل الحنرافاته وبغيه وإمتناعه عن حكم اهلل. ، واجملاهدين

ورفضه جليمع املبادرات؛ فهو الذي أضطرنا إىل هذا ، وبإحنرافاته وصده عن التحاكم
وبعد أن مل يلتفت إىل نداءات ، سرا وعلنابعد بذل املناصحة له ومراسلة قادته وشرعييه 

فصار ممتنعا عن الشرع وأداء ، قادته ومشايخ اجلهاد وامتنع من النزول إىل التحكيم
فصار لزاما علينا القول باحلق ، كما امتنع من قبل عن طاعة قادته،  احلقوق إىل أهلها

، جادة الصواب بعد أن بذلنا ما يف وسعنا من أسباب وحماوالت وسعي يف إعادته إىل
 فأىب وأصر هو وقيادته وشرعيوه على احنرافاهتم.

ودعوة اجملاهدين إىل مفارقته واالحنياز إىل ، وصار لزاما على أهل اجلهاد التحذير منه
فإن ، وتتوحد صفوف اجملاهدين، ليلتئم أمر اجلهاد، أهل احلق واجلهاد األتقياء الصادقني

وال يرضى ألهل اجلهاد ، ا كأهنم بيان مرصوصاهلل حيب الذين يقاتلون يف سبيله صف
 ويسلط عليهم األعداء. ، ويضعف اجلهاد، التفرق والتشرذم الذي يذهب بالريح

وأن ، نسأل اهلل تعاىل أن يوحد صفوف اجملاهدين على أتقى قلب رجل واحد منهم
 وصل اللهم وسلم على نبيه .، يرفع راية التوحيد وينكس راية الشرك والتنديد

 ه  . 5341في منتصف رجب  سطر
 أبو محمد المقدسي
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 (1)الملحق التفسيري الموثق للبيان  
 إال إله ال أن وأشهد، الظاملني على إال عدوان وال للمتقني والعاقبة، العاملني رب هلل احلمد

 حممدا   أن وأشهد، قدير شيء كل على وهو احلمد وله امللك له، له شريك ال وحده اهلل
  . أمجعني وآله صحابته وعلى، املنري والسراج، املسداة والنعمة املهداة رمحةال، اهلل رسول

 (2) (السقا لؤي) عالء الدكتور قاله ماهنا  أكرر أن أحب املوثق التفسري هذا يدي بني
 هذا كان ما: فأقول .. الشام يف الدولة تنظيم هنج من مصعب أبا فيه برأ الذي بيانه يف

 لشرع التحاكم رد مصعب أبا أن التاريخ يسجل فلم ؛هديه هذا كان وما مصعب أيب منهج
 ألهل حفظ بل األبرار بقادهتم أزرى وما، األخيار اجملاهدين دماء سفك أنه يسجل ومل، اهلل

  .. فضلهم الفضل وألهل ،سابقتهم السبق

 التسلق قبيل من إال هو ماف اهلل تقبلهما مصعب وبأيب أسامة بالشيخ هؤالء متحكأما 
 . إال ليس األبطال أكتاف ىعل

*** 

 للنصائح ردهم في :أوال

 يف جاءت اليت العلنية املناصحة كره الدولة تنظيم أن اإلخوة أحد طريق عن وصلين
 تكون بأن يرغب ولكنه بنصائحي يهتم التنظيم وأن، " األشراف حلة اإلنصاف"  مقاليت
 هذا من وكالم ،طالهبم تدريس يف عليها يعتمدون وأهنم بكتيب اهتمامهم يل ذكر مث، سرية

 ،أرغب الذي هذا فقلت .. مباشرة للبغدادي مناصحة أي إلرسال استعداده وأبدى، القبيل
 هناية ويف ،أعتقده كنت العراق يف هلم جانب على أثنيت أن بعد مناصحة كتبت وفعال

 من هلا ملا مكلماتك تتصدر اليت موالنا كلمة بإلغاء أنصارك أمرت لو حبذا :له قلت الرسالة
 .. ومدلوالت إحياءات

                                     
افة الروابط الفعالة اليت قام منرب التوحيد واجلهاد، وبتكليف من الشيخ أيب حممد املقدسي، بإضافة ك( 1)

تظهر يف هوامش هذا امللحق التفسريي، وذلك ليسهل على القراء الرجوع ملا أشار إليه الشيخ أيب حممد 
 فك اهلل أسره.

فك اهلل أسره، والذي يشري له الشيخ :  –( رابط مقال الدكتور لؤي السقا 2)
paste.it/f4w4http://just 
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 لكن، الوسيط صاحبنا وعد كما البغدادي عليها يرد أن املفرتض من كان الرسالة هذه 
 علينا رد مث .. األجواء يلطف بثناء هتاأابتد واليت السرية املناصحات حىت هلم يرق مل أنه يبدو

 على رد يأت مل أشهر مثانية ذومن .. بالرد وعدوا مث، املناصحة حمل غري يف بأجوبة شرعيوهم
  . حاهلم ببيان تتعلق األوىل رساليت بعد رسائل أربعة أرسلوا أهنم مع ،وعدوا كما مناصحيت

 منه حذرهتم فيما وبالتعمق حاهلم بلسان مناصحىت على ردوا بل ،بذلك اكتفوا ليتهم ويا
 كلمات هبا يستفتحون اليت موالنا كلمة بإلغاء جماملة جمرد جياملوين مل بل، فيه والتمادي
 . رأسا بنصائحنا يرفعون ال القوم أن نفسي يف فأسررت، البغدادي

 . اخلطري الكثري من فر احلقري بالقليل شح فمن

*** 

  والتحكيم الصلح مشروع ردهم في :ثانيا

بعد أن تطورت األحداث يف الشام وانزلقت إىل منزلق خطري سحيق .. وبعد تفجريات 
 أبا حممد جاءين خرب بأن ،.. وبعد مقتل أيب خالد السوري رمحه اهللمقرات اجملاهدين 

اجلوالين توعد تنظيم الدولة برد كاسح إن مل خيضعوا حملكمة شرعية ترد احلقوق إىل أهلها .. 
 أمهل الدولة أياما لرتد على هذه املبادرة ..و  ،شروعواقرتح امسي ضمن هذا امل

وحتث  ،تنهى اجلوالين عن مثل هذايخ أيب قتادة يسر اهلل إخراج كلمة صوتية يل وللشف
 شرط .  أوالبغدادي على قبول التحكيم بال قيد 

بعد هذا اقرتح علي بعض الفضالء أن أتدخل يف حل النزاع عن طريق مشروع للصلح 
 شروط الدولة من باب التنزل مع القوم .  أراعي فيهوالتحكيم 

 ،إىل مبادرات التحكيم اليت مضت نظرتهذا، وقبل أن أشرع يف مشروع التحكيم 
ووجدت رفضهم  ،مل يلتفتوا إىل مبادرة الشيخ يوسف األمحد جمرد التفات الدولة فوجدت أن

ووجدت أهنم  ،ألوامر أمريهم الشيخ الدكتور أمين الظواهري يف وجوب إنشاء حمكمة مستقلة
يكون عليهم  اومل ،مرجحاضون بالشيخ احمليسين يوم أن يكون هلم احلق يأتوا اليه مذعنني ويرت

 -وهذا أكثرها  -احلق يتملصوا بعدة طرائق .. فإما أن يرفضوها عالنية أو أن يهملوا الرد 
وإما أن يتسجيبوا حملكمة صورية ال تتيح حَلَكم اخلصم أن يرى  ،وإما أن يعدوا دون أن يفوا

مث  ، وتكليمهمله جمرد رؤية املتهمنيبل ال يتيحون  ،الشهود فضال أن يسمعهم ويسأهلم
 . كما يف قضية البنشي ؛يكون حَلَكمهم الرتجيح واحُلكم وإن عارض حكم اخلصم وناوءه
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فرأيت استجابة الفصائل ونكول الدولة باشرتاط اإلجابة على  ،مث كانت مبادرة احمليسين  
 لكن ،وهذا لو اشرتطوه على القاضي ملا أنكرناه ،أسئلة يف التوحيد والرباءة من الطواغيت

اشرتطوه على املستقضي وصاحب احلق الذي يطالب بدماء وأموال وحقوق، فهال وسعهم 
 ما وسع الصحابة يف حادثة القسامة ؟!! .

ومع ذلك قلت أقدم مشروعي للصلح والتحكيم وفقا للشروط اليت وضعتها الدولة .. 
ختالف عند اال -ومرجحا  ،حكما من عندها وحكما من عند النصرة احملققة لشرط الدولة

يوم أن كان أكثر شرعييهم يف مرحلة احلبو، وهو من  ،قضى أكثر عمره مناوئا للطواغيت -
 أبرز طاليب احملايدين يف اخلارج .

وأعلمته أن املبادرة عند  ،وبالفعل راسلت البغدادي واستحلفته من أجل قبول املبادرة
ىل نزع شرعيتهم واإلفتاء وحذرته أن عدم قبوهلم للمبادرة سيؤدي إ ،شروطهم اليت وضعوها

 بذلك ... 

 أفتيت مبا جاء يف البيان .. ،ومن خالل هذا الرد ال من خالل ما تقدم ،وجاء الرد

 عليهم للحكم كافية كانت - مناقشتها مع - ردودهم من مقتطفات أسرد هناأنا و 
 خصومهم أفواه من ال أدينهم فمهم ومن – تعالى اهلل لشرع التحاكم عن ناكلين أنهم
 .وهوى ظنا البعض يزعم كما

  : فيها جاء برسالة للبغدادي أرسلت أن فبعد

 مستأجرة بنائحة ولست اجملاهدين إخواين ولسائر لكم ناصح واهلل إين الكرمي األخ أيها)
 احلريصة واألم اجملاهدين أحوال على تبكي اليت الثكلى النائحة أنا بل الدعية باألم أنا وما

 .. يتضعضع أو ميزق أو يشق ال كي وتشّوه وتكذب عنه تنفى بأن وترضى ولدها على
 وحقن اجملاهدين توحيد أجل من غريكم ومع معكم واحملاولة مناصحتكم من أكل ال ولذلك

 إليها سأدعو مبادرة يدي بين رقابكم في المسؤولية أضع هنا وأنا  ..املسلمني دماء
 يصح ال شروط واشتراط لتعنتا بسبب المحيسني مبادرة فشل بعد اهلل شاء إن قريبا

 ال حتى كلها اخلالف أسباب تضييق اإلمكان قدر وسأحاول  ..بسببها االحتكام تعطيل
 وأمام اهلل أمام المسؤولية ذلك بعد ليتحمل المبادرة هذه عن للمستنكف عذر يبقى

 الجهاد تشويه ومسؤولية سوريا في التوحيد لراية التمكين مشروع فشل مسؤولية الناس
 املسلمني وعموم والشهداء المجاهدين دماء ومسؤولية النقية غايته عن حرفه سؤوليةوم

 .. بشريعته واحلكم اإلسالم دولة متكني إىل احلاجة أمس واحملتاجني املتشوقني
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 عسى ثانيا باملبادرة تتفاجأوا ال ولكي أوال لكم مناصحة الرسالة هذه بإرسال بادرت وقد 
 دماء وحيقن اجملاهدين بني هبا يصلح وأن غلفا وقلوبا عميا وأعينا اصم آذانا هبا يفتح أن اهلل

 رايته وإلعزاز سبيله في للجهاد خرجتم والذي غيره إله ال الذي باهلل فأسألكم املسلمني
 املوحدين لعيون وإقرارا المسلمين لدماء حقنا إنجاحها على عوناً  تكونوا أن كلمته ورفع

 )اإلصالح عن تصد اليت والعقبات الشروط تضعوا أن اهلل تقواوا وامللحدين للكافرين وإغاظة
 (1). اهـ

إىل الشرعي املربز فيهم أحثه فيها  -حد الفضالء أمن خالل  -رسالة  أيضا وأرسلت
 على تسهيل املبادرة والعمل على إجناحها وأعلمته أنه سيأتيهم تفاصيلها .. 

 : فيه قال ؛ ربزينامل شرعييهم أحد من رد جاء الرسالتني هاتني وبعد

 شيخي يا وأنت ،واحلكم اخلصم عن تتكلمون الشيوخ من وغريك أنت ،الغايل شيخي "
 سارعت مث غيابيا التهم من عددا صدقت حيث ! رسائلك يف سيما ال الرجل ذلك كنت

 وهل، الدولة هي الدولة بينما  !والتحقيق والتثبت التأين دون وإعالهنا مبادرة إنشاء إىل
 دولة أو الراشدين الخلفاء دولة أو وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي دولة أن قط سمعت

 هي حماكمها أن أم !؟ مستقل شخص إلى تحاكمت أنها العباس بني دولة أو أمية بني
  " !؟ مستقلة جهة الشرع يف القضاء أليس !؟ وغريهم املستقلني األشخاص يف حتكم اليت
 . وتعجباته واستفهاماته حبروفه اهـ

 وتزوير واستبداد وجهل كذب : قلت

  ...الكذب أما

 أذرعهم من ذراع طريق عن سربوها أهنم والصحيح، مبادريت أعلنت أين قوله يف فهو
 .. نشرها قبل املبادرة يف ويستهزء يسخر أنصارهم ألحد ردا نشر بدروه والذي ،اإلعالمية

(2) 

                                     
 النص الكامل للرسالة سيتم نشره يف املنرب الحقا بإذن اهلل (1)
هي رسالة نشرها ترمجان أليب ميسرة الشامي باسم: )املبادرة املنتظرة يف عام املبادرات( جاء فيها: ) ..  (2)

والسلمية باسم  أما من سيخرج علينا غدا مببادرته املنتظرة، فمما وصلين أنه سيكون "املنظّر" للقعود
 "السلفية اجلهادية"، والذي قال يف يوٍم ما عن أنصار اجلهاد:
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  ...الجهل أما 

والصحيح  ،هنا دون التأين والتثبت والتحقيق .. ().. إنشاء مبادرة وإعال :فهو يف قوله
 ،مث رد احلقوق ملن يثبت له حق ،أن مبادرات التحكيم هي من أجل التثبت والتحقيق

 وأخذه ممن وقع يف الظلم والبغي  .

  ... والتزوير االستبداد وأما

 وكخالفة !!! النبوة كدولة بل ال واألمويني كالعباسيني ! خالفة دولة بأهنم زعمه يف فهو
  . !! وعمر بكر أيب

فقد أرسل يل قبله  ؛وأبطل ادعاءهم من خالل رسائل شرعييهم ،وأنا أدينهم من أفواههم
 ولم ).. ومل نعترب من مل يبايعنا عاص أو باغ جيب قتاله :أحد شرعييهم برسالة جاء فيها

 العدناين صرح قدو  منهجها وال اعتقادها وال الدولة سياسة ليست فهذه خالفة بيعة نعلنها
  . اهـ( فيه لبس ال تصرحيا

  !!؟ تلتزموه ال مبا اخلصوم تلزمون فلماذا 

  تزعمون أن دولتكم ال تلتزمه ؟!! مبا اخلصوم تلزمون فلماذا

  .. اإلجماع به خالف جهال تزويره على رتب ثم

                                                                                            
"تأّمل إنتاجك بأمسائهم املنتحلة ومعّرفاهتم الومهية املبثوثة يف ساحات اإلنرتنت! يكاكون ومياحكون، تدّبر 

تدّبر بكل اسم  يف تلكببب األمساء ولقلقاهتا الفارغة هنا وهناك، وتأّمل من لّف منهم حولك والتّف، مث
وعلم من أعالم اجلهاد الذين خترجوا من مدرستنا ويف ظالل دعوتنا وهنلوا وتربوا وتضلعوا من كتاباتنا 
واستفادوا من توجيهاتنا وذلك بفضل اهلل ونعمته، وتأّمل أي دور كان لك غري الشقاق واخلالف وإطالة 

لنائحة الثكلى من تلك املستأجرة، واحملب املتيم اللسان وتفريخ الصيصان، لتعرف احلقيقة املرّة، ومتّيز ا
 احلقيقي من مّدعي احملبة" أهـ 

http://www.gulfup.com/?7YKGRE 

وقد نقل يل اإلخوة يف املنرب حوارا دار بينهم وبني الشرعي املربز يعتذر فيه عن ذلك الرد السفيه، ملا 
يف أمر تسريب أخبار املبادرة ، فقال: ) أبو ميسرة اعتذر عن كلمته عن شيخي يف مقال جديد راجعوه 

 .ألنني شددت عليهم(له... فراجعه.. وذلك 

http://www.gulfup.com/?7YKGRE
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شخص وهل مسعت قط أن دولة النيب صلى اهلل عليه وسلم .... أهنا حتاكمت إىل "قال:  
 اهـ "مستقل .

وأقول إن كان مفتيهم املربز جيهل الفرق بني التقاضي والتحكيم !! فكيف هلؤالء أن 
 يقيموا دولة خالفة ؟!!.

يفتقر إىل  يف حالتنا فإن استدركت على نفسك بعد دراسة الفرق وقلت إن التحكيم
  أنتم رددمت أصل التحاكم الذي أمجع عليه. الرضا باحَلكم . قلُت :

 ... اآلية ((  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فيك قوله تعاىل ))ويك

فاملخاطب يف هذه اآلية بصيغة األمر الذي يقتضي الوجوب هم املسلمون من غري 
 وأوىل الناس دخوال يف هذا اخلطاب هم العلماء وطلبة العلم . ،املقتتلني

خوفا عليك أن تواكب أصحاب إين أراسلك  ،شيخي احلبيب ) :قال شرعيهم المبرز
املبادرات فتنشر مبادرتك بعد فوات األوان ! تلك املبادرات اليت مل تطرح على الدولة 
اإلسالمية إال يف العلن ! أما تساءلت يا شيخي عن سبب ذلك ؟! ومل مل تطرح عليها سرا 

 اهـ .  ( أم هو اإلحراج فحسببادئ ذي بدئ، حىت يتم احلوار فيها ومناقشة بنودها ؟! 

اف على صاحبه نكر وخيُ وهل مواكبة الفضالء مبعروف أمر اهلل تعاىل به منكر يُ  قلت :
 ؟!! 

 الكتمان والسرية !!! . امث وهل دعوة املقتتلني للجلوس لشرع اهلل تعاىل يسن فيه

 مع أين مل أعلن . 

 ( اهـ .: ) .. أم هو اإلحراج فحسب  -وتأمل هذا جيدا  -... قوله  ثم ثالثة األثافي

 حرج ؟!!! افهل دعوة املتنازعني املتناطحني املقتتلني إىل التحاكم لشرع اهلل فيه 

 قال تعاىل :

ْم  ه  ُدوا ف ي أَنْ ُفس  نَ ُهْم ثُمَّ اَل َيج  ُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ف يَما َشَجَر بَ ي ْ ))َفاَل َورَبَِّك اَل يُ ْؤم 
 يًما ((َحَرًجا م مَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسل  
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) شيخي احلبيب إن أيسر وأسهل مبادرة هي اليت أطلقها أمري قال شرعيهم المبرز:  
 ) كفوا عنا نكف عنكم ( اه  .  املؤمنني أيب بكر البغدادي حفظه اهلل فقال:

إذا كان مفتيهم جيهل أن الواجب احملتم عند التنازع والشح باحلقوق املدعاة هو قلت : 
 الستيفاء احلقوق ورد املظامل .. ويستبدله مبطالبة خصوم يطلبون التحاكم لشرع اهلل تعاىل

 دماءا وأمواال وحقوقا بالكف عن مطالبتها !! 

 فهل يصح هذا مع طالب حثيث هلا يشح هبا ؟!! 

 فكيف هلم أن حيكموا الشرع احلنيف وهم جيهلون أجبدياته ؟!!!! . 

يقصد  ") غري أن هذه املبادره  :ته بقولهوذلك مبا أورده يف رسال ،مث كانت الطامة الكربى
مل يسمع هلا من أحد! وراح اجلميع يتسابقون يف مضمار ما  " كفوا عنا لنكف عنكم

 يسمى باملبادرات البدعية !! ( 

تأمل كيف اضمحل فقهه وانتكس قياسه .. يتعجب من انفكاكهم عن مبادرة  :قلت
اليت يدعوهنا، مث يسمي دون خجل دعوة  يلزموهنم هبا بإسقاط دمائهم وأمواهلم وأراضيهم

الصادقني لتحكيم شرع اهلل يف هذه النوازل العظام عرب حماكم شرعية مستقلة ترد املظامل .. 
 مببادرات بدعية !!! فهل حتقيق أمر اهلل تعاىل عند التنازع بدعة ؟!!

 يه:ف جاء عليه ردا منبرنا على المشرف أرسل ذلك بعد ثم

ن تلزموا الناس مبا ال تلتزمه الدولة ... فالدولة ال تقدم نفسها ) ... مث كيف لكم أ
فكيف تلزمون خصومها بالتحاكم لديها كوهنا دولة خالفة  ،لغاية اآلن على أهنا خالفة

 وتشبهوهنا بدولة النبوة ودولة أيب بكر وعمر وخبالفة األمويني والعباسيني ؟!

 .القضاء والتحاكمكما أن الشيخ يدعوكم إىل دراسة الفروقات بني 

وأحسب أن شيخنا املقدسي سيعمل على نزع الشرعية من كل من يرفض النزول حلكم 
وما أظن أن مثله يلتفت لتشغيب أعالم فضال ان يلتفت لتشغيب جماهيل جهال  ،الشرع
 أهـ....( 

أنقل ، على هذا الرد أثناء مناقشة جرت بينه وبني مشرفناشرعيهم المبرز فجاء يف رد 
 منها مع ذرائع أخرى تذرع هبا لريد املبادرة:طرفا 
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)والذي رفع السماء بغري عمد حنن دولة، فكيف توجبون علينا التحاكم حملكمة  
 مستقلة؟! ( 

 ) أال تعلمون أن احملكمة املستقلة تعين دولة أخرى؟! ( !!! :وقال أيضا

هيبتها أو من ) باهلل عليك أخربين ... هل ينتقص من الدولة أو من : مث قال املشرف
 ( ؟ شرعيتها أن جتيبوه ملبادرته 

) أخي احلبيب ينبغي أن يكون القاضي حمايدا ليس له قول  :فأجابه الشرعي املربز
 مسبق... وشيخنا ليس كذلك بل قال ارجعوا للعراق!! ( 

وقال أيضا شرعيهم املربز :) أتريد أن حتل دولة حاكمة بشرع اهلل على أرض أكرب من 
 وأكرب من دولة الشيخ حممد بن عبد الوهاب حلكم شخص واحد؟! (  دولة النيب

 ) يا أخي ... هو مل يقل ذلك ... بل قال : :فأجابه املشرف حفظه اهلل

 ،فإذا أغلقتم السبل أمام التحكيم واإلصالح ،فال بد من حل هلذا البالء ولو باجلالء" 
ن واالعتصام الذي يقر عيون وأبيتم واستنكفتم عن التعاو  ،ورفضتم التوحد واالندماج

فأي شيء حيول بينكم وبني قبول نصح إخوانكم باالحنياز إىل  ،املوحدين ويغيظ األعداء
العراق والعمل على التنكيل بالروافض األجناس والسعي يف حترير أسارى املسلمني وغري ذلك 

 ... (  " من األعمال اليت

وتأمل كيف يت إىل البغدادي .. جزء من رسالهو وهذا الذي اقتصه أخونا املشرف 
  !تقولوا علي ما لم أقله 

  مث قال مشرفنا :) يا أخي ... أنت عاقل ... فكيف ال ترضون مببادرة شيخكم ؟

 ( وحىت مىت تستمر إراقة الدماء .. إن كنتم ال تثقون بشيخكم ... فبمن إذن ؟

احد السيما وإن  : )لكن املسألة أكرب من أن يقضي فيها شخص و قال الشرعي املربز
كان له أقوال سابقة معارضة ملشروع إقامة الدولة ..واهلل إننا نثق بشيخنا .. وأنا أكثر الناس 

 يف الدنيا ثقة فيه ..ولعلك حتسبها مبالغة (

 )يا أخي ... وهل تظنوه حييف عليكم ؟( :قال املشرف
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 ()سيحكم بنحو ما يسمع املربز: فأجابه الشرعي 

 م ... سيسمع منكم(فأجابه مشرفنا :) نع

فقال الشرعي املربز : )وهم أحلن باحلجة منا فهم حيسنون اخلداع والكذب ليت شيخنا 
 يسمع منا(

مث بعد مناقشات قال مشرفنا :) إذن ... هل أنقل لشيخنا رفضكم للمبادرة أخي . حىت 
 ال يبقى ينتظر ردكم ؟(

فض مبادرة مل نطلع عليها؟؟؟! قال شرعيهم املربز :)أخي باهلل عليك كيف يتم قبول أو ر 
 فقط تريدون بشيخي أن يواكب بقية الشيوخ؟( أم هو اإلحراج فحسب .. (1)

فريسل لكم ، املشرف  : )سبحان اهلل ... وكيف تسمعون هبا دون أن تشعروه باإلجياب
  .من يعرضها عليكم كما سريسل للنصرة

مث ملا تبدأ إن رأيتم  ،قائما عليهالكن السؤال هل تقبلون بفكرة املبادرة وأن يكون الشيخ 
 حيفا عليكم شنعوا على القائمني عليها (

 قال شرعيهم املربز : )سأسأل اإلخوة بعون اهلل( اهـ 

وراسلناه فابتعد ... مث خرج العدناين بكلمته اليت قطع هبا قول   ،مث انتظرنا جوابا فلم جيب
ساقطة متهافتة..  -ا الشرعي غري اليت ساقه -كل خطيب ..فرفض التحاكم بعلة أخرى 

واستبدل التحاكم بأمر أوىل دخوال يف علته، رفض التحاكم حبجة عدم وجود من يصلح 
 (2)لذلك ويتفق عليه، مث دعا لالتفاق على خليفة يعني القاضي !!! 

                                     
سابقا يف هذا  أشرنا هلاسبق وأن أرسلت اخلطوط العريضة للمبادرة للشرعي املربز يف الرسالة اليت  (1)

 دي نفسه.التوثيق، كما مت مثل ذلك بالنسبة للبغدا

 : )القاعدة أمري عذرا ( بـ املوسومة كلمته يف العدناين قال  (2)

 هوَ  مستحيل، بل ممكن، بل غريُ  أمر   هذا إنّ  :لك فنقول هبا تطالب اليت املستقلة احملكمة وأّما...  ( 
   )..:www.dawaalhaq.com/?p=12828http//اخليال ضرب من تعجيزيّ  طلب  

http://www.dawaalhaq.com/?p=12828
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 الشرع لبديهيات مخالفة و والتشغيب والتخبط والدوران اللف عليهم أسجل وهنا 
  . بها والجهل

  .. والدوران واللف والتهرب خبطالت أما

 أخرى علة أو آخر شرط إىل قفزوا شرطا هلم حققنا أو علة هلم كشفنا كلما أنه فهو
 . ضابط دون

 غري اخلصم أن - احمليسين مبادرة يف كما - التحاكم رفضهم يف العلة جعلوا فمثال 
 مبا أتيناهم فلما ،عالواق أرض على وإثباته لذلك بيانه فاشرتطوا ،واملنهج العقيدة واضح

  - اشرتطوه ما حيقق ومرجح خصم - يشرتطون

 . ملستقل تتحاكم ال خالفة دولة أهنم : قالوا

 .. يلتزموه ومل بعد ذلك يعلنوا مل وأهنم .. ذلك خبالف لنا أرسلوا أهنم ذكرناهم فلما
  .. يلتزموه ال مبا اخلصوم يلزموا أن يريدون فكيف

 .. بإخراجهم عليهم ةمسبق أحكاما لنا أن تذرعوا

 .. بإخراجه نفيت بأن الشرع يلتزم مل من توعدنا إمنا، علينا تقول أنه املشرف هلم بني فلما

 ... املبادرة تفاصيل على يطلعوا مل أهنم : قالوا

 فردوا برفض املبدأ ككل . ،سنطلعكم على التفاصيل :فقد قلنا هلم باطل وهذا : قلت

 !!!رجل به حيكم أن من أكرب االمر أن : قالوا مث

  !!! يسمع ما بنحو سيقضي أنه : قالوا مث

 أسدلت عجيبة جديدة بذريعة العدناين كلمة خرجت مث ..اإلخوة نشاور : قالوا مث
  . اخلطاب كل وقطعت الستار

  ببديهياته والجهل الشرع مخالفة أما
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  : وجهال منه جمازفة قوله يف فهو 

  . !!! يسمع ما بنحو سيقضي أنه 

 بوجوهبا قال واليت القضاء يف املسلمات وهل ..  وزور القول من منكر ذلك يف هلو 
 أقضي إمنا " وسلم عليه اهلل صلى بقوله املعقول وصريح املنطوق صريح هبا جاء و اجلمهور

  .. !!  اهلل لشرع التحاكم لرد ذريعة تكون ،عليه متفق " أمسع ما حنو على

 !!!.. رجل به حيكم أن من أكرب االمر أن : بقوله والثانية

 !! عشر واخلمسة العشرة حيكم شرعنا يف وهل: قلت 

 .!!! رجل هبا حيكم أن من أكرب القضية ألن

 االختالف وعند الرجلني وحكم .. يستشري أن وله الرجل قضاء ..ورد الذي ان أم
  .القضاء بديهيات يف حىت جهل.. اهلل سبحان .. الرتجيح

*** 

 ليع كذبهم في :ثالثا

يف إحدى الرسائل اليت أرسلوها ليذبوا هبا عن أنفسهم ويتهجموا هبا على النصرة، كتب 
.. لكن إن طال بكم عمر ستعرفون حقيقة قيادة جبهة النصرة  ) إيل أحد شرعييهم التايل  :

 حاكم من وظيفيا مخترقة حاليا واملسار الذي تتبعه والذي ستؤول إليه وستعلمون أهنا
 من هم الكوييت حسن أبو العام وقاضيها بل شرعييها وبعض وراءه هم ومن المطيري

 ال قد ذلك من وغرضه لعبه الذي والدور اجلبهة شرعي ماريا أيب حقيقة وستعلمون، مجاعته
 باهلل ونعوذ اهلل حبمد كذلك ليس وحنن عنكم انشقوا ألهنم ختونوهم أنكم وتقولون تصدقون

   ..) .ثابتة يقينية معلومات على بناء نتكلم بل شخصية خصومة جملرد بديننا نغامر أن

 : قلت

 حسن أبا أن اليقيني الثابت وهل  ..يقينية ثابتة معلومات من ينطلقون أهنم يقول
  !!!.؟ العام قاضيهم هو الكويتي



 

 (17) منرب التوحيد واجلهاد

ال " الدولة اإلسالمية في العراق والشام " والموقف الواجب بيان ح
 تجاهها

ملا تتبعت ما أخربين به وجدت أن أبا احلسن الكوييت ليس بالقاضي العام بل هو شرعي  
مدونة يف الشبكة العنكبوتية ينشط فيها .. وإن كانت له خلفية من شرعييهم الكثر له 

سابقة مع املطريي فال يعين البتة ارتباطه تنظيميا أو منهجيا به، بل ارتباط ايب حسن الكوييت 
ومن على شاكلته ممن كانت له خلفية مع باقي اجلماعات العاملة على الساحة بالقاعدة 

قاعدة وباقي اجلماعات املقاتلة تُرفد بأمثال هؤالء دون ينسخ تلك العالقات .. وال تزال ال
 نكري من العلماء والعقالء بل هي ظاهرة صحية ما دام أنه ينخرط متعلما يف صفوفها . 

أمرا جلال قال : ) خمرتقة وظيفيا  -اليت أمساها ثابتة يقينية  -مث بىن على معلومته الكاذبة 
لذي وراءه؟!! أهكذا يكون النهج العلمي التوثيقي من حاكم املطريي ومن هم وراءه ( فمن ا

 ؟!لدولة ستكون نواة خالفة 

وكرروا املعلومة الثابتة اليقينية !!! هذه )أن القاضي العام جلبهة النصرة هو أبو حسن 
الكوييت(، فقالوا يل يف رسالة أخرى أتت على أهنا ألحد شرعييهم لكن هذه املرة دون توقيع 

فهذه اجلبهة  فيها الكثري من الصادقني  ،نصرة فاحلديث عنها ذو شجونأما جبهة ال... : )
إال أن اخللل يف املتحكمني بالقرار فيها: حيث املتحكم الفعلي إمنا هو حاكم  ،جنودا وأمراء

املطريي ) زعيم حزب األمة !! وأنت تعلم خربه ( ويده يف اجلبهة القاضي العام أبو احلسن 
 اجلبوري املسؤول الشرعي فهو رأس الفتنة يف الشام .....(أما ابو مارية  ،الكوييت

 قلت : يقول أن املتحكم الفعلي بالقاعدة يف الشام حاكم املطريي !!! . 

: ) ..ومن الكذب أيضا أهنم استباحوا دماء كل الفصائل  ثم في نفس الرسالة قال
 دية وحنو ذلك..(  تفجر مقرات الفصائل بعمليات استشها ااملخالفة واملقاتلة هلا وأهن

قلت : مث بعد ذلك أراد أن يومهين أن قتاهلم وتوعدهم هو للمجلس الوثين واجمللس 
 العسكري . 

وأنا أجيب هنا مبا خطه يل شرعيهم املربز يف رسالته اليت رد هبا على مبادرتنا .. قال 
الدولة تعليقا على هنيي هلم قتال النصرة واألحرار وباقي الفصائل: ) كيف تنكر على 

 اإلسالمية قتال املرتدين من أرباب الدميقراطية اليت حاربتها طوال عمرك؟! ( 

 وهذا إقرار لقتاهلم ملن هنيتهم عن قتاهلم . 

شيخنا الفاضل يقولون لكم أن القتال قتال  ...وجاء يف رسالة أخرى ألحد شرعييهم : )
 يذكرونه ال الذي ولكن ميةاإلسال الجبهة فصائل معفتنة وأن على الدولة إيقاف القتال 
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 السعودية بالمخابرات مرتبطة الجبهة هذه أن - عمدا أو غفلة أو جهال إما - لكم 
 . )مباشرة والقطرية

 . قتاهلا يبيح بواح كفر هو مبا ورميها .. االسالمية للجبهة بقتاهلم آخر إقرار وهذا

)  :النصرة واألحراروقال الشرعي يف موضع آخر من رسالته يشرح يل وقائع قتاهلم مع 
فاستغل أحرار الشام ومجوع تابعة للنصرة الوضع لألسف ونصبوا حواجز وحاولوا اعتقال 
 الشباب والسيطرة على مقرات الدولة وضرب الدولة هناك مع أن الدولة هي اليت حتكم ...(  

ذلك ) فما كان منا اال أن واجهنا  :مث ذكر جانبا من إحساهنم لألحرار والنصرة مث قال
 ورددنا عدواهنم وأسرنا منهم من أسرنا وقتل منهم ومنا من قتل ..(

 فهذا إقرار منهم آخر .

: )ويكفيكم شيخنا أن مجيع  لي أرسلت التي الرسائل إحدى في شرعييهم أحد قال 
احملللني السياسيني وقادة الغرب والشرق أطبقوا أن هذه احلرب املقصود منها القضاء على 

 ية ليتيسر هلم تربير مشروعهم يف جنيف لتصفية اجلهاد يف الشام على األرض( الدولة اإلسالم

: فهل فعال أن مجيع احملللني وقادة الغرب والشرق أطبقوا على ذلك .. وهل جبهة قلت 
 النصرة واألحرار الذين تقاتلوهم وباعرتافكم  ميهدون جلنيف !!!.

 ا براءهتم من مؤمتر جنيف وفضحوه .  ملاذا مل تذكروا يل أيها الشرعيون !! أهنم أعلنو 

 :األولى رسالته في لي فكتب المبرز شرعيهم أما

)وأحب أن أبني لك أن جبهة اجلوالين كانت متنع نشر كتبكم من باب احملافظة على 
احلاضنة الشعبية . بينما على العكس من ذلك جتد الدولة االسالمية يف العراق والشام تتبىن 

 كم، بل ما دخلت مقرا إال وجدت كتابا من كتبكم فتأمل .( .طباعة كتبكم ورسائل

قلت : أسلوب حتريش ال يليق مبجاهد فضال أن يكون طالب علم فضال أن يكون كبري 
 من كبار شرعييهم، واألدهى واألمر أنه افرتاء وهبتان .

  مث من فيكما رد مبادريت وسخر منها ومن وقرها ؟!! . 

  : الرسالة نفس في المبرز شرعيهم وقال
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)ومن ذلك ما وصل لك شيخنا من زعمهم أن الدولة استحلت مقراهتم يف درعا حينما   
كانوا يف الثغور مع العدو النصريي !! وهذا من الكذب الواضح البني إذ أنه ال تواجد أبدا 

 للدولة اإلسالمية يف درعا فكيف يسيطرون على مقراهتم ! .(

م يف درعا بل الذي وصلين أهنم استحلوها يف مل يصلين أهنم استحلوا مقراهت قلت:
الشرقية .. فلماذا تفرتض واقعا هشا ساقطامل يقل به أحد مث ترد عليه .. وال ترد على الواقع 

 الوارد إلينا والظاهر الواضح ؟

)أما موضوع بيعة الشيخ أيب بكر البغدادي للشيخ أمين وقال أيضا شرعيهم المبرز: 
 عة رمسية .الظواهري فلم تكن مث بي

 بينهم أن اجلهاد يف سبقوا الذين خرسان لشيوخ العراق شيوخ توقير عن عبارة األمر
 . )وأئمتنا بشيوخنا ووصفهم، مسائل يف واستفتائهم استشارهتم يف رسائل

جاء يف كلمة أخينا الشيخ أمين الظواهري اليت َأشهد اهلل على صحتها وأقرها  :قلت
 كرَت من شهادتك صحيح ( : العدناين بقوله )إّن كل ما ذ 

)أرسل الشيخ الشهيد كما حنسبه أبو محزة املهاجر رمحه اهلل رسالة للقيادة العامة يربر فيها 
 قد إنشاء الدولة ويؤكد فيها على والء الدولة جلماعة قاعدة اجلهاد وأن اإلخوة يف الشورى

 الشيخ هو أميره بأن البغدادي عمر أبي نحسبه كما الشهيد الشيخ على العهد أخذوا
ولكن رأوا أن يُعلموا  الجهاد قاعدة لجماعة تابعة الدولة وأن اهلل رحمه الدن بن أسامة

 األخوة بذلك وال ينشروه لبعض االعتبارات السياسية اليت رأوها يف العراق حينئذ .(

وهل أخذ العهد بأن أمريه هو الشيخ أسامة بن الدن رمحه اهلل من عبارات التوقري  قلت:
 االحرتام !!! .. وهل يشرتط للتوقري أخذ العهد ؟ و 

 وجاء أيضا يف رسالة الدكتور حفظه اهلل :

مبا يلي :  5345) .. فأجاب مندوب شورى دولة العراق اإلسالمية يف غرة ذي القعدة 
) .... أمجع األخوة هنا ويف مقدمتهم الشيخ أبو بكر حفظه اهلل وجملس الشورى على أنه ال 

 إن عندكم تكون هذه اإلمارة مؤقتة وأن إرسال أي شخص من ِقبل املشايخمانع من أن 
 الجميع وسيكون لدينا مانع فال اإلمارة ليتسلم المصلحة تحقيق تمام من ذلك أن رأوا



 

 (20) منرب التوحيد واجلهاد
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 مجلس من عليه مجمع االلتزام وهذا والطاعة السمع واجب عليهم له جنوداً  هنا 
 (اهلل حفظهم البغدادي بكر أبو والشيخ الشورى

 !!!؟ والتوقري االحرتام لوازم من والطاعة السمع توجب اليت اإلمارة استالم وهل ت:قل

 : له الدولة أرسلتها رسالة عن نقال اهلل حفظه الدكتور رسالة يف أيضا وجاء

عند إعالن األمير الجديد للتنظيم  )...وهو يسأل عن املناسب من وجهة نظركم
كما هو معلوم معمول به سابقا  وهذا   م تكون سراً عندكم هل تجدد الدولة بيعته علنًا أ

 لتعلموا أن اإلخوة هنا سهام يف كنانتكم.. (

  !!؟ البيعة جتديد إىل يفتقر واالحرتام التوقري وهل : قلت

 : اهلل حفظه الدكتور رسالة يف أيضا وجاء

لبغدادي ) .. بعد أن توليت اإلمارة خلفا  للشيخ أسامة رمحه اهلل كان الشيخ أبو بكر ا
مجادى األوىل  71احلسيين خياطبين بصفيت أمريه حىت آخر رسالة يل منه حفظه اهلل يف 

 ( .. (فإلى أميرنا الشيخ المفضالواليت بدأها بقوله ) 5343

 : اهلل حفظه الدكتور رسالة يف أيضا وجاء

فقري ) وكذلك أرسل الشيخ أبو حممد العدناين بشهادة يل ختمها بقوله: )كتبها العبد ال
ثم إلى األمة ثم إلى معذرة إىل اهلل تعاىل  5343مجادى األوىل  51أبو حممد العدناين يف 

أمرائه الشيخ الدكتور أيمن الظواهري ثم إلى الشيخ الدكتور أبي بكر البغدادي 
 ( .حفظهما اهلل

 قل يل بربك هل مجعه للظواهري مع تقدميه والبغدادي مع تأخريه يف لفظ أمرائه لالحرتام
 والتوقري ؟!!! .

*** 

  وبهتانا زورا الظواهري الشيخ على لي تحريضهم في: رابعاً 

 ملاذا .. وكرباءنا رموزنا إسقاط على اإلصرار هذا ملاذا .. هؤالء يهدف ماذا إىل أدري ال
 . !!؟ وجلدها الذات لنحر يدفعوننا
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 خبت .. عظامال به تعض جفنك يف وسيفا الكبار به تنخز كنانتك يف سهما تظنين وهل 
 وظهورنا بصدورنا نتلقى ألنفسهم وقاء وأنفسنا نحورهم دون نحورنا بل.. وخسرت إذا

  والشانئين المغرضين سهام عنهم

  : محرضا المبرز شرعيهم قال

 وأخريا أدعوك يا شيخي للتأمل يف خطابات الشيخ أمين الظواهري وخاصة األخرية منها.

 أوباما أو بوش " مسرت " ( اهـ ) فتامل شيخي يف قول الشيخ أمين عن

 مث سكت ..

  ....  العبارة وأكمل يدك ارفع :له وأقول 

عسى أن يكون قصم ظهوركم على أيدى مجاهدى أمة اإلسالم )) : "مسرت أوباما"، 
 ( بإذن اهلل حتى تستريح الدنيا ويستريح التاريخ من إجرامكم وصلفكم وكذبكم.

 غوت هنية !(وقال أيضا : ) وتأمل يف شكره للطا

 : ساقها دون دافعها .. تعزية هنية للشيخ أسامة .. وهذا يل ملعناها وإخفاء ملرادها قلت 

 : ) وتأمل يف ثنائه على الطاغوت مرسي ! (وقال أيضا شرعيهم المبرز

  .. التدليس أقبح وهذا .. تبيني وال تقييد دون وعنون ..باملعىن يذهب مبجمل أمجل

املوضع املبني واملفسر وهو قول أخينا الدكتور أمين الظواهري : على  ووضع يده كعادته
)) وأنصحك خملص ا لك النصيحة وراجي ا لك اهلداية والتوفيق والتثبيت، فأقول لك: لقد 
تعاملت مع العلمانيني ووافقتهم، ومع الصليبيني وتنازلت هلم، ومع األمريكان وأعطيت هلم 

مبعاهدات االستسالم معهم، ومع عسكر مبارك الذين  الضمانات، ومع اإلسرائيليني وأقررت
تربوا على مساعدات أمريكا فوافقتهم، ومع جالدي الداخلية فطمأنتهم، فماذا كانت 
النتيجة؟ وأنت اليوم يف امتحان عظيم، إما أن تتمسك باحلق غري متزلزل وال متذبذب وال 

لقضاء الفاسد، والقوانني متزحزح، فتطالب حباكمية الشريعة يف وضوح وجالء، وترفض ا
العلمانية، والدستور العلماين، وتصر على حترير كل شرب من ديار اإلسالم احملتلة، وتأىب 
االعرتاف بأية معاهدة أو اتفاق يتنازل عنها، وتعاهد ربك أنك ستجهر باحلق الذي يفرضه 
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أبطال هذه عليك شرعه، وال تتنازل قيد أمنلة عن ذلك، فحينئذ أبشرك بأنك ستكون من  
األمة، ورموزها البارزة، وقادهتا العظام، وستحشد األمة يف مصر والعامل اإلسالمي خلفك يف 
معركتها مع أعدائها، وإن توفاك اهلل خملص ا على ذلك فأبشر حبسن اخلامتة وعظيم الثواب 

 فيها يف آخرتك. .(

نتعايش مع البوذيني : )وتأمل يف توجيهاته األخرية وأننا ال بد أن قال شرعيهم المبرز
 واملشركني وغريهم يف سالم ودعة !! .( .

 إخراج للكالم عن سياقه وسرده دون شرطه . قلت :

عدم التعرض للنصارى والسيخ واهلندوس يف البالد اإلسالمية، وإذا حدث عدوان منهم، 
 األنن فُيكتفى بالرد على قدر العدوان، مع بيان أننا ال نسعى إىل أن نبدأهم بقتال،

 ودعة سالم يف معهم نعيش أن على حريصون وأننا، العالمي الكفر رأس بقتال مشغولون
 .اهلل شاء إن قريبا اإلسالم دولة قامت إذا

  : المبرز شرعيهم قال

)وتأمل يف مصطلحاته ومشاهبته للدميقراطيني يف كثري منها ومغازالته ولكثري من 
 اجلماعات االسالمية املنحرفة .(

 قلت : 

 وآفته من الفهم السقيم    من عائب قوال صحيحا   وكم 
 جيد مرا به املاء الزالال       ومن يك ذا فم مر مريض    

هذه هي نربة الغلو.. تضخيم املسائل و تسمية األمور بأكرب من مسمياهتا و  قلت :
إعطائها أكرب من حجمها مث ترتيب ما ال يرتتب عليها والتشديد فيها وتضييق ما وسع 

 هلل... هذه نربة غلو واضحة جدا ال ينتطح فيها عاقلني .ا

 :وأخريا هذا بعض ما نقل يل بعض شرعييهم 

)ونعلم أن يف جنودنا وشرعيي الدولة من هم خوارج أو أقرب اىل اخلوارج، ولكن ليس 
هذا هو السمة الغالبة على الدولة حبمد اهلل وليس فيها أحد من كبار القادة أصحاب الرأي 

وأمثال هؤالء ال ميلكون قرارا اال يف واقعهم احملدود وهو ما يسيء لنا أحيانا، حناول  فيها،
 االصالح ما استطعنا، لكن املعركة قاسية قاسية وصعبة ( 
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وقال أيضا : ) لتعلموا شيخنا كما يف صفوفنا من هم خوارج، فإن يف صفوف جبهة  
 النصرة من هم شبيحة ومرتزقة ..... (

: )فال بد من وقفة هلل يا شيخي كما عهدناك وال يزال عيهم المبرز قال شر  وختاما،
 العامل يذكر وقفتك مع الشيخ مصطفى ايب اليزيد وباهلل التوفيق( .

 هذه هي الوقفة قد أتتك .  قلت :

 أبو محمد المقدسيوكتبه: 

 
 ـ

 منبر التوحيد والجهاد
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