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بيیانن مووقفف االددوولة ااإلسالميیة منن مباددررةة االشيیخ االمحيیسني

بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم

ِ وَويَیْخَشوْوَنهُھ وَوال يَیْخَشوْونَن أأََحدًداا ِ َحِسيیًبا} [ااألحززاابب: قالل هللا تعالى: {االَّذِذيینَن يُیَبلُِّغوونَن رِرَساالتِت هللاَّ َّOوَوَكَفى ِبا َ ].39 إإِالَّ هللاَّ

عيینن ووبعدد...االحمدد O رربّب االعالميینن وواالصالةة وواالسالمم على إإمامم االمجاهھھھدديینن نبيّینا محّمدد ووعلى آآلهھ ووصحبهھ أأجم
    

لل االحاصلل بصووررةة    فقدد طُطررحتت في ووسائلل ااإلعالمم مباددررةةٌ قالل صاحبهھا مشكووررااً إإنهھ يیسعى منن خاللهھا لووقفف ااالقتتا
أأعلنتت االحرربب االغاددررةةررئيیسيیة بيینن االدّدوولة ااإلسالميّیة في االعررااقق وواالشامم وومجمووعة االكتائبب وواالفصائلل وواالعصاباتت االتي 

عليیهھا٬، ووقبلل االتططرّرقق لرردّدنا على االمباددررةة نقوولل اابتددااًء:

 مجاهھھھدديینن في سبيیلل هللا ووأأنهھ    إإنهھ منن االخططأ االبيّینن االفاددحح إإططالقق االقوولل بأنّن االقتالل االحاصلل ااآلنن في االشامم هھھھوو قتالل بيینن
قاتلل تحتت مظظّلة هھھھيیئة أأرركاننقتالل فتنة٬، بلل قدد يیكوونن ذذلكك االقوولل منن تلبيیسس االحقق بالباططلل وواالعيیاذذ با٬O، فهھلل االكتائبب االتي ت

ا لتحكيیمم االشرريیعة أأووسليیمم إإددرريیسس وواائتالفف االجرربا ووغيیررهھھھا منن االمسّميیاتت االتي ال ُتخفي منهھجهھا االعلماني االعفنن ووررفضهھ
أأيي ططررحٍح لمشررووعع إإسالمّي وولوو باالسمم هھھھمم مجاهھھھددوونن في سبيیلل هللا؟

آآلل سلوولل    هھھھلل عصاباتت جمالل معررووفف ووخالدد حيیاني ووأأحمدد عفشش ووغيیررهھھھمم منن االمفسدديینن ووقططاعع االططررقق وومططايیا 
وومخابررااتت أأمرريیكا ووفررنسا مجاهھھھددوونن في سبيیلل هللا؟

 ووقططعوواا االططررقق    هھھھلل االمجررموونن ووااللصووصص االذذيینن غددرروواا ووددهھھھموواا بيیووتت االمهھاجرريینن ووااعتددوواا على أأعررااضض االمرراابططيینن
ي سبيیلل هللا ووقتالهھممعليیهھمم وواانتهھبوواا أأموواالهھمم ووذذبحووهھھھمم بددمٍم بارردد ثمم أألقوواا أأجساددهھھھمم في ااآلبارر٬، هھھھلل هھھھؤؤالء مجاهھھھددوونن ف

قتالل فتنة؟
    

    ووليیسس يیصّح في ااألذذهھھھانن شيٌء    إإذذاا ااحتاجج االّنهھارر إإلى ددليیلل
    

ناسس ااألموورر    لقدد مووررستت حملة ددعائيیة خبيیثة ضخمة لتشوويیهھ صووررةة االمجاهھھھدديینن ططمستت االحقائقق وولّبستت على اال
ا٬، ووكانن منن أأبررزز ماووسوّوغتت االجرراائمم االتي ااررتكبتت ضدّد االدّدوولة ااإلسالميّیة ووززيینتت االووجووهه االكالحة االقبيیحة لمررتكبيیهھ
اتهھا مع االفصائلل وواالكتائببااتهھمتت بهھ االدّدوولة ااإلسالميّیة ززووررااً أأنهھا ُتكّفرر االمسلميینن في االّشامم ووأأنهھا ال تتحاكمم في خصووم

.Oاالمسلحة لشررعع هللا ووال حوولل ووال قوّوةة إإال با
    

بب مشررووعع االدّدوولة    ووحتى تتبيّینن للمسلميینن في ااألّمة ططبيیعة هھھھذذاا االصررااعع في االّشامم ووحقيیقة ااألططرراافف االتي ُتحارر
ملمووسة بعيیددااً عنن االنفخااإلسالميّیة٬، ووتكوونن لمثلل هھھھذذهه االمباددررااتت أأررضيیٌة صلبة يُینططلقق منهھا لتترركك آآثاررااً ووتؤؤتي ثماررااً 

 هھھھذذهه االمباددررةة ووغيیررهھھھااالدّدعائي االذذيي ال يیأتي في االغالبب بخيیرر ووتستثمررهه أأبووااقق ااإلعالمم االفاجرر٬، فإّننا نططلبب منن أأصحابب
أأنْن يیلتززموواا هھھھمم أأووالً ثمّم يُیلززموواا ااألططرراافف االمعنيیة بهھذذهه االمباددررااتت أأمرريینن مهھّميینن:

    
ميّیة في االّشامم كـ    أأووالً: بيیانن االمووقفف االشررعي االصرريیح بال موواارربة منن االمناهھھھج االمناقضة لتحكيیمم االشرريیعة ااإلسال
 االووططني وواالمجلسس"االدديیمقررااططيیة" وو"االعلمانيیة"٬، وواالهھيیئاتت وواالمجالسس االتي تمثلهھا عالنيیًة كهھيیئة ااألرركانن ووااالئتالفف

سّمى بـ "االدّدوولةاالعسكرريي ووغيیررهھھھا منن االمسّميیاتت االتي تددعوو بال خفاء لبناء ددوولة ال تحكمم بشررعع هللا٬، تحتت غططاء ما يی
االمددنيّیة".

نضوويیة تحتت هھھھذذههووما يیتررّتبب على ذذلكك منن االمووقفف االشررعي االصرريیح االووااضح تجاهه االجماعاتت وواالفصائلل وواالتكتالتت االم
لتعاملل معهھمم وومعاالمسّميیاتت أأوو االمررتبططة بهھا أأوو تقاتلل على ااألررضض تحتت رراايیتهھا٬، ووما يیجبب على االجميیع في كيیفيیة اا

ررمووززهھھھمم.

عوودديّیة وواالقططرريّیة    ثانيیاً: بيیانن االحكمم االشررعي االصرريیح لألنظظمة االحاكمة في االمنططقة كالحكوومة ااألررددنيّیة وواالس
 االتي تتعاملل مع هھھھذذههووااإلماررااتيّیة وواالترركيّیة ووغيیررهھھھا٬، ووما يیتررّتبب على ذذلكك منن مووقفف شررعّي تجاهه االجماعاتت وواالفصائلل
 هھھھذذهه االحكووماتت ووأأجهھززةةاالحكووماتت أأوو مع مخابررااتهھا أأوو مع مخابررااتت االدّدوولل االغرربيیة كأمرريیكا ووفررنسا ووغيیررهھھھا٬، أأوو ُتعيینن

االمخابررااتت لتنفيیذذ مشارريیعهھا االخبيیثة في االشامم.
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نن بعددهھھھا ووضع    فإنن حددددتت ااألططرراافف االمعنيیة مووقفا ووااضحا منن هھھھاتيینن االمسألتيینن ووأأعلنتت ذذلكك على االمأل٬، فسيیكوو

ذذنن هللا٬، ووإإننا لنحسبُب أأنّن تبيیانناالتررتيیباتت االقضائيیة ووما يیتبعهھا منن إإجررااءااتت خاّصة بهھذذهه االمباددررةة أأوو غيیررهھھھا أأمررااً هھھھيّیناً بإ
 في سبيیلل هللا أأوواالمووقفف االّشررعي في هھھھذذهه االمسائلل ووااجبٌب في هھھھذذهه االمررحلة االخططيیررةة على أأيّي جماعة جهھادديیة تقاتلل

 ووليیحيیى بعددهھھھاتنسبب نفسهھا لفسططاطط االمجاهھھھدديینن في سبيیلل هللا٬، حتى يیعررفف االجميیع مووااططنن أأقدداامهھمم وومع منن يیتعاملوونن٬،
منن حّي عنن بيّینة وويیهھلكك منن هھھھلكك عنن بيّینة.

    
نّن سيیاسة االدّدوولة على    ووإإلى أأنن يیتمّم ااالتفاقق على هھھھاتيینن االمسألتيینن منن قبلل ااألططرراافف االتي وواافقتت على االمباددررةة٬، فإ

لكفّف عّمنن كفّف عنهھاااألررضض مستمرّرةة بإذذنن هللا في قتالل منن يُیقاتلهھا ووااالقتصاصص مّمنن ظظلمهھا ووكْسرِر شووكتهھ بال هھھھووااددةة٬، وواا
حفظظهھ هللا وواالتي أأعلنهھا فيووحادد بسالحهھ ووااعتززلل قتالهھا مهھما عظُظمم ُجررمهھ٬، حقناً للددماء ووإإمضاًء لمباددررةة أأميیرر االمؤؤمنيینن 

خططابهھ ااألخيیرر٬، ووحتى يیتفرّرغغ االجميیع لقتالل االعددوو االّنصيیرريّي االمجررمم االمتررّبصص.
    

    ووهللا أأكبرر
ةةُ وَولرَِرُسوولهِِھ وَولِْلُمؤْؤِمِنيینَن وَوَلِكننَّ ااْلُمَنافِقيِینَن ال يَیْع ِ ااْلِعززَّ َّOَِلُموونَن}    {وَو

 للهھجررةة1435 رربيیع ااألوولل 26ااالثنيینن االموواافقق 
2014 كانوونن أأوولل 27
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