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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وف من ضل إىل دل  ، يَ  احلمد اهلل الذي جعل يف كل زماف فًتة من الرسل بقايا من أىل العلم

، وكم من ضاؿ تائو  ، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه روف بنور اهلل أىل العمىص  بَ اذلدى ويػُ 

 .. ادلخذلُت عليهمما أسوأ أثر ما أحسن أثرىم على الناس، و  و، فلل قد ىدوه

، صلى اهلل عليو  وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو

  ومن تبع سنتو وحفظ الدين وبلغو ونافح عنو إىل يـو الدين ... آمُت أصحابو وعلى آلو و

 : أما بعد

،  دبشروع الدولة عن اهلل وعالقتو فهذه مالحظات شرعية متعلقة بواجب ادلوقعُت

 : مستشهدين لذلك دبا صدر مؤخراً من بياف للجنة ادلفوضة بعنواف

 " عن بينة ليهلك من ىلك عن بينة ويحي من حي  " 

طلبة العلم يف األمة اليت أوجبها اهلل على  شعائرالمن  شعَتة واجبةقاصدين بذلك إظهار  

، فطلبة العلم حقًا ىم حراس لدين اهلل  الغائبةية ل  ، وبياف وظيفة من وظائفهم ادلِ  اإلسالمية

ألف خيوض  ليس أىاًل  ئٌ و رلًت ئ على الكالـ فيًت أو جي وجل من أف يعبث بو عابث عزّ 

                                   ! " إىل "منهاج النبوة ةكيف وادلقاـ نسبة البدعة والضالل  ، غماره
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" تقيم بادلقاـ األوؿ سوؽ األمر بادلعروؼ ورأسو  حراسة الدينإف ىذه الوظيفة اجلهادية "

ومجع الكلمة ، ومن مث ربافظ على وحدة الصف  ، والنهي عن ادلنكر ورأسو الشرؾ التوحيد

 . من الشرؾ والبدع وادلعاصي اوتكوين سياج للجماعة ادلؤمنة محاية ذل

 : وظيفةفي بيان منزلة ىذه ال -رحمو اهلل تعالى -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

)) فادلرصدوف للعلم عليهم لألمة حفظ الدين وتبليغو، فإذا مل يبلغوىم علم الدين أو ضيعوا 

 َأنْ َزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  ال ِذينَ  ِإن   حفظو كاف ذلك من أعظم الظلم للمسلمُت ، وذلذا قاؿ تعاىل: ))

ِعُنونَ  َويَ ْلَعنُ ُهمُ  الل وُ  يَ ْلَعنُ ُهمُ  ُأولَِئكَ  اْلِكَتابِ  ِفي لِلن اسِ  بَ ي  ن اهُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  َواْلُهَدى اْلبَ ي َِّناتِ  ِمنَ  ((  الال 

 (( انتهى. ى إىل البهائم وغَتىا فلعنهم الالعنوف حىت البهائمفإف ضرر كتماهنم تعدّ 

، ىو   ن للعلم والفروض عليهميفضاًل عن كونو من واجبات ادلرصد إن ىذا المكتوبولذا ف

، فقد روى الشيخاف عن عبادة بن الصامت  ةة األثريّ مقتضيات البيعة الشرعيّ كذلك من 

في المنشط  بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على السمع والطاعة" رضي اهلل عنو أنو قاؿ: 

 " والمكره، وأال ننازع األمر أىلو، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ال نخاف لومة الئم

 :و اهلل رمح قاؿ النووي

وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ال نخاف لومة الئم. معناه نأمر بالمعروف، وننهى عن قولو:  

 . انتهى. المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، ال نداىن فيو أحداً وال نخافو
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 أسالفناهنج  ناىًجاكاف لزامًا على كل من عرؼ احلق أف يبُت للناس ما أشكل عليهم لذا  و 

 .. فقد كاف ذلم يف مصاولة البدع صولة وجولة -عليهم رضواف اهلل - ُتالصاحل

 : في بيان موقف أىل السنة من دفع البدعة -رحمو اهلل تعالى –قال ابن القيم 

واشتد نكَت السلف واألئمة ذلا، وصاحوا بأىلها، من أقطار األرض وحذروا من فتنتهم  ))

 يبالغوا مللو يف إنكار الفواح  والظلم والعدواف، إذ أشد التحذير، وبالغوا يف ذلك ما مل

 (( انتهى. مضرة البدع وىدمها للدين ومنافاهتا لو أشد

 :وننبو قبل الشروع في الرد إلى أربع تنبيهات

  :التنبيو األول

  ال إلى عالم بعينو وال إلى سلطانالمرد عند التنازع إلى كتاب اهلل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم 

وىذا ما أوجبو الشارع من رد للنزاع إىل كتاب اهلل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم، فأقواؿ 

 الرجاؿ حيتج ذلا ال حيتج هبا، قاؿ تعاىل: 

ٍء فَ ُردُّوُه َشيْ يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الل َو َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِفي ))

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل  والرد إىل اهلل ىو (( ِإَلى الل ِو َوالر ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالل ِو َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َذِلَك َخي ْ

 ...الرد إىل كتابو، والرد إىل الرسوؿ ىو الرد إىل سنتو
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 : قال ابن القيم في أعالم الموقعين على ىذه اْلية

( : نكرة يف سياؽ الشرط ، فتعم كل ما تنازع فيو ادلؤمنوف  فإن تنازعتم في شيء إف قولو ) 

من مسائل الدين : دقو وجلو ، جليو وخفيو ، ولو مل يكن يف كتاب اهلل ورسولو بياف حكم 

د ما تنازعوا فيو ، ومل يكن كافيا ، مل يأمر بالرد إليو؛ إذ من ادلمتنع أف يأمر تعاىل بالرد عن

 النزاع إىل من ال يوجد عنده فصل النزاع. انتهى

 .أن الحق يقبل ممن أتى بو كائناً من كان: التنبيو الثاني

وليس ىذا  ، ديافاإل، وىو من سبيل أىل  وىذا أصل ثابت متقرر يف السنة من غَت ما وجو

يف   موطن بسط الكالـ فيو وحسبك ما يف الصحيحُت من حديث عبد اهلل بن مسعود

قصة احلرب الذي جاء إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وكذلك قصة اليهودي الذي جاء 

سناد صحيح من وىي عند النسائي بإ  " إنكم لتشركون "إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم وقاؿ 

 رضي اهلل عنها، وأبلغ من ذلك ما عند النسائي من قصة أيب ىريرة يحديث قتيلة بنت صيف

 ف الشيطاف لو يف قصة آية الكرسييف إتيا. 

فالبد أف نعرض األقواؿ على كالـ اهلل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم فما وافقهما أخذناه 

وما خالفهما أعرضنا عنو، وىذا ميزاف حبوؿ اهلل يكوف بو أماف من الفنت، وعصمة من 

 اذللكة.
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 .يعني عدم رد باطلو وال اإلنكار عليوفضل ال السابقة و ال يذو  من كون الرجل : التنبيو الثالث

عن كابر ، وفضل اجملاىد  اً وىذا أصل متقرر يف الشريعة مضت عليو سنة السلف كابر 

وسابقتو يف اجلهاد ال تعٍت أف يقبل كل ما جاء بو فضاًل عن أف يسكت عن باطلو، بل البد 

ا أوىل من ماحلفاظ عليه ومن بياف احلق وقت احلاجة إىل بيانو، وجناب ادلنهج والسنة 

 السابقة اجلهادية... واهلل ادلستعاف. ياحلفاظ على جناب ذ

 :التنبيو الرابع

 .يذكر الزم القول لبيان فساده، ال لنسبتو لمن ال يلتزمو

وعليها العمل، وذكر الالـز الفاسد إمنا يكوف لبياف وىذه جادة مطروقة عند أىل العلم 

، وعلى ىذا كانت ردود أىل العلم  بطالف القوؿ، فإف فساد الالـز يدؿ على فساد ادللزـو

البياف بالـز  تبةبأف حنكم على ك -ةبإيرادنا دلا يأيت من اللواـز الفاسد–منذ القدـ، وال نقصد 

، فنكفر  ،قوذلم فال خيفى أف الـز  ،نعوذ باهلل من ذلكىم ونبدعهم أو نفسقهم دبا يلـز

 ادلذىب ليس دبذىب ما مل يلتزمو صاحبو .

 :  قال أبو العباس ابن تيمية رحمو اهلل

والـز ادلذىب ال جيب أف يكوف مذىباً، بل أكلر الناس يقولوف أقوااًل وال يلتزموف لوازمها، )

معتقداً فال يلـز إذا قاؿ القائل ما يستلـز التعطيل أف يكوف معتقدًا للتعطيل، بل يكوف 

.  انتهى. ( لإلثبات ولكن ال يعرؼ ذلك اللزـو
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 : قامينوما أذكره على عجالة في ىذه الرسالة العاجلة أرتبو على م

 :المقام األول

 بيان من لو حق الكالم في ىذه المسائل

يتواىل، فال نكاد ننتهي من فتنة  - كانت أمل ادلستضعفُتاليت   – إف البالء على ىذه الدولة

 فينا، وصدؽ  ، تتابعت علينا كقطع الليل ادلظلم أشد منهاىت زبرج علينا أخرى شرعية ح

 قوؿ الشاعر:

 أتػاين الدىػر باألرزاء حىت *** فػؤادي يف غشػاء من نباؿ

 فػصرت إذا أصابتٍت سهػاـ *** تكسرت النصاؿ على النصاؿ

المتوقف في  " : يف الذي صدر قبل سنةٍ  ، فما جفت أقالـ طلبة العلم من مناقشة البياف

من شدة وكاف من األجدر أف يسمى  -" وبياف مشكلو وحل غامضو  تكفير المشركين

ا من األوؿ وأعظم جناية على حىت خرج  علينا بياف آخر أشد خطرً  - ال بياناً  تعقيده إهباماً 

 الدين منو ، وإنا هلل وإنا إليو راجعوف.

 ؟ أىل لذلك؟ وىل ىو  أن يسأل من الذي كتب البيانفللعبد 

، فكما أف  ن خاطبهم ىذا البيافأف تكوف معلومة عند مجيع موأىلية ادلتكلم الشرعية جيب 

ع عن اهلل ال بد أف تتوفر فيو صفات فإف ادلوق   ، البد أف تتوفر فيو ةشرعي ماـ صفاتٌ لإل



 
7 

" وىم يشددوف يف ذكر صفات المفتي"بػيعرب عنها  ، شرعية ال خيلو منها كتاب يف األصوؿ

صفات ادلفيت ومرادىم يف ىذا مسائل العبادات، فما ظنكم إف كاف ادلفيت سيتكلم يف 

؟ سيكفر الشعوب أو يتوقف  ؟ سيتكلم يف األمساء واالحكاـ ادلنهج واالعتقاد مسائل

 فيهم؟!

في الجهاد، إال أنو لم يعرف بطلب العلم وال  ةلو سابق شخص تذكرصدر بختم فهذا البياف 

من تكلم في غير ، وكما قيل : فليس أىاًل ألف يتصدر يف ملل ىذه ادلسألة الشائكة بتعليمو

 .. وىذه النقطة ىي أس الداء الذي نعاين منو اليـو،  فنو أتى بالعجائب

 : ومبنى ىذا الداء على أمرين 

، وزلاولة إجياد حل ذلا عن طريق اإلداريُت  نظرة سياسية: النظر إىل القضايا الشرعية ولاأل

، وىذا ىو ما زاد  ، ويف الغالب يتوىل ديواف األمن ىذه ادلهمة أو العسكريُت أو األمنيُت

ولنا يف ما حصل  ،الفتنة فتنة ، فحينما تعاجل القضية بغَت طابع شرعي، يزداد ادلخالف تعنتاً 

َوِإَذا َجاَءُىْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن  : ))وسّرىا  ادلسألة وخالصة  فيف التعامل مع ملف الغلو خَت برىا

ُهْم َلَعِلَمُو ال ِذيَن َيسْ  ُهمْ َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا بِِو َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الر ُسوِل َوِإَلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمن ْ  (( تَ ْنِبُطونَُو ِمن ْ

وأصحاب االختصاص فيها لعلموا كيف  رجعت ىذه ادلشاكل الشرعية ألىلهاأ، فلو 

 ينتهجوف هنجاً نبويا يف التعامل معها ولكاف لألمر شأف آخر.
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: ما يسيء الظن قيلكما قد ، ووصفهم بأقذع األلفاظ،  : إسقاط ىيبة الشرعيُتالثاني

... اىل غَت ذلك !  فو : ما خيالف ىذا البياف إال الشرعي كذلك! و ُتباألمراء إال الشرعي

  - ىم قادة األمة ومصباح النور في المدلهمات نالذي - ُتوكأف الشرعيمن مقدمات اإلسقاط 

ن أو و نهم استتيبوا أو أنهم مسجونأوأصبح من أخبارىم ،  أصبحوا عالة على ىذه الدولة

 فإنا هلل وإنا إليو راجعوف.  ،  نو موقوف

ىذه  تفلما ضعف رقابية إصالحية تربويةىي وظيفة  اإلسالمية يف الدولة إن وظيفة طلبة العلم

وأصبح عواـ  ،اختلت أكلر ادلوازيُت - بتهميشهم ادلقصود -الوظيفة الشرعية لطلبة العلم 

، حىت خيض يف كفر ابن تيمية  على قدوة فيها لوفو  عَ وضوف يف معضالت ال يػُ األخوة خي

 ! وابن إبراىيم وغَتىم من أعالـ اذلدىوالطربي وابن سحماف 

                 شدىم جهاًل فتجد أ ، لة العلموال ىيبة حلمومل يعد عند عامة األخوة ىيبة دلسائل الشرع 

 . ، واهلل ادلستعاف : ىذا ما أراه ، وىذا ما أعتقده يقول

العلم يف الدولة أصبح وصف كبار طلبة إننا اليـو يف أراضي الدولة نرى متعجبُت كيف و 

، فتسمع من مل خيط شاربو يسمي الشيخ تركي بن  ال إشكاؿ فيو اً بالشرؾ والتجهم أمر 

فتم إسقاط طلبة العلم أواًل بطريقة مقصودة،  !اجلهمي كي ًت ب  - تقبلو اهلل -مبارؾ البنعلي 

لبة العلم  ، وما ذاؾ إال ألف ط بعدىم األمراء والقادة كافة من دوف استلناءمن ومن مث أسقط 

 . سقط من بعده تبعاً  واكانوا ىم السياج فلما أسقط



 
9 

 " ذكر ما ورد في البيان من تلبيس وخلط " : ادلقاـ اللاين

 : نها كل ما عليو من مالحظاتال أألىميتها  ىذا البيان أذكرىا وىذه بعض المالحظات على

 عنواف البياف " :  المالحظة األولى " 

َنةٍ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ  لِيَ ْهِلكَ  تعاىل : ))اختار كاتب البياف قولو  َنةٍ  َعنْ  َحي   َمنْ  َوَيْحَيى بَ ي ِّ (( عنواناً  بَ ي ِّ

 ، وإيراد ىذه اآلية يف العنواف فيو من مفاصلة ادلخالف ما ىو ظاىر، وىذا نوع من لبيانو

 ،السلطةالبياف، وصدر البياف خبتم من لو  جاء شلا يف اإلرىاب لكل من يريد أف خيالف شيئاً 

شلا جيعل يف قلب من  ، وال خيفى ما حصل يف السابق من قمع للمخالفُت يف مسائل شرعية

" اليت  اخلالفة اإلسالمية أراد سلالفة ىذا البياف الرىبة، فهذا إرىاب فكري سلطاين ننزه عنو "

 تكوف على منهاج النبوة، بل ىذا من فعل الطغاة واجلبابرة على مر العصور.

إف ، و احلجة وبياف احملجة على ىذا البياف أف موطن إيراده ىو حاؿ إقامة خذك يؤ وكذل

! فأين صورة   أو سطرين اً سطر ادلسائل  الناظر يف البياف ليجده ما ذباوز يف ذكر معضالت

سبع صفحات  من اً بيانأف يكوف كل مسألة مث ربرير زلل النزاع مث ذكر الراجح بأدلتو، أما 

أمر ، واألىم من ذلك  طاعة وترؾ ذـ األمراء يف ست صفحاتيتكلم ويسهب يف السمع وال

 ! بياف العقيدة ودفع الشبو يذكرىا يف صفحة واحدة من دوف دليل واحد

ك، جيد الناظر عي كاتب البياف أنو على هنجهم وأنو حريص على ذلوأئمة الدعوة الذين يدّ 

يسهبوف يف ذكر األدلة أهنم يف مقاـ تقرير ادلعتقد أو دفع الشبو  كتبهم ورسائلهم  يف
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: من ملالً  بياناً ذلم يف معٌت إظهار الدين يقولوف فيو الت عن أىل العلم والدين، فلم نروالنقو 

وأئمة الدعوة من ىذا الزعم براء ،  زعم أف إظهار الدين يكوف بالعبادات الظاىرة فهو كاذب

 !! .... : ليهلك من ىلك ىذا البياف بػ وفومن مث يصدر 

 يكتبوف ادلطوالت ويقرروهنا يف بياف مسألة أقل بكلَت من ادلعضالت اليت تكلمبل ذبدىم 

 عنها كاتب البياف يف صفحة واحدة!

 المالحظة الثانية : 

ذكر البياف أف الدولة امتداد للمشروع الذي قاـ بو "شيخ ادلهاجرين واألنصار" أبو بكر  

أف ينجفل، وتتابع بعده  دالذي محل العرب على دين اهلل بعد أف كا رضي اهلل عنو الصديق

ز التوحيد وكادت أف تندرس رَ األرض ، مث أيف ضرب اإلسالـ جبرانو  اخللفاء الراشدوف حىت

آثاره، حىت ربقق وعد النيب صلى اهلل عليو وسلم ببقاء الطائفة ادلنصورة وذلك حُت ظهرت 

 . 1" ة النجديةالدولة اليت أقامها علماء الدعو 

وىذا ادلقطع من الكالـ عالوة على ما فيو من جهل بالتاريخ أورد فيو كاتب البياف دليالً 

لن يبرح ىذا األمر قائمًا تقاتل عليو ))  أكذب فيو نفسو، فقد أورد ما تواتر يف الصحيح

مرحلة  ، فكيف ذباوز ما بُت اخللفاء الراشدين إىل أئمة الدعوة من (( عصابة من المسلمين

                                                           
1
 راجع الصفحة الثانية من البيان   
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وحسبك دبا حصل يف خالفة عمر بن عبدالعزيز من وما حصل فيها من دعوات ذبديديو 

 خَت وعدؿ وإصالح.

ىو كالم أئمة الدعوة النجدية لما فيو من أن أقوى ما يتمسك بو الخوارج الجدد ويعلم كل مطلع 

اعتبار ، فيتمسك من في قلبو مرض باإلطالق دون  إطالقات يقيدونها في غير ذلك الموضع

 للتفصيل في مكان آخر.

، الدولة  : أي دولة تعٍت من الدوؿ اليت أقامها أئمة الدعوة النجديةولنسأل كاتب البيان

 ؟ السعودية األوىل أـ اللانية أـ اللاللة

 ما ال نقره وفكاتب البياف عمم أف الدولة اإلسالمية على منهج دولة أئمة الدعوة مطلقاَ، وى

لعنو  بن عبدالرمحن ولة الطاغوت عبدالعزيزونعوذ باهلل أف نكوف على هنج د ، اهعليو وال نرض

 . اهلل ىو ومن كاف على منهجو

 : الحظة الثالثةالم

بذكر نواهتا وىو الشيخ اإلماـ  أاتبع كاتب البياف ذكر دولة أئمة الدعوة بدولة االسالـ وبد 

بات وتكفَت وذكروا كالمًا أليب مصعب يف االنتخا - رمحو اهلل –أبو مصعب الزرقاوي 

 ...  ادلنتخبُت
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 : اف مع ذكرىم أليب مصعب مسألت نال و 

  : األولى

ر طاغوت قومو، ويزعم أنو قول فِّ كَ ومنهم من كان يقول بإسالم من ال يُ " :  قاؿ كاتب البياف

وىاؾ ما يبُت كذب كاتب البياف الذي يزعم أنو على ا.ىػ  "الدولة، والدولة بريئة من ىذا القول

 .. مصعب الزرقاويهنج أيب 

 : فقد قاؿ الشيخ الزرقاوي يف حكم ابن باز وابن عليمُت 

 من الذي األخ أن لو وواهلل أكفرىما، ال لكني بفتاويهما األمة أضال قد أراىما أنني صحيح" 

 الحكومة يكفر ال ممن كثير العراق دخل وقد ،الجهاد من َحَرْمتو لما" فهد" يَُكفِّر ال الجزيرة

 ." لوضوحها بها اقتنع األدلة لو بُ يّ َنت حين ثم السعودية

يرى  ، وزبيل معي لو كاف  من اجلهادو ال حيـر الذي ال ُيكفر فهد ينص على أنتأمل كيف 

 و جياىد معو؟كفره ىل كاف سيًتك

 ". ال يتبرأ من علماء الطواغيت الداعين إلى الشرك وكذلك قاؿ كاتب البياف: "

 مصعب السابق يف حكمو على ابن باز وابن عليمُت.قارف ىذه العبارة بكالـ أيب 
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  الثانية:

من يتوقف في تكفير المنتخبين بدعوى جهلهم  -أي أىل اإلرجاء -ومنهم : " قاؿ يف البياف

 "لحقيقة االنتخابات

 وىذا من الكذب على الزرقاوي،  دولة ال تعذر جبهل احلاؿ يف من انتخبومعٌت ذلك أف ال

أبو مارية القرشي يعذر  فهو كما فهم شرعي القاعدة ، ىذا القوؿ البيافكاتب لو   ف ينسبأ

 - اهلل بإذن - بإمكاننا كان لقد ): رمحو اهلل  ، قاؿ الزرقاوي - إف وجد -جبهل احلاؿ فيها 

 عوام مقتل الحتمالية دفعا ذلك عن أحجمنا ولكننا العراق، مناطق أكثر في االنتخابات إفساد

 بهم، الصليبيين غدر نتوقع كنا ولقد الضاللة، أئمة قبل من عليهم األمر سبّ لُ  الذين السنة، أىل

 ( بإحكام لهم نصب لفخ استدرجوا وأنهم

 : المالحظة الرابعة

 " قامت دولة اإلسالم وبايع الناس أمير المؤمنين أبا عمر البغداديثم : "  ذكر البياف 

 : ثالث وقفاتولنا مع نسبتهم لمنهج أبي عمر البغدادي 

 ، وردة كفر منهج اإلسالمي الحزب منهج أن نرى كما : " -رمحو اهلل–قاؿ البغدادي  :األولى

 ، وعالوي الجعفري كحزب ؛ والمرتدة الكافرة المناىج سائر عن وسلوكو منهجو في يختلف ال

 كفر نرى وال ، فرع مدير أو الحكومة في مسؤول بين عندنا فرق ال مرتدون فقياداتهم وعليو

 . " الشرعية الحجة عليهم تقم لم ما فيو الداخلين عموم
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بياف تكفَت من ال  –وىذا النقل عن الشيخ خيالف منهج البياف السابق، بل البياف السابق 

 ! ! كفر أبا عمر البغدادي على قولو ىذايرى   - يكفر أعياف اجلبهة

أم أن العالقة بينهما كالعالقة بين الذئب ودم يوسف عليو   ؟ فهل ىؤالء حقًا على منهج أبي عمر

 !؟ السالم

 " :امنعوىم ال تقتلوىمالبغدادي يف كلمتو اليت بعنواف" أبو عمر : قاؿ  ةالثاني

ا للجنود التعليمات كانت ولكن "  أن اإلسالمية الدولة شورى وبإجماع فيها لبس وال واضحة جدًّ

 األمر فكان منهم معانًدا يذىب من نقتل أن ال االنتخابات من السنة أىل منع ىو المطلوب

 يومٍ  وقبل الناس حذرنا وأننا االنتخابات شركية من الرغم تقتلوىم .... فعلى ال امنعوىم" واضًحا

 نتعمد لم أننا إال العسكرية خطتنا مالمح برسم لتذكيرنا األمنية التبعات متحملين االنتخابات من

 لغيرىم.... ومعلومٌ  مرعًبا درًسا جعلناىم الرافضية الديانة من قُِتلوا من وجميع، واحد سني قتل قط

 أىل ودنيا دين على الحفاظ كان ولكن العسكري العمل على خطورتو في يقل ال كهذا عماًل  أن

 األمر كان ىذا ومع، الدماء لو وُتسفك اْلالم ألجلو وتهون المشقات فيو ُتستعذب ىدفًا السنة

 اليوم ىذا في يخرج فلم ورجونا أىلنا من أّملنا ما اهلل بحمد فكان "تقتلوىم ال امنعوىم" واضًحا

 أن العدو اضطر حتى بالتزاماتهم الشيوخ ووفى بيوتهم الناس والتزم القليل إال االنتخابات لهذه

، تقتلكم أن تريد ال القاعدة أن المساجد مآذن من التوحيد مآذن ومن الصوت مكبرات وعبر يعلن

 الناس لحمل بسياراتهم األماكن من كثيرٍ  في البيوت على يمرون وبدؤوا، تخوفكم أن تريد فقط

 األعمال أن المحللون كل وأجمع كما، بهذا نفسو العدو اعترف وقد عنوة االنتخابات على



 
15 

 سوف العدو أن نتوقع كنا وقد، فقط الناس منع ىدفها اليوم ىذا في نُفذت التي العسكرية

 ىذا عصر إلى تخبطو واستمر، أعماه اهلل ولكن واحدة ساعة مرور بعد خطتنا مالمح يكتشف

 االنتخابات إلى واحد سني يذىب ال أن بإمكاننا كان ، كماودنياىم دينهم السنة بأىل رحمة اليوم

 ُمررت وكيف أفغانستان درس تعلمنا ولكننا، االنتخاب إلى يذىب من بقتل القرار كان لو

 والية كل في أشخاص عشرة إال يذىب لم ولو حتى أنو فأدركنا بالتزوير اعترافو بعد االنتخابات

 المنطقة على تسيطر قوة كل لصالح الصناديق وُتمأل! وبقوة شاركوا السنة أىل أن يقولون فسوف

 النفوس. في الجراح سوى الناس قتل من فائدة ال تكون وحينئذ، االقتراع فيها التي

 :أمورًا االنتخابات لمنع السرية الخليل فأس حملة عمليات فأثبتت

 قتل نتعمد أننا قصًدا أو جهاًل  ركابهم في سار ومن وعمالئو المحتل دعوى وكذب زيف: أولها

 وبطالن كذب على برىانٍ  خير اليوم ىذا في وعملنا، المعصومة للدماء نحتاط ال وأننا األبرياء

 دينٌ  وحرمتها المسلمين دماء على فالحفاظ، جديدة وطريقة منهجٌ  أنو قائل يقولنّ  وال الفرية ىذه

 أسست التي والشخصيات الجماعات كل من علمناه شيء وىو اإلسالمية الدولة في بو اهلل نتعبد

 " انتهى ادلقصود ".. (   اإلسالم دولة

وفيما سبق بياف واضح يف أف الشيخ أبو عمر البغدادي ال يكفر ادلشاركُت يف االنتخابات، 

 . ، واهلل ادلستعاف بل إنو يذكر اتفاق مجلس شورى الدولة عليو،  وكالمو ىذا كاف آخر العهد
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 العلماء توقير وجوب نرى : " -تقبلو اهلل-قاؿ أمَت ادلؤمنُت أبو عمر البغدادي  :ة الثالث

 "والملمات النوازل في عنهم ونصدر ، عنهم ونذب ، الصادقين العاملين

يف التعامل مع العلماء  -الذي يزعم كاتب البياف أنو عليو-البغدادي فمنهج الشيخ أبو عمر 

 : يتضمن ثالثة أمور

 الصدور عنهم يف النوازؿ.-3الذب عنهم.      -2توقَت العلماء الصادقُت.       -1

يتضمن  - وىذا البياف خَت شاىد – وادلنهج اليـو ادلتبع مع العلماء وطلبة العلم يف الدولة

 : اً أمور 

قريب المتعالمين والجهلة تهميش طلبة العلم وإقصاء الصادقين، وفي المقابل ت -1

 المناصب. وتسليمهم 

 .الطعن  في طلبة العلم واتهامهم بالجبن وسوء الظن -2

 .سجن طلبة العلم وتهديدىم -3

 .استتابة من خالف منهم في مسائل ال تستحق االستتابة  -4

 .تكفل الجهلة بتحريرىاالنوازل، و عدم استشارة طلبة العلم للصدور عنهم في   -5

عمر البغدادي، وقارف بينو وبُت مدعيو اليـو يظهر لك  نظر رعاؾ اهلل إىل منهج الشيخ أيبفا

 . الفرؽ جليا ال غبار عليو
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عمر  خ أيبكلمات الشي  كلَتًا من  النقوالت ننقلها من المطولوسنذكر بإذن اهلل في ردنا 

 . و اليـوتوتلبيس من يزعم أنو على طريق ، توضح منهجو وتلبت كذب البغدادي

                                                                 : المالحظة الخامسة

من أقواؿ أىل الغلو، وىذه ادلسألة  ، وقرر فيها قوالً  تكفَت العاذر" تكلم البياف عن مسألة " 

أىل السنة فيها غَت واحد من  ةديتكلم يف تقرير عق ، اليت صارت يف زماننا من شعار األزارقة

تبصير  أىل العلم ومن أفضل من كتب يف ذلك أبو زلمد العريب يف مصباحو الذي امساه "

نوردىا في الرد "، ولنا مع زببطهم يف ىذه ادلسألة وقفات  الحائر ببطالن القول بتكفير العاذر

 .المطول ان شاء اهلل

 :  المالحظة السادسة

نعة قوؿ إرجائي، وىذا شلا ينم ذىب كاتب البياف إىل أف القوؿ بأف عدـ تكفَت الطائفة ادلمت

جهل كاتبو، فقد ذىب طائفة من الفقهاء إىل عدـ كفر طائفة من مانعي الزكاة يف عهد  عن

،  ئمةالرب وابن حـز وغَتىم من األ الصديق، وإىل ىذا ذىب الشافعي واخلطايب وابن عبد

 : قال الشافعي

 طليحة مثل االسالم بعد غرواأ قوم منهم ضربان، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول بعد الردة وأىل" 

وبسط ىذه المسألة " الصدقات ومنعوا باالسالم تمسكوا قوم ومنهم وأصحابهم والعنسي ومسيلمة

 .، ولنا معها في الرد المطول وقفات ان شاء اهللوتحريرىا ال تسعو ىذه العجالة
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 :  المالحظة السابعة

وىذه  ! أن الدولة بريئة من القول بتأصيل اإلسالم في دار الكفر الطارئذىب كاتب البياف إىل 

نقطع أف قادهتا على ، بل فيها من الكذب ما  من أعظم ما يف ىذا البياف من طامات

العراق من بأن القول بتأصيل الكفر في الشام و وآخرىم العدناين حيث لو كلمة مشهورة  خالفو

 . بدع الخوارج التي يطرد من يعتقدىا من صفوف الجماعة

 : وكاتب البياف بعدـ تأصيلو اإلسالـ يدور بُت ثالثة أقواؿ كلها أقواؿ للخوارج

 ! : التوقف وإنزاذلم منزلة بُت منزلتُت األول منها

 : تكفَت رلهوؿ احلاؿ.لثانيا

 : تكفَت مستور احلاؿ.الثالث

يطول ذكرىا من األدلة وفهم كالم أىل العلم و ذكر كالم قادة  تفصيلللمسألة  وواهلل ادلستعاف، 

حينما قال : " أيها الشعب التركي  -تقبلو اهلل  -الدولة األوائل كالشيخ أبي حمزة المهاجر 

  .. المسلم "

علّي  لقد كاف ذلذا ادلكتوب شأف غَت ىذا الشأف، لوال ما قدره اهلل تعاىل :التنبيو إلى أمروأود 

، فكتبت يف ىذه العجالة  ، ال أستطيع معو التفرغ للرد وال حىت الكتابة من ظرؼ طارئ

نسأؿ اهلل أف يظهر  ، وإجابًة دلن سألٍت عن موقفي من ىذه التطورات األخَتة بيانًا للحق

 عباده من كيد الظادلُت .احلق وأف يُهلك من أراد إفساد عقائد اجملاىدين وأف حيفظ 
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 .. خاتمة

وأختم ىذا الرد الذي كتبتو على عجالة بثالث رسائل، أسأل اهلل أن تبلغ مبلغها وأن تكون عتقاً لنا 

 : من النار وبراءة لذممنا يوم الحساب

 : الرسالة األولى

يا أىل اإلسالـ  م: نشهد اهلل على حبك إلى أمتي الغالية أمة اإلسالم أمة الجهاد واالستشهاد 

عتلوا شهداء على ثرى أرض ا نالؼ الذيو اآلو لكم وما يكنّ ما أكنّ ىذا وريب  ، يف كل مكاف

 ..الشاـ والعراؽ

واهلل ما تركنا بالدنا وأىالينا ومن حنب إال من أجل أف نقيم لكم صرحًا يعلوه شرع  أمتي ..

و يف كل بالد اإلسالـ فرجونا أف نصنع بدمائنا ظلمُ  اهلل، خرجنا ألنا رأينا الكفر قد أظلمَ 

يف  -فجرًا يعيد الضياء ذلذه األمة العظيمة... فنسألكم باهلل يا أىلنا يف شىت بقاع األرض 

ويف أي مكاف يف ىذه الدنيا  - ساف والقوقاز ومغرب اإلسالـارَ اجلزيرة ومصر والشاـ وخُ 

 عفًوا عنا ووالنهوض بكم، نسألكم باهلل وقفتم تنظروف إلينا بًتقب عما سنفعلو إلنقاذكم 

مزقتهم الذين ال تسيئوا الظن يف إخوانكم فواهلل إف ىؤالء أ و،  تقصَتنا عن نصرتكمعن 

 .. وقد أفرغوا وسعهم يف الوصوؿ إليوادلعارؾ فسقطوا شهداء ما قتلوا إال من أجل احلق 

 ... فاعذروىم إف أخطأوا 
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مث ا عذرً مث ا ، عذرً  أكتب كلمايت ىذه اليت أعلم واهلل أنٍت سأدفع ضريبتها من دمي ..أمتي

، عذرا أننا  رنا من ال يرجو نصرؾ إمنا يرجو نصر نفسو وملكوصدّ  ويوًما ا أننا دافعنا عذرً 

 ... فلذات أكبادؾ شهداء ليبقى ملك من ال يهمو أمرؾ قدمتأف ساعدناؾ 

 ! إال يف الشعارات الرباقة 

ىؤالء طلبة العلم يف ىذه الدولة قضوا حنبهم مناصرين للسنة سلالفُت دلعتقد صاحب  .. أمتي

أبو شيماء ادلدين وعمر مهدي زيداف وأيب زلمد  ، فهذا أبو مالك التميمي و البياف الضاؿ

، وآخرىم  األزدي وأيب الفضل السوداين وغَتىم من أىل السنة ما كانوا على ىذا ادلنهج

ليفتنوه عن احلق الذي  قبل مقتلو بليلةالذي استدعاه الظلمة  -تقبلو اهلل  - البنعليتركي 

ه الطاىرة من أجل ىذا البياف الضاؿ، ؤ عبدالرب الكوييت الذي سالت دما كذلك أبو  و يعتقده

ليلقى اهلل ىو وظادلو يـو القيامة  ظلما بسبب كتابتو رًدا على ىذا البياف فقتل مسجوناً 

فلتعلمي أميت أف من أجل السنة واحلق سالت دماء يف  ء نصرة السنة بإذف اهلل..سلضبا بدما

 .. ىذه الدولة

 : الثانية ةرسالال

 .. أمَت ادلؤمنُت يف أراضي الدولةإىل  

... ال أدري كيف موقفك أماـ اهلل يـو القيامة وقد نودي  اهلل مث اتق اهلل يا ىذا أقوؿ لك اتق

لوؼ مئات األ خصمك... ماذا تصنع إذا وقف  بُت يدي اهلل ، يا إبراىيم موقفك بامسك
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..  اهلل أجل رضى ا بكل ما ديلك ليس من أجلك بل منمن الشهداء كلهم ىاجر هلل مضحيً 

.. كاف يف ظنهم مجيعا أنك  اهللتمنوؾ مجيعهم على دمائهم وأعراضهم أف تقودىا دلا يرضي ئا

.. قتلوا مجيعا لكي يقيموا دولة ارؾ وتعاىل ُسفكت ألجل اهلل تبستحافظ على دمائهم اليت 

التوحيد دولة العدؿ على منهاج النبوة ال دولة ادلصاحل والتالعب بالدين على منهاج نافع بن 

 !..! األزرؽ

ئلنا لنجينب أنك ما حفظت شهدنا لنشهدف ولئن سُ لئن استُ  ،ال إلو إال ىو واهلل الذي، فاسمع 

ليت على رقاب ادلهاجرين واألنصار من ، ووَ  اهلل ال يتقيليت على رقابنا من األمانة ووَ 

 .. حيارب السنة وديتحن الناس يف دينهم متخذا قوؿ اخلوارج

 .. .. وتذكر موقفك بُت يدي اهلل فاتق اهلل - إف كاف لك قلب –رؾ باهلل فنذكّ 

 يا جيداً  اسمعوىا ) -تقبلو اهلل-وأختم رساليت لك دبا قالو أمَت ادلؤمنُت أبو عمر البغدادي 

 أن لنحسب وإنا اهلل، شاء إن رجعةٍ  غير إلى وُدعاتها البعثيةو  والقومية الوطنية زمان ولى لقد: قوم

 تناحرىم وشدة مطامعهم جشع على أعداءنا أن رأيتم ولقد اهلل، إال إلو ال راية َحَملة زمانُ  ىذا

 اهلل حكم إال عندنا مطمع وال الصافية عقيدتنا على نجتمع ال فمالنا،  الفاسدة عقائدىم جمعتهم

 ( الصالح السلف منهج على أرضو في
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 :الرسالة الثالثة 

عتقد ما فيو أو نافح عنو، وإىل وافإىل أتباع نافع ابن األزرؽ شلن كتب ىذا البياف اخلارجي  

 :  .. أقوؿ ذلم أتباع احلازمي واحلطاب والكوييت واحلجري وغَتىم من اخلوارج اخللص

ء منكم و من منهجكم الخارجي، أراضي الدولة والمناصرين لها برآإنني وأىل السنة الذين في 

 هلككم ويريح أىل اإلسالم من شركم ..ونسأل اهلل أن يهديكم أو ي

وإن كنتم تزعمون أن معتقدكم ىو الحق وىو الذي كان عليو منهج الدولة منذ القدم وأن ىذا ىو 

البغدادي فهلموا إن كنتم أبي عمر  عقيدة الزرقاوي والمهاجر والذي عليو أىل السنة، وأنو 

 : صادقين إلى المباىلة

الحق منذ عهد الصديق إلى أن قامت ىذه الذي عليو البيان زعموا أن  كاتبي ىذان  اللهم إف "

ىو تكفير كل من ال يكفر طاغوت قومو، وأن تكفير المشركين من الدولة على يد الزرقاوي: 

أصول الدين الظاىرة التي معرفتها تجب قبل معرفة الصالة وسائر الفرائض المعلومة من الدين 

بالضرورة، وأن من رد إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة فهو نسب قوال إرجائيًا ألىل 

ىل بحال االنتخابات لمنهج الدولة وقادتها باطل وأنو قول السنة، وأن نسبة عدم تكفير الجا

وأن منهج الدولة منذ تأسيسها عدم تأصيل اإلسالم في دار الكفر الطارئ، اللهم إن كان إرجائي، 

على قادة الدولة كالزرقاوي ًا على منهج أىل السنة و وكذب اً وغلو  ما اعتقده كاتبو البيان ضالالً 

فضحهم على رؤوس األشهاد، اللهم او لعنهم وأىلكهم ، اللهم فاباريوالبغدادي والمهاجر واالن
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وأن  جعل في ىالكهم عبرة وىداية لعموم المجاىدين، واللهم إن كان كاتب ىذه األوراق كاذباً وا

 ." وعنن فالالحق مع كاتبي البيا

  .. ، اللهم أظهر احلق على رؤوس األشهاد اللهم اىدنا دلا اختلف فيو من احلق بإذنك

على زلمد وعلى آؿ زلمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك محيد  اللهم صلّ 

 .. رليد

 

 : كتبو

 -عفا اهلل عنو وأنجاه من بطش الظالمين  -  خباب الجزراوي
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