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الرحیم الرحمن هللا بسم

 "الموؤدة الدولة من زفرات" 

تمھید

رسالة فھذه: وبعد, أجمعین وصحبھ آلھ وعلى, األمین القوي على والسالم والصالة, حین بعد ولو الدین مظھر الحمد/
.األرض في هللا شرع وإقامة الخالفة أمر یھمھ من كل إلى اإلسالمیة الدولة جنود من واحد من مختصرة

 :عزوجل هللا قال كما الحناجر القلوب بلغت وقد إلیكم أكتب

ابتلى ھنالك * الظنونا با/ وتظنون الحناجر القلوب وبلغت األبصار زاغت وإذ منكم أسفل ومن فوقكم من جاءوكم إذ } 
( {  غرورا إال ورسولھ هللا ماوعدنا مرض قلوبھم في والذین المنافقون یقول وإذ * شدیدا زلزاال وزلزلوا المؤمنون

 )12-10 :األحزاب

والكفار, فوقنا من والمسیرة القاصفة فالطائرات الكریمات اآلیات ھذه من وأبلغ أصدق الیوم لحالنا وصفا أجد ال
وزیادة, زوالنا یترقبون واألعراب والعوام, بیننا ویجولون یصولون والجواسیس والمنافقون, یحاصروننا والمرتدون

ھو بل الخطورة غایة في أمر ھناك الخندق غزوة في للمسلمین ماحصل تشابھ والتي آنفا المذكورة األمور ھذه على
ذات لألختام وحیازتھم , الدولة في المناصب أعلى إلى ووصولھم والعمالء الخونة تغلغل وھو , للھزیمة سبب أكبر
ویكونون , والعقاب المساءلة من بحصانة یكونون حینئذ وھؤالء) الحجي(أو) الثقة (لصفة واكتسابھم , األحمر اللون
إال وصفھا ألحد یجوز فال وعقیمة سقیمة كانت مھما وأقوالھم أعمالھم , یعملون عما یسألون وال , الشبھات فوق
عوتبوا والمحاسبة والمساءلة والتعزیر العقاب مایوجب قالوا أو فعلوا وإن , السیاسة وحسن والدھاء والتعقل بالحكمة
بل , الینقلون وقد , والخطورة األھمیة في یوازیھ منصب إلى فیھ ھم الذي المنصب من ینقلون وقد , لینا رقیقا عتابا

أسیاده أوامر حسب النخاع من الدولة تخریب مسیرة لیكمل مافعل فداحة بلغت مھما منصبھ في أحدھم یستمر
 .لھ المخططین

ومحص ببصره عاین من إال نقول بما أحد یھتم فلن والشكوك الظنون من وأبدینا قرائن من كشفنا مھما ھنا ونحن
غشاوة یزیل أن بشرط وذلك الدولة في حساسة مناصب في تقلبھ خالل بھ مر مما وغیرھا منھا مانسرده ببصیرتھ
أعمالھم عن والسكوت والمفسدین الخونة ھؤالء مخالطة سببھ والذي قلبھ على الذي والران , بصره عن البارد الورع
عاھدنا قد وأننا , / إال وناصرنا ماھاجرنا أننا یتذكر وأن , هللا إلى والعودة الصادقة بالتوبة إال ھذا والیكون , الشنیعة
واحد حي إال لدینا یبق لم ولو یقینا سینصرنا هللا أن الجمیع ولیعلم , بالحق نصدع وأن , الئم لومة فیھ تأخذنا ال أن هللا
وإخراجھم والمفسدین الخونة وفضح التوبة وإعالن جمیعا بحبل االعتصام بشرط ولكن البوكمال أو المیادین أحیاء من

 .بیننا من

شدید هللا أن واعلموا خاصة منكم ظلموا الذین تصیبّن ال فتنة واتقوا : } تعالى قولھ في بھ هللا توعدنا ما فلننتظر وإال
 )25 : األنفال(  { العقاب

 .الخونة وافضحوا بالحق اصدعوا ؛ الحقائق تعلمون یامن هللا فاتقوا

 .عبرة سقطت التي والقرى والبلدات المدن عشرات في ولنا , الجمیع سیصیب الذي هللا عقاب واتقوا
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الدولة أن ظانین وأطفالھم بأعراضھم فجاؤوا فیكم وثقوا الذین واألنصار المھاجرین ونساء الشھداء أرامل في هللا اتقوا
 .ستحمیھم

من یعانون الذین والبوكمال المیادین ومساجد ومضافات مشافي بھم تزدحم الذین والمصابین الجرحى آالف في هللا اتقوا
 .اإلھمال بسبب الموت یتمنى اآلخر وبعضھم , المسكنات إدمان إلى بعضھم فصار , اإلھمال

أخبار عنھم یخفي الذي المضلل اإلعالم بسبب والغرور العجب أصابھم الذین واإلداریین المجاھدین آالف في هللا اتقوا
باألناشید فقط ویصدح والعواصم والحواضر المدن سقوط عن ویتعامى ومسببیھا وأسبابھا واالنحیازات الھزائم

 .مایرام على األمور أن تظن وتجعلھا األمة تخدر التي الراقصة

 
المحلي الكفر قوى یقارعون كمجاھدین الدولة رحم من سیتخرجون كانوا الذین األطفال من متعاقبة أجیال في هللا اتقوا

 .الموصل في حصل كما الكفار عند وأمھاتھم ھم السبي إلى سیصیرون بالخیانة والذین , والعالمي

 ,ومصائبھم طوامھم عن وتسكتون والظلمة الخونة فلك في تدورون ومازلتم وأوبتكم توبتكم نرجو یامن هللا اتقوا
 ,والظلمة الخونة إیاھا قلدكم التي المناصب بسبب أصابكم الذي العظمة جنون ومن والغرور العجب من أنفسكم عالجوا
یوم شیئا هللا من عنكم تغني لن األمور ھذه كل , وغیرھا النثریات من معدودة ودراھم ومسدس وقبضة سیارة وبسبب

 .القیامة

 .الكافرین القوم على وینصرنا الغمة عنا یكشف هللا لعل والمفسدین الخونة وافضحوا علمتم بما واجھروا هللا اتقوا

 :مھمتین نقطتین إیضاح من البد التمھید ھذا أنھي أن وقبل

 :األولى النقطة

 ) :الحّجاج ( أو ) الثقات ( ھم من

صدیقا أو , العلم طلب في لھ زمیال أو السجن في لھ رفیقا كان أو ثقة جعلھ من مع القتال في شارك شخص ھو :الثقة
والفضة الذھب بسبائك مملوءة بصنادیق وجاء توبتھ أعلن العراقیة المخابرات في عضوا أو , صدام جیش في قدیما

؟؟ یخونون ھؤالء مثل فھل !! الخالفة دولة عملة إلصدار النواة ھي تكون أن واقترح

یصبح قد المرء أن ونسي , الزمان آخر في أننا عن , بالحجي ولقبھم , الثقة صفة ھؤالء أمثال أعطى من تغافل لقد
 ,بصدیقھ یغدر قد الصدیق وأن األیام ھذه مثل في عزیز والحق الدین على الثبات وأن , والعكس مؤمنا ویمسي كافرا
المجاھدین كیان الختراق نھار لیل یعملون الكفار أن وتجاھل , عموما وبالدنیا والمنصب بالجاه یفتتن قد المؤمن وأن

 .هللا سبیل في والقتال الجھاد رایة وتنكیس الخالفة وإجھاض اإلسالمیة الدولة حلم لوأد بینھم العمالء وزرع

من األئمة بعصمة یقولون الذین كالرافضة فأصبحنا معصوم ھو الثقة بأن قناعة لدیھ أصبح الجھال بعض أن والمصیبة
 .البیت آل

ألویة أمراء ومنھم , أقالیم والة ومنھم , دواوین أمراء ومنھم , المفوضة اللجنة في أعضاء منھم ) الحجاج ( أو والثقات
 .الستار خلف من األمور یدیر من ومنھم, 

یعرفھ مما أكثر أعضاءھا وعن المفوضة اللجنة عن یعرفون أعداءنا فإن , الدولة في المتعمد والتجھیل التعتیم ظل وفي
 .أنفسھم المجاھدون

أعضاء مقابلة الیستطیعون أنفسھم الدواوین وأمراء الوالة إن نقول ھذا وإلیضاح , مستحیل شبھ ھؤالء إلى والوصول
األشعث المجاھد لألخ فكیف ) , تواصل ( یسمى سري أمني جھاز طریق عن إال الھاتف عبر معھم التحدث أو اللجنة

؟ یشكو أو لیتظلم إلیھم یصل أن األغبر
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 :أقسام أخرى جھة من وھم

 .الخارج من والتوجیھات األوامر تأتیھ مدسوس عمیل: األول

غیر من عمیاء طاعة األول القسم ویطیع العظمة جنون أصابھ ولكن والفضل والجھاد السجن في سابقة صاحب: الثاني
 .نقاش

وكل المجاھدین ویعامل , اإلستتابة دورة في إیاه لقنوه مما إال جاھل أو العلم قلیل مستتاب وھو القدیم الصدیق: الثالث
طاعة مطیع أیضا وھو .                             البعثیین حكم إبان علیھا تربى التي الجاھلیة العقلیة بنفس حولھ من

 .علیھ فضل صاحب ألنھ األول للقسم عمیاء
 .علیھ دلیل وال واختالق كذب كلھ ھذا: ویقول قائل یرد قد : أقول القارئ وقت و لوقتي واختصاراً

 :با/ مستعینا فأقول

وجھازه الخلیفة مھمة ھي الھرم قمة في المتواجدین والمفسدین والمفرطین والعمالء الخونة فضح مھمة إن
؟ خاص أمني جھاز لدیھ یوجد وھل ؟ مایجري كل من الخلیفة أین ولكن الخاص األمني

اغتیال بعد وخاصة العلیا قیاداتھا في مخترقة الدولة بأن قناعة لدیھ أصبح للدولة ینتمون ممن الناس أبسط إن
 .تحري وال بحث فال ذلك ومع , الدولة قیادات من والعدید لھ هللا غفر العدناني وقتل

وبعضكم, بینھما فیما القرى وبعض والبوكمال المیادین تضم األرض من صغیرة قطعة سوى لدینا یعد لم
الموت حتى المدن داخل التحصن برأي یأخذ وبعضكم , الصحراء إلى االنحیاز برأي یأخذ) للثقات ھنا وخطابي(

تتحفونا أن المدن في الركام تحت أو الصحراء في عطشا معنا ستموتون مادمتم ) الثقات ( أیھا رأیكم فما, 
مطلوب غیر ھو ومن العراقیة للحكومة مطلوب ھو ومن , الحقیقیة أسماؤكم , عنكم الشخصیة المعلومات ببعض

في األمور ھذه تذكروا وأن , ھذا یومنا إلى العراق حكومة من تقاعدیا راتبا یتقاضى الیزال من منكم ومن, 
 ,یتھمكم من كل على سیرد ھذا إن صدقوني , والصورة بالصوت المركزي اإلعالم یصدره خاص إصدار
اإلصدار في یظھر لم ومن, اإلصدار في الجمیع ظھور ھو والشرط , المجاھدین وبین بینكم اللحمة من وسیزید
قادتھم بأن المجاھدون یطمئن أن إلى وھكذا ثان إصدار في یظھروا أن فعلیھم بظھورھم المجاھدون وطالب

 .قادتھم على سیجري علیھم سیجري ما وأن , وأطفالھم وبنساءھم بھم أسوة معھم سیقتلون

 :الثانیة النقطة

؟ المصلحین ودعوات المنذرین صیحات تأخرت لماذا

التدین بمظاھر واإلنخداع الظن حسن- 1 :    فمنھا عدة أسباب لھذا : التساؤل ھذا عن لإلجابة : با/ مستعینا أقول
.مایفعلونھ لكل شرعیة تبریرات دائما لدیھم والمفسدین العمالء أن وخاصة , والصالح

والورقیة المكتبیة باألعمال أشغلوه إداریا كان ومن , المجاھدین وخدمة والقتال بالجبھات المخلصین انشغال- 2
 .الشھریة والتقاریر

نتفاجأ حتى السبب عن لنتساءل ونجلس مدینة سقوط عقولنا تستوعب تكاد فال : مرعب بشكل األحداث تسارع- 3
 .  والبوكمال المیادین في ُحصرنا أن إلى وھكذا أخرى مدینة بسقوط

 .المستشري والفساد الھزائم على واإلعالمي اإلداري التعتیم- 4

 .ھناك لیقتل الجبھة إلى أرسلوه علیھم خطرا یشكل المصلحین الناصحین من وجدوه ومن- 5

الجمل بعض في ركاكة أو نحویة أو إمالئیة أخطاء وجدوا ھم إذا القراء اإلخوة من المعذرة بطلب ھذا تمھیدي وأختم
 ,حالي مثل في ھم ومن هللا إال یعلمھا ال صعبة ظروف ظل في تبییض غیر من مسودة في أكتب اآلن فأنا والكلمات
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 .المستعان وهللا األقربین وظلم الكفار حصار من نعاني فنحن

 :البقرة(  { الصابرین وبشر والثمرات واألنفس األموال من ونقص والجوع الخوف من بشيء ولنبلونكم : } تعالى قال
155( 

 .آمین . والصالحین المجاھدین بثیاب المتلبسین الظالمین بطش من هللا ینجینا أن و الصابرین من نكون أن هللا نسأل

ما بحسب منھجي رابط بینھا یربط ال قد متتالیة نقاط شكل على وتوضیحھ بیانھ أرید ما سأكتب ألنني واعذروني
 .العلمیة البحوث كتابة كیفیة حول العلیا الجامعیة دراستنا خالل تعلمناه

من المقاالت وبعض أدونھا كنت التي والمالحظات القصاصات بعض إال لدي مراجع وال ھنا وحید وأنا , مشتت فالفكر
 ,والمفسدین الخونة أفضح أن الموت قبل علي الواجب من أنھ أرى ولكن , لحظة أي في الموت ننتظر ونحن , النت

 .بعدنا من الرایة ستحمل التي القادمة لألجیال ونفعا تذكرة أكتبھ فیما یجعل أن عزوجل هللا وأدعو

 .ضدنا بل معنا لیس والوقت سابقا ذكرت كما والسبب غالبا شدید بإیجاز أكتب أنني القارئ وسیالحظ

 .اجتنابھ وارزقنا باطال الباطل وأرنا , اتباعھ وارزقنا حقا الحق أرنا اللھم

 
 #الغلو أھل قضیة- #1 

 ,بأكملھا اإلسالمیة والمجتمعات العوام یكفرون أنھم مذھبھم أُسس ومن , الدولة إلى انضمت طائفة ھم الغلو أھل
 .الطوام من وغیرھا مطلقا والتأویل بالجھل العاذر وبتكفیر, التكفیر في بالتسلسل ویقولون

تونس من غالة منھم وھؤالء . القدماء الخوارج من األزارقة قالھ بما قال أن درجة إلى الغلو بھ وصل من ومنھم
وبذر إفساد أیما الشباب في فأفسد تونس ثورة بعد السعودیة المخابرات أرسلتھ الحازمي یدعى شیخ یدي على تتلمذوا

 .الیوم إلى منھا نعاني الزلنا التي الخبیثة بذرتھ

أو كفرھم یتبین حتى األعیان في بالتوقف القائلین مصطفى شكري أتباع ومن , القطبیة غالة من المصریون ومنھم
 ,لفترة القضاء دیوان إمارة استلم والذي , المصري مسلم أبو جماعة باسم الخالفة دولة في معروفون وھم , إسالمھم
 .السد انھیار إشاعة بعید , الرقة من خروجي حین إلى الغلو مسألة في تورط أي علیھم یثبت لم علمي حد على وھؤالء

الغالة وجمیع , الغالة من والمصریین التوانسة مع بالمقارنة قلیلة أعدادھم ولكن , وأتراك وأذربیجانیین جزراویة ومنھم
 .البعض بعضھم مع مدھش بشكل ویتعاونون یتعاطفون مذاھبھم وإختالف غلوھم درجات إختالف على

على كان ما وخاصة الخطب وأذاعت الكتب فنشرت الغلو ألھل المخالف منھجھا ببیان البدایة منذ الدولة قامت
على وحكم , الغلو أھل بمعتقدات یجاھر من مع والمناظرة الحوار بدأت ثم العدناني الرسمي متحدثھا لسان

 .الدولة على للقائمین وتكفیره معتقده على إصراره بعد بالقتل بعضھم

مسألة ھي الدولة في الغلو أھل انتھاء مسألة وأن السیطرة تحت أصبح قد الموضوع أن لألمور للمتابع ویبدو  ھنا إلى
 .فقط وقت

وأثاروا العدناني بالشیخ فبدأوا , جدید من أثاروھا الغلو أھل رؤوس فإن استخباراتیا بعداً للمسألة أن وبما ولكن
نفس أثیرت ثم !! فقتل بالقول علیھم وأغلظ موافقتھم فرفض ) المشرك تكفیر في المتوقف حكم ( مسألة معھ

 .اإلعالم دیوان وأمیر المفوضة اللجنة في حجي وھو الفرقان محمد أبي الحجي مع أخرى ومسائل المسألة

ھو یدیره الذي المكتب أصدره الذي البیان في راجعوه الذین المشایخ من وغیره للبنعلي قولھ على وعاتبوه والموه
الشیخ یدیره الذي والدراسات البحوث مكتب تحت من فشیئا شیئا البساط لینزع الغلو ألھل ترضیة أسسھ والذي شخصیا
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العقدي الدولة بمنھج متمسكون فنحن واطمأنوا بیاني من تنزعجوا ال : للبنعلي الفرقان محمد أبو قال , هللا تقبلھ البنعلي
 .هللا تقبلھما الزرقاوي مصعب وأبو البغدادي عمر أبو علیھ ماكان على ونحن

 .فیھا وقعوا التي األخطاء أكبر من وھذا , ورجعوا الشفھي القول بھذا والمشایخ البنعلي فاكتفى

تحت الغلو ألھل وكرا أصبح والذي ) الشرعیة الدواوین لمتابعة المركزي المكتب ( عن صدر) 155 (رقم البیان
بتطمین تكتفون كیف و البیان في تناقشوه فكیف العلم طالب من أصال یعد ال والذي الفرقان محمد أبي حمایة
ً سیسبب الذي المكتب ھذا تأسیس من المحدق الخطر ترون وأنتم فقط شفوي  ,ُیرقع ال وخرقا الدولة في شرخا

 .لكم هللا غفر
في األزدي محمد أبو : أخي كتبھ) 155 (البیان على قیم رد بقراءة الكریم القارئ أنصح التفصیل من ولمزید

 .ھـ1437 / رمضان / 25
العلم طلبة أقالم جفت فما : ( بقولھ البیان ھذا الظالمین بطش من هللا أنجاه ) الجزراوي خباب ( أخي وصف وقد
 –غامضھ وحل مشكلھ وبیان " المشركین تكفیر في المتوقف : " في سنة قبل صدر الذي البیان مناقشة من
وأعظم األول من خطرا أشد آخر بیان علینا خرج حتى – بیانا ال إبھاما تعقیده شدة من یسمى أن األجدر وكان
من لیھلك ( بیان على الجزراوي خباب رد انظر , انتھى ) راجعون إلیھ وإنا / وإنا , منھ الدین على جنایة

 .ھـ1438 شوال... ) ھلك
المشایخ أن إال , بعده سیأتي مما یحذر إنذار جرس یكون أن المفترض من كان) 155 (برقم الموسوم البیان فھذا

مایجري فضح عن حتى ویتورعون , ظن بحسن األمور مع یتعاملون الیزالون كانوا هللا ھداھم العلم وطالب
 .عنھم وعفا لھم هللا غفر , لتالمیذھم

من معھ ومن البنعلي طمأن أن بعد فالرجل , فرقان محمد أبو وھو) 155 (الغلو بیان أصدر من إلى نعود
المطلوب أجندات لدیھم الذین الغلو أھل أمام عثرة حجر صار , البنعلي مواجھة في التسرع ورفض , المشایخ
على حرصھ مع , العدناني الشیخ مقتل من جدا قصیرة فترة بعد !! فقتل , علیھا المتفق أوقاتھا في تنفیذھا منھم

مع الدولة باسم رسمیا ومتحدثا , للعدناني خلفا المفوضة للجنة أمیرا صار كونھ ومع , الحرص غایة أمنیاتھ
.  فشر شراً وإن فخیر خیراً إن یستحق بما هللا جازاه , اإلعالم دیوان بإمارة احتفاظھ

التدقیق مكتب : ( وسمي أیضا الدولة في الغلو ألھل لیوطد المفوضة اللجنة عن آخر ضرار مكتب انبثق فجأة ثم
الحجي أمیرھا رأسھم وعلى المفوضة اللجنة حجاج وحمایة رعایة تحت الغلو ألھل آخر وكراً وصار ) المنھجي
عقیدتھا للدولة سیعید من ھو أنھ النت على الحازمیون الغالة وصفھ كما المكتب وھذا ) . الناصر عبد( 

ومجموعاتھم منتدیاتھم في وأنزلوا , العقیدة مقررات في معھ ومن البنعلي كتبھ ما كل سیلغي وأنھ الصحیحة
ویشعلوا السنة أھل لیغیظوا ) العقیدة أبواب أھم في المفیدة التقریرات ( كتاب إحراق تظھر صورا النت على

 .الدولة جنود بین الفتنة
والھیئات والدواوین الوالیات كافة ( إلى عاما بیانا المفوضة اللجنة أصدرت عندما الكبرى المصیبة كانت ثم

ومليء ركیك بأسلوب الغلو أھل معتقدات بعض فیھ تقرر ھـ1438 / 8 / 21 بتاریخ ) الجنود وكافة والمفاصل
وعلى السنة أھل من العلم وطالب العلماء علیھ للرد فانبرى , بصلة المنھجیة الكتابة إلى والیمت باألخطاء

بعدھا !! فقتل , فرفض موقفھ عن لثنیھ منھم محاولة في الغلو أھل معھ فاجتمع ) , البنعلي تركي ( الشیخ رأسھم
لدى فسجن ) الصالحي البر عبد أبو ( المجاھد الشیخ... ) ھلك من لیھلك ( بیان على ورد . هللا تقبلھ , بیومین
من اإلقتراب من المجاھدین األمنیون ومنع , البیان على المعترضین اإلخوة من الكثیر ومعھ !! فقتل األمنیین

 .هللا تقبلھم منھم أحد ینجو ال حتى قصفھ بعد السجن

 
إلى بالتدریج لیصلوا المفوضة اللجنة في یحمیھم ومن الغلو أھل افتعلھا التي الھزلیة الخطوات إلى لننظر تعالوا

بغاة إما علیھم یعترض من كل یكون ثم , الدولة في بأكملھا األمور زمام على السیطرة وھو أال مبتغاھم
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ھو أسلفتھ الذي وھذا . نساءھم وسبي أموالھم وسلب قتلھم یحل مرتدون جھمیون أو , اإلمام على خارجون
اقتتال یحصل أن فھو منھم اإلستخبارات عمالء مبتغى وأما .               الخلص والخوارج الغلو أھل مبتغى
وھذا , اآلخر الفریق فریق كل فیفني المیادین مدینة وھو لھم معقل آخر في السنة أھل وبین الغلو أھل بین طاحن
المجاھدین فإن معلوم ھو وكما ألنھ , وأتباعھ التحالف طرف من سیقتلون الذین الضحایا من الكثیر الكثیر یوفر

 .األخیر معقلھم في حصارھم عند مثیل لھا لیس بشراسة سیقاتلون

 
 :والخونة الغلو أھل اتبعھا التي الھزلیة الخطوات إلى نعود # 

فیھ ویقرر , الدولة في مظالم من مایجري یصف , الدولة جنود بین انتشر الغلو أھل من لمجھول خطاب صدور
 .ویتوعد ویھدد وتلمیحا تصریحا الغلو أھل مسائل من بعضا

أحد الناصر عبد الحجي فیكلف وتھویلھ األمر لتدارس األدوار محفوظة مسرحیة في المفوضة اللجنة تجتمع
أھل بین والتھدئة الھدوء یراعي رد بكتابة ) العراقي زید أبو ( الحركي واسمھ متعالم جاھل وھو اللجنة أعضاء
وغموض ركاكة في الغلو أھل مذھب تقریر طیاتھ في یحمل...) ھلك من لیھلك ( بیان فصدر الغلو وأھل السنة
بیانا أقرأ وكأني أحسست األولى للمرة قرأتھ عندما أنني أخفیكم وال . یعترض من كل على والتھدید المراوغة مع

 .السعودیة العلماء كبار ھیئة بیانات من
 ,عنھ ینوب ومن السلطان فیھا یبت أن ویجب , الشرعیة السیاسة مسائل من المسألة ھذه بأن الجمیع إقناع جرى
مسألة ھذه بأن البعض اعترض وعندما , المفوضة اللجنة ھو باألمر المعني فإن تسردب قد الخلیفة أن وبما
الشرعیین إن : وبالقول واالستھزاء بالسخریة البعض ھذا جوبھ الشرعیون فیھا یبت أن ویجب , شرعیة عقدیة
فسكت , النزاع من لمزید سبب ھو إلیھم المسألة إرجاع وأن بینھم دائر الصراع وأن المشكلة أساس ھم

 .مضض على المعترضون
تسلمھم عن الطرف وغضت الغالة لرؤوس اإلعتبار أعادت من ھي المفوضة اللجنة أن المعترضون نسي لقد

 .وشرعیة قیادیة لمناصب
 .الموضوع ھذا في الخوض بعدم شفویة أوامر ھناك واآلن

...ھلك من لیھلك ( بیان إصدار من یوما ثمانین من أكثر بعد أي . ھـ1438 / القعدة ذو  بتاریخ نكتب اآلن نحن
البیان ھذا على تعقیب أو تصحیح أو تراجع أي الیوم ھذا إلى یصدر ولم . ھـ1438 / شعبان / 21 بـ المؤرخ) 
الجزراوي وخباب , أسبوع بعد علیھ رد البر عبد أبو و یومین بعد علیھ رد البنعلي أن مع , المفوضة اللجنة من

 .                             رمضان في علیھ رد النجدي عثمان أبو و , شوال بدایة في علیھ رد
ردود وكلھا , فكثیرة سماعا عنھا أُخبرت التي وأما , وقرأتھا علیھا اطلعت الردود ھذه                           

ھم كتبھا ومن , المفوضة اللجنة أعضاء وھم بھا المخاطب مع واإلحترام األدب بفائق متوجة رصینة منھجیة
 .ودروسھم ومناظراتھم وخطبھم مؤلفاتھم لھم تشھد علم وطالب علماء

 .والمطاردة والمالحقة والتھمیش والسجن واإلغتیال القتل : علیھم الرد كان فماذا
أي : أحمر انقالب في قتل الفالني الرئیس وأن أبیض انقالب فیھا حصل الفالنیة الدولة أن مضى فیما نسمع كنا

 .دموي
من لمنھجھا وتبدیل , الدولة ومنھج عقیدة في َطْعٌن ألنھ , أسود انقالب فھو الخالفة دولة في الیوم أصابنا ما وأما
العدناني دعاء أن كیف بوضوح لرأینا التواریخ في دققنا ولو . والخوارج الغلو أھل منھج إلى السنة أھل منھج
والبلدان المدن فبدأت , المفوضة اللجنة إلى الغلو أھل وصل أن منذ لھ أُستجیب المشھورة مباھلتھ في لھ هللا غفر

 .یقتلون والقادة , وتتھاوى تتساقط

 :ھو ویعتبر یتذكر أن یرید لمن العدناني مباھلة في الدعاء ونص
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 ,الحق إلى جنودھا واھد , رایتھا وأسقط , قادتھا واقتل , ظھرھا فاقصم خوارج دولة الدولة ھذه كانت إن اللھم( .. 
 ,األرض في لھا ومكن وانصرھا وأعزھا فثبتھا أعداءك وتجاھد نبیك وسنة بكتابك تحكم إسالم دولة كانت وإن اللھم

 )یكون ولن منھجنا ھذا ماكان ( شریط من . انتھى .) النبوة منھاج على خالفة واجعلھا

أبرزھم قتل أن بعد السنة أھل من وللشرعیین العلم ألھل وتھمیشا , مثیل لھ لیس بالرأي استبدادا الیوم نشھد إننا
 .بعضھم وسجن

العظمة جنون مرض وخاصة النفسیة األمراض وأصحاب والجھال الغلو وأھل الفساد ألھل تسلیطا الیوم ونشھد
مدینة من اقترب كلما العدو أن من ذلك على أدل وال . والبالد والمفاصل الدواوین إمارة وعلى العباد رقاب على
وتفریطھم فسادھم ظھر أو , خیانتھم ظھرت أو , والمؤثرة القیادیة المناصب ذوي إلیھ انحاز لیلتھمھا بلدة أو

 .األحمر المفوضة اللجنة ختم طریق عن إال المناصب ھذه على یحصلوا لم وھؤالء
.للدولة والمنھجي العقدي اإلختراق من نحذر الھجرة وقبل دائما كنا

.والعقیدة المنھج وحدة: العصابات وحرب الجھادیة الحرب أصول ومن

في الخبراء كبار لھ خطط كما بالفناء یھددنا حقیقیا كابوسا بل واقعا األمر ھذا أصبح الذي الوقت إلى وصلنا وھاقد
 .العالمیة اإلستخبارات

إذا نفتدیھ والذي , الدین ھو بحفظھا الشارع أمر التي الخمس الضروریات رأس على فإن معلوم ھو وكما
 .والمال والنسل والعقل النفس وھي الضروریات بباقي اضطررنا

السنة أھل عقیدة من یخرجنا أن وأراد , الدین وھو أال الضروریات ھذه برأس السلطان فرط إذا الحكم فما
یا أجیبوا , والمشایخ العلم طالب من حیا بقي من یا أجیبوني ؟ والخوارج والتكفیر الغلو أھل عقائد إلى والجماعة
بأنكم الحازمیین الغالة من فتوى بكم وتصدر , بالرأس الفأس یقع أن قبل بالحق واجھروا , البارد الورع أصحاب
فاجھروا , زعمھم في كفار العوام نكفر لم إذا فنحن , أموالكم و أعراضكم و دماءكم فیستحلون كفار أو مرتدون
أناس من فوض مھما أمامكم و هللا أمام األول المسؤول فھو الخلیفة بمقابلة طالبوا , الدم نھر یجري أن قبل بالحق

 .وكالء من وكل ومھما, 
مجھولین أشخاص إلى الرعیة مھام كل ویوكل یفوض خلیفة حكم ما : علیھ لیجیبوا الفقھاء أترك آخر سؤال
للبالد یجري ما على فعل ردة أو أثر أو تأثیر أي لھ لیس وھو , الدین وحمایة الدنیا سیاسة أمور إلیھم ویوكل
والعمالء , تنتھك واألعراض , یستشري واالستبداد والفساد , تتساقط والمدن والبالد تحرف فالعقیدة , والعباد

دراویش یسردھا وبمنامات مضلل بإعالم تخدر والعقول , یقتلون والقادة والعلماء , ینتشرون والجواسیس
 .یسرا العسر بعد وأن الموعود بالنصر تبشر وجھالھم األمراء

 .للنصر الموجبة باألسباب نأخذ لم ألننا وذلك . هللا من برحمة إال ننتصر لن أننا لعلم عقلھ عاقل أي أعمل ولو
هللا أن واعلموا خاصة منكم ظلموا الذین تصیبن ال فتنة واتقوا : } تعالى قال ؛ أقرب والعقاب الفتنة إلى نحن بل

 . )25 : األنفال(  { العقاب شدید
لجنة إلى والرعیة الدولة أمور فوض قد نھجھم على أننا نزعم والذین الراشدین الخلفاء من أحدا أن علمنا ما وهللا
شیئ عن یتخلوا لم أنھم واحدا قوال المعلوم إن بل , القتل من خوفا محروسا مخفورا بیتھ في وجلس الصحابة من
ثالثة وأن , وكبیرھا صغیرھا األمور كل على اطالع على كانوا أنھم و , شرعا لھم المخولة صالحیاتھم من
لم عثمان قتل وعندما , المنھج نفس سلك بل الناس عن عثمان بعده من یحتجب فلم عمر فقتل , اغتیاال قتلوا منھم

 .الخوارج اغتالھ حتى یحتجب ولم المنھج نفس وسلك نفسھ على علي یخف

 .أجمعین الصحابة وعن الراشدین الخلفاء عن هللا رضي

یدل واألثر البعیر على تدل البعرة : أقول األمور كل على الخلیفة یطلعون أنھم یزعمون ولكنھم : قائل یقول قد
كتبدیل : ھو إال فیھا یبت أن الیجوز والتي , فیھا نحن التي النوازل على الخلیفة فعل ردة أین , المسیر على
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في وقولھ , والمفسدین الخونة بحق والتعزیر والحكم خوارجي تكفیري منھج إلى سني منھج من الدولة منھج
أھل كتب في المبسوطة األمور من وغیرھا , فیھا والبت ومعالجتھا الكفار حكم تحت واألمصار المدن تساقط

 .والفقھ العلم
تعمد وعن , ظاھرا فیھا األرعن بتدخلھم المفوضة اللجنة أعضاء أججھا والتي الغلو فتنة إن : نقول ختاما
معدومة الثقة وأصبحت , المجاھدین بین یجبر ال شرخا سببت قد , باطنا بعضھم لدى خارجیة أجندات ولحساب

 .الغلو أصحاب من أنھ معھ أخ في شك إذا الغزو أو الرباط عن یمتنع اإلخوة بین

ویسجن وینفي فیشرد الغلو أھل ویعزر , فیقطعھا الظلمة أیدي على یأخذ خلیفة إال الكبرى المصیبة ھذه ینھي ولن
على ویكون , نھائیا إلغاء المھزلة ھذه ویلغي المفوضة اللجنة أعضاء مع ویحقق , قطفا رؤوسھم ویقطف ویستتیب

وكل ومفسد فاسد كل منھ ویتھرب ویتركھ , مخلص مجاھد كل ویتحیز إلیھ وسینحاز , الصحراء في المجاھدین رأس
وتكون والمنافقین الخونة من الصف یتطھر وعندما , هللا ماكتبھ إال وعلیھم علیھ یقع لن ووهللا, مستتر ومنافق عمیل
ونرجوا , هللا من والنصر الفرج نتوقع عندئذ ,   القوة أسباب من لنا تبقى بما ونأخذ , المؤمنین من جماعیة التوبة
وأرامل المؤمنات ألعراض هللا من ورحمة , والمصابین والجرحى الضعفاء على هللا من ورحمة, للتائبین هللا من رحمة

 .والرضع والیتامى األطفال على هللا من ورحمة , الشھداء

الكبر بسبب هللا رحمة من الضعفاء ھؤالء والتحرموا , بالتوبة أنفسكم إلى فأحسنوا , المحسنین من قریب هللا ورحمة
 .التوبة وعدم والصلف والعجب

 
 #   المضلل اإلعالم- #2 

 
فیكون , الطواغیت إلعالم مغایرا جدیدا دورا یمارس أن الدولة إعالم من ننتظر وكنا , حدین ذو فتاك سالح اإلعالم

 .ھادفا محرضا صادقا صریحا واضحا إعالما

مضلل منھج في سار ولكنھ , دینھم أمور الناس تعلیم شأنھ مامن كل ینشر , الشرع لثوابت مخالف غیر كان لقد نعم
أبداً یناقش ولم , التحالف قادة یرسلھا كان التي العدوانیة التھدیدات مخاطر من األمة تحذیر عدم ناحیة من لألمة ومخدر
فضالً , بعید من وال قریب من ال السقوط ھذا یذكر ال المدن من مدینة تسقط وعندما , وصّدھا لمواجھتھا السبل أفضل
قریر أحدھم ینام , بالدولة المحدقة األخطار عن غفلٍة في یعیشون المجاھدون فكان , السقوط ھذا أسباب یناقش أن عن

المجاھدین من والكثیر وتسقط تتھاوى المدن كانت , الحصار من یعانون كم خمسین بعد على إخوتھ بینما العین
عنھا أفصح التي الخطة بینما مخدرین نعیش أن یریدنا من ھناك كان . أكثر وربما شھر بعد إال سقوطھا عن الیعلمون
 .األخرى تلو الواحدة المدن على بالسیطرة وذلك داعش مفاصل تفكیك وھي , وھدوء سالسة بكل علینا تطبق أوباما

ً ینھون العقالء اإلخوة جعل ما وھذا . الحاكم مایریده فقط یذیع , العرب طواغیت إعالم یشابھ أصبح اإلعالم ھذا نھائیا
.اإلنترنت بواسطة األخبار عن ویبحثون , النبأ وصحیفة البیان إذاعة على اعتمادھم

ولم تنحسر والدولة ) باقیة دولتي ( بعنوان نشیدا یصدر فاإلعالم , التخدیر في كبیرا دورا أدت أیضا الراقصة واألناشید
آخر نشید بینما متفش والظلم , والبوكمال المیادین إال لھا یبق

والخیانة التفریط علیھم یغلب والثقات والوالة واألمراء ) , عمر قضاتھا كأن .. جور وال ظلم ال : ( قائال یصدح 
 ) .الشبھات عن بعداً أمراؤھا : ( قائال یصدح األناشید أحد بینما هللا رحم من إال العظمة وجنون واإلستبداد

 
ال واإلنتكاس الھزیمة أسباب فضح ھو الدولة إالم بھ ویقتدي لھ یمتثل أن یجب كان والذي الكریم القرآن منھج إن
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.بعده وما العصر ذلك في المسلمین لجمیع وعبرة درسا الحادثة لتكون , المخطئین على والتستر الحقائق إخفاء

بدقة ویسرد , عمران آل سورة في الدین یوم إلى تتلى آیات في أحد یوم الھزیمة أسباب یفضح عزوجل هللا فنرى
 :بقولھ هللا ذكره باإلنسحاب الھم مجرد إن بل . الھزیمة أسباب مقدمات متناھیة

سلمة بنو وھما ) – 122 : عمران آل { (المؤمنون فلیتوكل هللا وعلى ولیھما وهللا تفشال أن منكم طائفتان ھمت إذ} 
 .الحارث وبنو

ً الموضوع وعالج , بدر غزوة في الغنائم أجل من نزاعھم على المؤمنین وتعالى سبحانھ هللا عاتب وقبلھا ً عالجا دقیقا
 .باإلیمان أخرى مرة وربطھم

) ,25 (آیة التوبة سورة في العدد بكثرة العجب وھو أال , حنین یوم النكسة سبب عن الكریم القرآن أفصح وكذلك
نحن نقول فماذا , مدبرین ولوا ثم رحبت بما األرض علیھم تضیق ألن سببا كان العدد بكثرة العجب مجرد فقط
على یھیمون , هللا رحم من إال العظمة جنون بل فقط العجب یصبھم لم وأمراؤنا , والذنوب الظلم في غرقنا وقد

والجرحى المجاھدین من اآلالف لمصیر عابئین وال مھتمین غیر ) المیادین ( المجاھدین مصیدة في وجوھھم
وعدم , لألمانة وخیانتھم وظلمھم تفریطھم سببھ الذي الجسیم بالخطر یحسون وال , واألطفال والنساء والمصابین

 .العظمة جنون مرض أعراض أحد ھو بالخطر اإلحساس
وكما , وخائن مقصر كل ویعري فیفضح , الحكیم القرآني المنھج على سائرا الدولة إعالم یكون أن یجب كان
من أن ونذكر , مثال منبج سقوط أسباب عن تتحدث إصدارات نصنع أن فعلینا الغزوات عن إصدارات نصنع
تالشى المدینة لتحصین دوالر ملیون نصف وھو هللا تقبلھ العدناني خصصھ الذي المبلغ أن سقوطھا أسباب
ھو للمحاكمة الجریمة ھذه عن المسؤول األمیر ھذا فیقدم المدینة في والمفاصل الدواوین على نثریات بصورة

األمراء جمیع یراه خاص إصدار في ھذا كل ویكون , تعزیراً أعناقھم وتضرب المسؤولین من وغیره
بعدھا سقطت التي األخرى المدن كل ستسقط كانت ھل وقتھ في اإلصدار ھذا مثل خرج لو یاُترى . والمجاھدین

 .والتقصیر والتفریط الخیانة بسبب أو بسھولة تسقط فلن سقطت وإذا , أظن ال!!   

 
 
 
 

 #وبیانات خطب على ردود- #3 

 
اإلخوة إن مالحظ ھو فكما , كتابة قبلي من أحد لھ یتعرض مالم على تقتصر ھنا ردودي بأن أذكر أن البد البدایة في

ناحیة من إال اللھم الجانب ھذا في یقصروا ولم العقدي الجانب في الردود ناحیة من مایلزم أدوا قد العلم وطالب العلماء
قتل من دماء هللا وتقبل خیرا هللا فجزاھم . الحكم مقالید على الغلو أھل إستیالء عن ستنجم التي الخطیرة التبعات ذكر

 .الظالمین بطش من منھم األحیاء هللا وحفظ , المنھج على وثباتھ صموده بسبب منھم

  :ھـ 1438 / 8 / 21 تاریخ 21 - ت - 8 ھـ برقم... ) ھلك من لیھلك ( المفوضة اللجنة تعمیم :أوال#
أعلم ) الثقات الحجاج ( المفوضة اللجنة نحن اإلسالمیة الدولة أبناء یا ) : ضمنیا ( وكبر وقاحٍة بكل یقول التعمیم
وإال , والطاعة السمع الناس وعلى , الناس یعتقده مالذي نقرر الذین ونحن , العلم وطالب العلماء من وأحكم

 .سعیرا وستصلون منافقون فأنتم
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ألنني ھنا أزید ولن , أیدینا بین الذي التعمیم ھذا , وحواشیھم المفوضة اللجنة أعضاء جھل على للداللة یكفي : أقول
في فسأوردھا وغیرھا والسیاسیة العسكریة باألمور جھلھم وأما , والشرع العقیدة مجال في تعالمھم عن فقط ھنا أتحدث

 .هللا شاء إن محلھا

أصدرت فقد , باألفعال والمراوغة الخدیعة في التدرج ھو بل – اعذروني – والخجل الحیاء من نوع ذلك قبل ھناك كان
لمتابعة المركزي المكتب ( یسمى ما طریق عن الغلو أھل لسیطرة یمھد كذلك وھو) 155 (برقم وھو سابقا بیانا اللجنة

وكثرة ... ) ھلك من لیھلك ( صدور بعد حصل الذي الشغب وبعد فرقان محمد أبو أسسھ والذي ) الشرعیة الدواوین
وضعوا أنھم الناس بین وأشاعوا المفوضة اللجنة إمارة عن ) الناصر عبد ( الحجي تنحیة قرروا , األزمة وتفاقم الردود

 .واحد بحجر عصفورین یضربون بھذا وھم , وفقھ علم صاحب وأنھ قاضیا كان آخر شخصا مكانھ

 .الدولة في الوحیدة الدینیة المرجعیة ھي المفوضة اللجنة تكون لكي أكثر یوطئون : وثانیا , النفوس یھدئون : أوال

یضعف ریثما الغلو مذھب وتبني السنة أھل من والشرعیین العلماء على الساسة بانقالب یبشرنا التعمیم إن بإختصار
 ,طاغوتي أو جبري ملك كأي الدولة فتصبح والسلطان السوء علماء منھم ویتقرب إلیھم یقربون ثم , السنة أھل تیار
یكون الذي الوقت في اآلخر طرف كل یفني لكي المجاھدین بین الفتنى إلثارة إال ماھو ھذا إن ھو الخاص رأي ولكن

 .بغداد إلى وصلوا قد الحجاج بعض

وقوع بدعوى متذرعا الكفر دیار إلى وھرب بیعتھ في فنكل , عقبیھ على انقلب من ومنھم : ( نصا التعمیم یقول
 .. )األمراء بعض من والظلم والتفریط والتقصیر الخطأ

من والوالة والدواوین المفاصل أمراء على فقط یدل ) األمراء ( لفظ أن یعرف الدولة في تقلب من : با/ مستعینا أقول
 :بل ) أمیر ( مسمى علیھم یطلق ال فھؤالء , المفوضة اللجنة وأعضاء األولى الدرجة أمراء أما والثالثة الثانیة الدرجة

 .أحد ینكره وال , السائد العرف ھو وھذا ) الحجي( 

ھؤالء , منافقون أننا یعني فھذا اللجنة أعضاء في شككنا إذا : ( فقال , المفاصل أمراء أحد مع المسألة ھذه أثرت وقد
انتھى ) . بھ هللا نتعبد أمر وھذا أبد فیھم نشك فال المؤمنین أمیر عنھم رضي قد ثقات

المفوضة اللجنة أعضاء الحجاج من أبدا یقع ال ولكن , األمراء بعض من یقع والظلم والتفریط والتقصیر فالخطأ إذا
 .العصمة درجة إلى الحجاج ھؤالء أوصل قد شعور وبدون البعض إن لكم أقل ألم , وتوابعھا

ألن , الیجوز وھذا ) والتفریط والتقصیر الخطأ ( مع واحدة درجة في ) الظلم : ( المھزلة التعمیم كاتب وضع
وھو ویسقطھا الممالك یھدم) الظلم (بینما , األمراء بعض عن صدرت إن الممالك تسقط ال الثالثة األمور ھذه

 .والتفریط والتقصیر الخطأ من درجة أعظم
مما وھذا ) األمراء معظم من : ( لقال صادقا كان ولو , وصریح واضح كذب ) األمراء بعض من : ( قولھ

 .الوكیل ونعم هللا وحسبنا , والداني القاصي بین خبره استفاض
 ,؟ والمفرطین والمقصرین والمخطئین الظلمة األمراء ھؤالء عین الذي من : ھنا نفسھ یطرح الذي والسؤال

؟ حجاج یا أنتم ألستم

من بإقالتھم عوقبوا وإن ؟ تعاقبونھم ال علیھم الشكاوى وتكثر وتفریطھم ظلمھم ویفشو أمرھم یتبین عندما ولماذا
.فیھ كانوا عما أھمیة تقل ال أخرى قیادیة مناصب إلى یعودون تجدھم مناصبھم

من السوس ینخرھا حتى الدولة في الفساد زرع سیاسة الكعبة ورب إنھا نعم . ومستفیضة كثیرة ھذا على واألمثلة
 .الخصم ید على بسھولة فتتھاوى , الداخل

 
 :ھـ1438 / رمضان " األحزاب المؤمنون رأى ولما ) : " المھاجر الحسن أبو ( كلمة :ثانیا#
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كیف أمثالھ عن وهللا أدري ال , المجاھدین لدى مجھول للدولة رسمي كمتحدث العدناني خلف الذي الرجل ھذا إن

أن لكم آن أما هللا سبحان , مختبئ وھو الفناء وعلى والموت القتل وعلى والمصابرة الصبر على المجاھدین یحث
؟ صفوفھم تتقدمون , للمجاھدین قدوة لتكونوا سرادیبكم من وتخرجوا , الحجاج أیھا تظھروا

والثبات والصبر التضحیة على ویحثھم , النار خطوط على والمرابطین للمجاھدین وصایاه معظم المتحدث یركز
المقاتلون ھم الھزیمة وسبب الداء مكمن أن العاجي برجھ في وھو بلغھ قد وكأنھ , والجراح القتل رغم

المدن وتركوا , األبیة نفوسھم ولفظتھا , وعافوھا الدنیا طلقوا قد األساس في ھم والذین , والمرابطون
 .والدعة والراحة المناصب وراء الالھثین , والنفاق الشقاق ألھل والحواضر

المیادین ومقرات شوارع بھم تزدحم الذین واإلداریین واألمراء الحجاج إلى المحرض خطابھ یوجھ أن بھ األجدر كان
 .والبوكمال

في وصحابتھ وسلم علیھ هللا صلى الرسول بحال شبیھ الیوم الدولة في المسلمین وضع بأن المتحدث یوھمنا
 .)بسواء سواء الحال بتلك شبیھ وتلعفر والموصل الرقة في الیوم الحال كذلك : ( نصھ ما قائال , األحزاب غزوة

 ,,هللا سبحان

إلى دینھا یبدل التي دولتك ھل ؟ البھائم انقیاد لكالمھ وننقاد وأسماعنا وأبصارنا عقولنا نلغي أن الرجل ھذا یریدنا ھل
ویستنزف , والظالمون والمقصرون والمفرطون الخونة األمراء من وفیھا , علماؤھا ویعتقل ویقتل , الخوارج دین

والرابع والثالث الثاني والنكاح والحیاة الدنیا وحب , بدئھا قبل من خاسرة أنھا معلوم واقتحامات معارك في مجاھدوھا
علیھ هللا صلى الرسول بدولة دولتك تشبھ أن لك أیجوز علیك با/ , إلخ ووو , وصغارھا كبارھا اھتمام على طغى قد

؟؟ بسواء سواًء وصحابتھ وسلم

ونبدأ , وسلم علیھ هللا صلى النبي دولة إیمانیات وبین المتحدث دولة إیمانیات بین أسلفناھا التي المقارنة ولندع
 :منھا نستطیعھ ما أعددنا إذا إال هللا الینصرنا والتي المادیة النصر بأسباب األخذ ناحیة من المقارنة اآل

ظھرھم وجعل , المدینة آطام في والصبیان النساء من الذریة وسلم علیھ هللا صلى النبي فرفع : ( نصا المتحدث یقول
 ..)خندقا العدو وبین بینھ وجعل , سلع جبل إلى

جھده أقصى ویبذل ,  أصحابھ عامة ویشاور باألسباب یأخذ , الخلق وأفضل األنبیاء خاتم ھذا : با/ مستعینا أقول
؟ أنتم عملتم فماذا , عملھ لیتیقن

النصر علیھ یتنزل حتى األحزاب غزوة في أسباب من وسلم علیھ هللا صلى الرسول مافعلھ بین لنقارن تعالوا
الخالفة دولة مافعلتھ وبین , والتمكین

فحفر , وسلم علیھ هللا صلى الرسول فأقره , المدینة حول خندق بحفر عنھ هللا رضي الفارسي سلمان علیھ أشار
 .الشدید والبرد الجوع رغم الصحابة ومعھ

لقد , الفر و الكر سوى الحرب فن من تتقن ال أمة وفي , الزمان ذلك في خندق حفر معنى ما إخواني یا تعلمون ھل
لعباده هللا ھدایة إنھا وهللا , وعتادھم عددھم كثرة رغم عاجزین أمامھ ووقفوا بأكملھا العرب جزیرة اإلنجاز ھذا بھر

ھذا أجاء یھتموا ولم , بالشورى أخذوا وألنھم , والبرد والجوع الفقر رغم جھدھم كل وبذلوا اجتھدوا ألنھم المؤمنین
 .كبیر أو صغیر من , عربي أو فارسي من اإلقتراح

والتشاور لإلقتراح الجند على استمارات وزعت وھل ؟ والبالد المدن لتحصین دولتنا فعلت ماذا : المقابل في
الكردي حمزة أبو و المفوضة اللجنة أعضاء لدى فقط منحصرة العسكریة العبقریة أن أم , الموضوع ھذا حول

؟ فقط القبضات على یقاتلون الذین اإلداریین من حولھ ومن سابقا الجند دیوان أمیر
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الشورى بمبدأ وعملنا , العظمة جنون من رؤوسنا مافي و وعجب كبر من صدورنا مافي نزعنا أننا لو وبا/ وتا/ وهللا
 .تتبدل ال التي هللا سنن إنھا . وصحابتھ وسلم علیھ هللا صلى الحبیب الرسول لھ ھدى ما مثل إلى هللا لھدانا

في والصبیان النساء من الذراري جعل أنھ : فھو وسلم علیھ هللا صلى الرسول بھ أخذ الذي الثاني السبب وأما
أمام صامدة تقف كانت اآلطام إن ؟ العصر ذلك في ) الحصون ( اآلطام قیمة ما إخواني یا تعلمون ھل , اآلطام

 .الطوال والسنوات بل , الطویلة الشھور أعدادھم بلغت مھما الغزاة

ھذا یومئذ تمتلك تكن لم العرب وقبائل , بالمنجنیق القصف نتیجة أو داخلھا من خیانة بسبب إال تسقط الحصون تكن ولم
 .السالح

؟؟ واإلغتصاب والسبي القتل من وأعراضھم واألنصار المھاجرین ونساء أطفال لتحمي دولتنا فعلت ماذا : المقابل وفي

 
ھذا حول أنصار و مھاجرین من المجاھدین وشاورنا وسلم علیھ هللا صلى الرسول ھدي على كنا لو وبا/ وتا/ وهللا

فینا جاھدوا والذین : } تعالى قال , ھذا عصرنا في والحصون اآلطام مایوازي إلى جل و عز هللا لھدانا الموضوع
موضوع أي حول أنصاریا أو مھاجرا نشاور كیف ولكن .  )69 : العنكبوت( { المحسنین لمع هللا وإن سبلنا لنھدینھم

 .ونصبناه بخلیفتھا جئنا من ونحن , أسسھا من نحن بل , الدولة في منھ أقدم ونحن

في وضعناه یقتل لم وإن جید فھذا قتل فإن األول الصف في ینخرط أن أوال فعلیھ الخارج من القادم المجاھد ھذا أما
یعرف ال فھو العادل جزاؤه وھذا , العسكریة أو العلمیة وخبرتھ وسنھ وفضلھ علمھ كان مھما عادیة وظیفة أو مطبخ

ً ولیس , لیزكیھ ) حجي ( أي ً متملقا  .لیترقى منافقا

یتداولھا التي األفالم إن , الموصل في خصوصا وبالمھاجرات عموما السنة أھل بنساء الرافضة مافعل رأینا لقد
 .كالنساء یبكي أن غیر من رؤیتھا یتحمل أن إیمان ذرة لدیھ من یستطیع ال النت على تنتشر ثم الرافضة

تجتمع هللا وعند , عسیر لحساب هللا أمام سیقف الخیانیة بقراراتھ أعراضھن ھتك عن مسؤول كل إن وبا/ وتا/ وهللا
 .الخصوم

وھو , سلع جبل إلى المقاتلین ظھر جعل أنھ فھو وسلم علیھ هللا صلى الرسول بھ أخذ الذي الثالث السبب وأما
حال في القوى في اإلقتصاد : ھي وفائدتھ , الجغرافي الوضع مع اإلستراتیجیة تكیف : الحرب علم في مایسمى

 .الطارئة الحاالت لمعالجة القیادة تصرف تحت جاھزة مثبتة بقوات ھذا ویتحقق , المدافعة

 .والتضاریس األرض لطبیعة كامالً استغالالً ھنا نرى وكذلك

أجل من العسكریة واألكادیمیة الحرب وھیئة الجند دیوان في الحرب فن وعباقرة الدولة فعلت ماذا : المقابل في
قواعد وعموم والدفاع الھجوم وقواعد أصول من طبقت وماذا ؟ دیالى إلى حلب من األرض طبیعة استغالل
ً هللا أبقاني إن فیھ سأكتب , كثیرة والطوام ومتشعب طویل ھنا الحدیث إن , العسكري التكتیك الحدیث عند حیا

 .هللا شاء إن الجند استنزاف دیوان عن
ً یقول حیث الرسمي المتحدث مع زلنا وما  : ( ..یزعم كما والمنافقین المنتكسین عن حدیثھ معرض في ( نصا
الغیة وخرافات كاذبة أماني إال ماھي المبشرات من التحدیث وأھل النبویة اآلثار أھل بھ أخبره ما أن یظن وھذا

 .انتھى) 
اإلسالمیة الدولة أسرفت لقد : فأقول الساعة وأشراط والمالحم الفتن أحادیث : الرسمي المتحدث مقصود كان إن
مما مباشر غیر بأسلوب واقعھا على والمالحم الفتن أحادیث تنزیل في قادتھا كلمات وعبر المضلل إعالمھا في

ستفتح التي ھي الدولة ھذه بأن الشرعیة الناحیة من البسطاء المجاھدین لدى مترسخة قناعات نشوء إلى أدى
والبعض , السالم علیھ عیسى أو المھدي إلى الرایة سیسلم من ھو خلفائھا من خلیفة وأن , روما ثم القسطنطینیة
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 .للمھدي الرایة سیسلم من ھو البغدادي بكر أبا بأن الرؤى طریق عن یجزم

ولكن , تحقیقھا یریدون مشروعة أحالم وراء انسیاقا الطوام من كثیر عن أبصارھم المجاھدون ھؤالء غض وبالتالي
 .هللا لشرع وتحكیم وجھاد خالفة دولة بقیام أحالمھم ووأدوا ظھورھم في غدرا طعنوھم المفوضة اللجنة طغاة

مطلقة المجال ھذا في الشارع فنصوص بالدلیل إال الیجوز ما واقع على والمالحم الفتن أحادیث تنزیل إن
معلوم ھو كما التقیید وھذا , مخصوصة معینة أحوال أو أمكنة أو أوقات أو بشخصیات لھا تقیید التنزیل وعملیة

 .الواقعة تلك على النصوص ھذه انطباق مدى ھو والدلیل , الدلیل إلى مفتقر

ونوھم ونتوھم األمة وعلى أنفسنا على ندلس أن لنا یجوز فال بعد وقعت قد تكن لم إذا علیھا األحادیث تدل التي والواقعة
بعد ربما أو سنین عشر بعد أو الیوم تقع ربما أحداث أو ظنون أو مقدمات على بناء بھا المقصودون نحن أننا الناس

 .سنة ألف

 .إلخ .. أو .. أو روما سنفتح من نحن أننا و دابق في سنحارب من نحن أننا الیستوجب خالفة دولة فقیام

دین على فكانت , والفتح النصر الستجالب أساسیة وشروط بمبادئ أخلت قد الدولة ھذه كانت إذا بالك فما
...واآلالف بالمئات فیھا یقتلون خاسرة معارك إلى مجاھدیھا وسیق , والتجھیل والجھل الظلم فیھا وعم الخوارج

 .إلخ

الجو ویھیئ , علم بغیر هللا على قول ھو مكان أو زمان أي في تحدث قد وظنون مقدمات على المبني الخاطئ والتنزیل
 .المجاھدین من عصابة على للقضاء یؤدي استخباراتي مخطط لتنفیذ أو الضاللة دعاة لتصدیق

 .كثیرة لھذا أمثلة رأینا وقد , المؤمنین من ثلة أو

 .التقوى أھل من كنتم إن المجاھدین عقول في هللا فاتقوا

مایراه كل فلیس ) , المبشرات ( لفظ أورد ألنھ, والمنامات الرؤى ھو الرسمي المتحدث مقصود كان إن وأما
 :وھي أمورا نالحظ أن ھنا وینبغي , الشیطان أو النفس حدیث من یكون قد بل , معتبرا النائم

 .النبوة من وجزءا هللا من رؤیا المنام في مایرى كل لیس
 .المدعي حال في النظر یجب بل الیصح لرؤیا مدع كل كالم فاعتماد الباب ھذا في واقع الكذب أن

 ,األمراء على !! بھ یثقون من رآھا أو رأوھا رؤى یسردون المجھولون المفوضة اللجنة أعضاء مازال ولألسف
یضحك منامات األمراء بعض علینا سرد ولقد والتنویم التخدیر من لمزید والمجاھدین اإلداریین على یقصونھا واألمراء

 .السمان البقرات و العجاف البقرات فیھا یدخل ومعظمھا األطفال لھا

 .جدید من تمددھا ثم الدولة تقلص عن یتحدث منھا وكثیر

 .التأویل في المؤثرة الجزئیات بعض عن یغفل قد بالرؤیا المتحدث أن
 .الصحیح النحو على یعبرھا ال المعبر ولكن صادقا یكون قد الرائي أن

 
 
 

 "اضطراریة خاتمة" 

ونتیجة , بھا أمر التي الصعبة للظروف نتیجة , الكتابة لقطع مضطر أنا : أقول المنھج اخوة وخاصة لي یقرأ من إلى
 .علینا هللا سلطھم ممن أصابتنا التي والخیانة الغدر طعنة عن ناتج ومرارتھ ألمھ شدة من یوصف ال إلحساس
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كتبت الطائرات وقصف , الظالمین كید من هللا أنجاني فإن , سأكتبھ كنت ما أھم لبعض عناوین ھنا سأدون ولكنني
 .لكم وأرسلت

لتؤّرخ شھاداتھم یكتبوا لكي شھدوا ممن اإلخوة من للناجین ینیر نبراسا ستكون العناوین ھذه فإن , قتلت أو مت وإن
 :هللا شاء إن القادمة لألجیال ومعالم وعبرة عظة وتكون

إلى بھم فقذف ) المجاھدون ( البشري العنصر وھو الدولة تمتلكھ ما بأغلى فرط الذي : الجند ) استنزاف ( دیوان- #4
جرائم على یشھدون من معظم أن والمأساة , خیانیة فاشلة عسكریة بخطط كافیین تجھیز وال تدریب غیر من الموت
على العسكریة الخطط من الكثیر عرض لو با/ وأحلف .                       قتلوا المفوضة واللجنة الجند دیوان قادة

 .القاتلة عیوبھا لكشفوا أطفال

 .ماندر إال المفاصل كل في والتقصیر والتفریط األخطاء على المحاسبة غیاب- #5

 .والعسكریة األمنیة الجاھزیة وعدم , العدو بإمكانیات اإلستھانة-  #6

والتحصینات , اإلجباري التجنید وقرار , النساء وتسلیح تدریب كقرار المیت الوقت في الصائبة القرارات إصدار- #7
 .المظالم لمتابعة - المركزي – الھزلي المكتب وتأسیس, 

 .القرى في العوام ومع والرباط الجبھات في والدعوي الشرعي التقصیر- #8

 .اإلستبداد وظھور , بالشورى العمل عدم- #9

 .والعلم الخبرة وأھل الكوادر من لإلستفادة محاولة أي إلفشال متعمد تخطیط ھناك كان : البشریة الموارد- #10

 .التركي الملف مع التعامل وإھمال , الھجرة توقف عالج عدم- #11

واللحیة اإلسبال في عملھ معظم یحصر وأن األفق وضیقوا الجھال فیھ یعین أن على والحرص : الحسبة دیوان- #12
 .المرأة وجھ وكشف

 .الجھاد حساب على أموالھم واستثمار التجاریة األعمال في اإلداریین وبعض الدواوین بعض أمراء انغماس- #13

 .التعلیم دیوان في والتجھیل الجھل- #14

 .أحكامھ بعض في المفوضة اللجنة أعضاء وتدخل , القضاء دیوان في والتفریط التقصیر- #15

 ,اإلخوة بین والشقاق والتنازع الفتنة بث إلى أدى وذلك , والفقھیة العقدیة الخالفیة األمور من للكثیر الحسم عدم- #16
 .العدو مواجھة في وھم بعض على بعضھم اإلخوة ویحقد الجبھات في الخالف یظھر عندما والمؤلم

كان رجل منھ بدال ووضع ) التونسي ذر أبو ( مؤسسھا امارتھا من أعفي والتي : العسكریة األكادیمیة مھزلة- #17
 .واستثمارھا المواشي تربیة ھو فیھ مایفكر كل

إلنقاذھم خطة وجود لعدم وذلك والمصابین والجرحى والرضع األطفال وأرواح المسلمات بأعراض االستھتار- #18
 .ھذا یومنا إلى

 .سخفھ وبیان الصحراء إلى سننحاز بأننا القائل الرأي مھزلة- #19

من حجة ودحض , سخفھ وبیان الموصل في حصل كما كلنا ونموت , بالمدن سنعتصم بأننا القائل الرأي مھزلة- #20
 .األخدود أصحاب كمثل الموصل أھل مثل إن یقول

 
:ما بخطة یقتنعوا لم الذین لجنودھم الجنود أمراء بعض قول بطالن- #21
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 ,المسلمین سواد تزید فحیاتھ موتھ من أھم المجاھد حیاة أن ھو : األصل أن وبیان !! , لتقتلوا ھنا ألستم !! اھجموا
 .الكفار وتغیظ شوكتھم وتقوي

المجاھدین نفوس في زرع ؛ علیھا السیطرة أو أرض لتحریر نقاتل وال , األرض لحمایة النجاھد بأننا : القول- #22
 .لھا أھمیة ال األرض وأن األرض من واإلنسحاب اإلنحیاز سھولة

 .لھ هللا غفر العدناني عن صادرا كان ولو حتى كبیر جھل فیھ قول وھذا

ال ھذا وكالمنا , عنھا ویدافع تحمى أرض على إال الدولة تقوم وال , دولة أي أركان من مھم ركن ھي فاألرض
.للعقیدة األولویة أن مع یتعارض

 .واألمنیین األمن دیوان مشاكل- #23

 .عنھ والمسؤول الرقة والیة شمال منطقة في األمني العمل تجمید- #24

وإن , تخرب بل تعمل ال الحقیقة في ولكنك, تعمل أنك حولك من أوھم : ( یلي كما كانت والعمالء الخونة خطة- #25
 ) .مناسب ماھو األعذار من وأوجد شدید وببطء متأخرا فاعمل العمل إلى اضطررت

 .والنساء الرجال مضافات على مالحظات- #26

 
 ,مسیرة طائرة بقف , المفوضة اللجنة مع اجتماع من خروجھ بعد قتل قد القحطاني بكر أبو األخ أن علمت قلیل قبل

 .الكفر بتھمة قتل بأنھ یقول خبر ورود و, الخبر من التأكد أستطع لم ولكن

 .الوكیل ونعم هللا فحسبنا

 
 

عن یجري مما وموقفھ منھجھ ومعرفة الخلیفة بخروج یطالبوا بأن المجاھدین إلخواني بوصیة ھنا كالمي أختم
الحربیین القادة إلى فلینحازوا ھذا یتم لم فإن , أعضاءھا مع والتحقیق المفوضة اللجنة بحل یطالبوا وأن , لسانھ

 .ینجیھم هللا لعل بأمرھم ویأتمروا الصحراء في المخلصین

ویترك , المدلھمة األیام ھذه مثل في اإلمام یختفي أن شرعا یجوز وال , المحك على الیوم البغدادي بكر أبي فإمامة
 .األنوف تزكم تكاد ورائحتھم , واستبدوا وظلموا الدین غیروا الذین المفوضة اللجنة لمجاھیل األمر

أخذ فخذه شرا بالمجاھدین أراد من اللھم , دمائھم في یخافك ال من علیھم تسلط وال , خیارھم المجاھدین على ول اللھم
 .الیعجزونك فإنھم والغالة , والعمالء والخونة والمرتدین بالكفار علیك اللھم مقتدر عزیز

 .وسلم آلھ وعلى محمد على هللا وصلى

 
الشامي الملك عبد أبو : أخوكم

 
ھـ 1438 / القعدة ذو
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الخیر والیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "مھمة نقاط فیھ ملحق" 

بالكلیة وزوالھا انھیارھا فكرة یستوعبون ال ھذا یومنا إلى اإلسالمیة الدولة وأنصار جنود من الكثیر إن : األولى النقطة
.هللا شاء إن سأكتبھ ما خالل من أسبابھا ستتضح عمیقة نفسیة صدمة حالة في فھم, 

ً أو والخونة والعمالء والمفسدین المنافقین عن أتحدث وال , واألنصار الجنود من المخلصین عن أتحدث ھنا أنا طبعا
.العظمة بجنون اصیبوا الذین

 :جداً قصیر وقت في والعلماء القادة ومقتل والحصون القالع وتھاوي األعداء بید والمناطق المدن سقوط إن
 .القتال إرادة وفقد , والحزن بالقھر المثقلة المؤلمة النفسیة الصدمة ھذه أوجد

حال في واحتیاطیة بدیلة خطط وضع وعدم بھم النھوض شأنھ من ما بكل الدولة لجنود المتعمد التجھیل إن و
روما فتح من اقتربنا قد أننا نتوھم جعلتنا التي الحماسیة والخطابات , المضلل المخدر واإلعالم , األزمات
الالوعي من حالة في ویمسون ویصبحون , عقلي و فكري شلل في اآلن یعیشون الجنود جعلت قد : وباریس

 .والعاقبة المآل في التفكیر مجرد من ویتھربون
والجھادي اإلسالمي العمل في والتجربة الخبرة أصحاب حتى , الجمیع أصابت قد توابعھا و الصدمة ھذه إن نعم
عن ُمبَعدین كانوا وألنھم , فانخدعوا با/ ُخدعوا أنھم : منھا ألسباب وتوابعھا الصدمة ھذه في دخلوا وھؤالء, 

عن یتورعون كانوا ألنھم و . الخفاء في یحاك لما ینتبھوا لكیال قصد عن مھمشین و الدولة في المھمة المناصب
التي األسباب من وغیرھا . الفتنة من خوفا المخربة القرارات وبعض األشخاص بعض في شكوكھم عن التبلیغ

 .الحیاة قید على بقیت إن فیھا سأفصل

ھنا سأذكر و , العجیبة السرعة بھذه اإلسالمیة الدولة على القضاء في األسباب من العدید تضافرت لقد : الثانیة النقطة
ً أن إلى أنبھ و , باختصار األسباب ھذه من یحضرني ما  ,ببطء ولكن دولة أي بانھیار كفیل األسباب ھذه من واحدا سببا

ذنوب من فیھ نحن ما مع الدولة على للقضاء مجتمعة األسباب بھذه أخذت العالمیة االستخبارات فإن حالتنا في أما
 .الیوم لنا مایحصل ھي النتیجة فكانت , التقوى عن وُبعد ومعاص

 :األسباب ھذه وأھم
التي الحمراء األختام وإلى , والسیطرة التحكم ومراكز , السلطة ھرم قمة إلى والعمالء الجواسیس وصول
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.المصیریة القرارات تمھر بدمغتھا
قیادیة مناصب في السن وصغار والجھلة المفسدین وزرعوا , أھلھا غیر إلى األمور وّسدوا بدورھم وھؤالء

 .جداً مھمة وعسكریة إداریة
 .ندر فیما إال والمفسدین المفرطین محاسبة عدم

أو فتنة أھل بأنھم یوصفوا أن من والخوف , والمصلحین المخلصین من المنكر عن والنھي بالمعروف األمر عدم
.إلخ أو.. أو مخذلین

 .والدین المبادئ حساب على ولو المناصب على للحصول الحثیث والسعي والتملق النفاق ظھور
 .الظلم وتفشي , الشورى ونبذ بالرأي اإلستبداد
 .المخدر المضلل اإلعالم و والتجھیل الجھل

صار وبقتلھ , العدناني قتل كانت والتي الصفر لساعة إنتظاراً , القیادیة المناصب في والتكفیر الغلو أھل زرع
خفیة ألید خیوط فوقھم ومن بھم تتحكم وھؤالء , الغلو وأھل ) الثقات الُحّجاج ( من للساسة بالكامل األمور زمام

؟ لماذا , یجدونھم فال العظمة جنون مرضى من أتباعھم عنھم یبحث حین الحسم ساعة عند أمرھم سیفتضح

العظمة جنون مرض وأصحاب وداھنوا نافقوا الذین سیعلم عندئذ . سادتھم أحضان في بغداد في وقتھا سیكونون ألنھم
 .مندم حین والت , فیھ انقلبوا منقلب أي الغالة من العقلیین والمرضى

تفشى قد المرض ھذا ألن وھذا ) العظمة جنون ( لمصطلح تردیدي كثرة من الینزعجوا أن القراء اإلخوة من أرجو
فما. كثیراً لضحكتم علیكم أسردھا لو التي الخصوص بھذا الحقیقیة القصص من ولدي , الدولة في طبیعي غیر بشكل
والمفروض الواجب أن المسكین ویتوھم , هللا رحم من إال الفیروس ھذا یصیبھ حتى أنفار عشرة على أحدھم یتأمر إن
ال وھو الجنود مئات على أمروه الجاموس روث بلده في یجمع كان وآخر , هللا أقدار ھكذا ولكن , الخلیفة ھو یكون أن
ً قتلوا حتى االقتحامات في یرمیھم فصار .            نفسھ یطھر كیف یفقھ على یعترض بعضھم كان وعندما , جمیعا

 .فیض من غیض وھذا . لتقتل ألیس ھنا إلى جئت لماذا : لھ ویقول بالمخذل ویصفھ ویشتمھ یسبھ الفاشلة خططھ

ً أمراً أضیف أن ھنا أنسى وال : الرابعة النقطة ً مھما ً وسببا اإلسالمیة الدولة حلم إجھاض إلى أدت التي األسباب من قویا
 .والسالم الصالة أفضل صاحبھا على المحمدیة األخالق مدرسة في الدخول عدم : وھو أال

ترّسخ وال الناس بین القبول تلقى وال التنتشر وعظیمة مھمة كانت مھما والثوابت والمبادئ والمنھج والعقیدة الدین إن
-4 -القلم ) عظیم خلق لعلى وإنك : ( تعالى قال , الحسن الخلق یرافقھا لم إذا الكیان

 .البالد فتحوا ثم القلوب ففتحوا الصحابة تربى المدرسة ھذه وفي

ً كنت ولو :  }تعالى وقال  {..حولك من النفضوا القلب غلیظ فظا

)159:عمران آل(

واجب وھو شرعي مطلب الحسنة األخالق أن یفقھون وال , المعاني ھذه یفھمون ال والمتشددین والغالة التكفیریین إن
أنھ أو الشعبیة الحاضنة إلرضاء بالسعي یتھمونھ األخالق بھذه یتخلق یرونھ من وكل . بھ إال الدین نشر یتم ال ألنھ

 .العوام مع متعاطف

ً منتشراً اإلخوة بین والتنافر والتحاسد والتدابر والتشاحن التباغض فأصبح والعاقل والعالم الكبیر احترام وعدم , أیضا
 .الموقف سید ھو

كما الجاھلیة رواسب فیھا فبقیت القلوب أما الثوب وتقصیر واللحیة كالسواك فقط المظاھر السنة من اإلخوة أخذ
.العافیة هللا نسأل , ھي

 

17 of 19



وال , خذلھم من الیضرھم با/ منصورین مؤمنة عصابة رایتھ ترفع القیامة یوم إلى ماض الجھاد إن : الخامسة النقطة
 .خلیفة وال دولة لھ یشترط

على الغلو أھل سیطرة بعد ومنھجھ عقیدتھ لنا لیبین والصورة بالصوت الخلیفة لیخرج طویالً انتظرنا : السادسة النقطة
 /الحجة ذو / 3 السبت : ھذا یومنا إلى یخرج لم ولكنھ , المفوضة اللجنة في والخونة المفسدین مع وتعاضدھم الدولة

 .قضایانا یناصر مسلم وبكل بالمجاھدین عجیب استھتار في  ھـ 1438

یكفرون الذین الغلو وأھل والمفسدین الخونة من والبراءة التوبة الحقائق یعرفون الذین یعلن لم إذا : السابعة النقطة
.وأنكى أشد اآلخرة ولعذاب , الجمیع على واقع العقاب فإن بمعتقداتھم یعتقد لم إذا نفسھ الخلیفة حتى

ً لیس للدولة الیوم مایحصل إن : الثامنة النقطة العفو هللا نسأل , استبدال ھو بل المضلل اإلعالم بھ یوھمنا كما تمحیصا
.والعافیة

لكي العقالء الشھود من الحیاة قید على بقي من كل فیھا یكتب أن یجب المؤلمة الدامیة التجربة ھذه إن : التاسعة النقطة
ً للمعروفین إال الجھادي العمل في مجال ھناك یكون لن هللا شاء إن فمستقبالً .             األجیال منھا تستفید و ماضیا
إلى... العقیدة أمور في یفتي بأن أحمق جاھل لمجھول یسمح ولن .   َیتحكمون وال َیحكمون فال المجاھیل أما , حاضراً

...آخره

وجدت وقد , منھم الحذر فالحذر ولذلك وأفسدوھا إال جھادیة ساحة في الغلو أھل دخل ما : العاشرة النقطة
 .جھادیة حركة أي على للقضاء األمثل الحل فیھم العالمیة االستخبارات

في لھم والتمكین الغلو أھل بأقوال أخذھم عند والجھلة الحمقى المفوضة اللجنة مجاھیل تذرع : عشر الحادیة النقطة
 :العباد ورقاب البالد

أھل وأما , كبیرة فتنة وتحدث علیھا ویخرجون والدولة الخلیفة سیكفرون فإنھم استرضاؤھم یتم لم إذا الغلو أھل بأن( 
فال لذلك الساحة على فیھا المختلف المسائل أجل من وتكفیرھا الدولة على الخروج معتقداتھم في فلیس والجماعة السنة

 ) .منھم خوف

رأوا عندما والجماعة السنة أھل من المجاھدین ولكن – العلم أھل عند معروف الحد وھذا - ما حد إلى صحیح ھذا نعم
 –المقاتل مایملكھ وأھم أغلى وھي – القتال إرادة وفقدوا أیدیھم في أُسقط وللخوارج الغلو ألھل صارت الدولة أن

مسائل في ُیمتحنوا أن قبل الدولة من الخروج ھو لھم ھدف أھم صار , بھم ُیفتك ومشائخھم علماءھم رأوا وعندما
.السیف على وُیعرضون التكفیر

والتقشف والزھد والعبادة بالمعتقد والمجاھرة الصدق حیث من القدماء كالخوارج لیسوا الغلو أھل : عشر الثانیة النقطة
ً الناس أشد من ھذا عصرنا في ھم بل,  ویستحلون , بالتقیة ویأخذون , مرادھم إلى یصلوا حتى وتحایالً ومراوغًة خبثا

 .مرتد لقتل كافر مع تعاملنا أننا : ویقولون , السنة بأھل لیوقعوا الكذب

ھذه : ویقولون , معھم مشتركون بأنھم وثقوا قد اإلخوة یكون أن بعد أشدھا في وھي المعارك من اإلنسحاب ویستحلون
 .ومرتدین كفار بین حرب

 .تحصى أن من أكثر المعنى ھذا في والحوادث

 .وأشرس أكبر بشكل ولكن ھنا تتكرر الحصینة جبالھا على بالمجاھدین فتكوا وكیف الغلو أھل مع الجزائر تجربة إن

 
 

وعین وبیجي وحماة حمص صحاري في حقیقًة المجاھدین ووأد , الدولة حلم ووأد , الخالفة حلم وأد من كل العن اللھم
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.النتائج محسومة خیانیة عسكریة بخطط باآلالف... وو وكویرس والرمادي والموصل اإلسالم

وسلم وآلھ محمد على هللا وصلى

هللا أحیاني إن آخر لقاء وإلى

وبركاتھ هللا ورحمة علیكم والسالم

الشامي أبوعبدالملك

1438 / الحجة ذو

الخیر والیة
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