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 اللهم إن كانت هذه الدولة دولة خوارج

احلمد هلل اآلمر بالعدد  واحسادان الهداهن ادف الء ودان واوهلدر واللعدن والعددوان موا دة          

لألللان, وأشهد أن ال إله إال اهلل وسده ال شريك له شهادة ال تهلعن ألسد مف بعده, وأشهد 

وص له اوهدارريف واألنادار صددة دا مدة      أن حممًدا الده ورسوله صلى اهلل اليه والى آله

 آنان الليل وأطراف الههار, أما بعد:

أّن  -رضددن اهلل اهدده-فقدد أخددرج الوددي ان ح صدد ي يهما مددف سدديا أندد  بددف مالددك   

قا : )ُأنُار أخاك ظاًوا أو م لوًما, قلُت: يا رسو   -صلى اهلل اليه وسلم-رسو  اهلل

 ا؟ قا : متهعه مف ال لم فذلك نارك إياه.(اهلل أناره م لوًما فليف أناره ظاِلًم

  ِِ قدد ساولهدا ُنادرة      -إن مل يتعّمددنا اهلُل برتتده  -وإّنا واهلِل ح هذه الّدولِة اآليلِة للّادقو

ُوالِتهددا ال ملمددة مددهعهم مددف ال ملددم بالّهاددل والددواِل والّتددذكا, وللددّههم قددابلوا الّهاددي ة        

اص ني, وسجف الّاادقني واهلل يودهد الدى كلدك,    بالّترهيب وتلميم األفواه, ومطاردة الّه

 واهلل حيلم بيهها وبيههم يوم يقوم األشهاد فانت روا إنا معلم مف اوهت ريف.
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وإّنا كلمما ضدا  بهدا احلدا  قلهدا سداارعون أفعداُم, وُي اسدلون أنءادهم ولعلمهدم يرادوون           

ستدى باتدت ُدم ايدون     ويتوبون, وللف ما نرى القوم إال وقد ازداد ظلمهم واشتد ردورهم  

إنن الى احخوة ح اواارد واوقرات واجملال  وح كل ملان, مما دفع بأسدهم إىل القو : "

"! وما دفع مثل هذا األخ إىل قو  ما قا  إال سياسدتلم ح  ألرد ريل اللعا لوال أن تءهدون

الءدار   مع -مراقلة طدب العلم ومف يلف لءيءهم واليت ال ختتلف اف سياسة الطواغيت 

, فأصلل اوالم ال يأمف القّتاتني ستى ح جمالاده اااصدة وسادلها اهلل    -طلعا بيهلم وبيههم

 ونعم الوكيل.

يقام أسد ااطلان ح خطلة اجلمعة أنهدا خدفدة الدى مههداج الهلدوة, واهددما ندمل  مدف اوهد           

ة ألنها ليات يذهب إليه أسد احخوة ليهاص ه ويقو  له ال تقام الى أنها الى مههاج الهلو

كذلك, فما كان مف بو  الالطان إال أن رفع تقريره لُيعتقل الهاصل بعدها! الًما بدأن األخ  

هذا مدا حيدديف ح دولدة احسددمن ال نادل وال نادي ة ال سدرًّا وال        قد نا ه سرًّا! نعم .. 

 رهًرا!

يدللعهم   مل -هدداهم اهلل أو فقدأ أايدههم   -ولعل هؤالن القتاتني الهمامني ايون احلجدارن  

: َادف  َهمادامب ب دفب الاَ داربيِف ق داَ  ُكهادا       -رتده اهلل -هذا احلدديا الدذر رواه احمدام مادلم     

ى ُرُلوًسا َمَع ُسَذي ء ة  ِفن الاَما ِجِد ف َجاَن َرُرٌل َستاى َرل َ  إبل ي َها ف ِقيَل ِلُ َذي ء دة  إبنا َهدَذا َير ف دُع إبل د    

ُسَذي ء ُة إبَراَدة  أ ن  ُيا ِمَعُه: )َسِمع ُت َرُسوَ  اللَِّه َصدلَّى اللَّدُه َال ي دِه َوَسدلََّم      الاُّلاط انب أ ش َياَن, ف ق اَ 

َيُقوُ : "ل ا َيد ُخُل الاَجهاة  ق تاداٌت."(, أو لعلده بلعهدم وللدههم حيادلون أنهدم بهقدل أخلدار اجلهدد          

الدولدة الديت إن هدم اتقدوا     والراية ورفع التقارير حياهون صهعا, سءاظا الى "هيلة الدولة"! 

 ولو ارتمع اليها احن  واجلف! -امل شأنه-ربهم وادلوا وما ظلموا حلء ها اهلل
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إن ظلم والتك ورورهم قد زكمت رحيه األنوف, وواهلل ما مدف بيدت    ثم إنا نلور خليءتهان

إال وقد بلعته األخلار, وهداهن قيدية الوديب أبدن يعقدوب اوقدسدن قدد زادت طيدهلم بلدة,          

فانقلب الا ر الى الااسر مدف   -الى األغلب- توويه عمعة الررل متهيًدا لقتله أردمت

 ادة أوره:

امًلدا بدد    ن  لقد خدمتم الويب أكثر مف كتلده الديت لطاودا مهعتمدوه مدف تأليءهدا ونودرهان       أوًلا

", فقددد كاص صدديت اوقدسددن داخددل الدولددة وخاررهددا ستددى أصددلل   سياسددة طمدد  الرمددوز"

 ه, وأغلب الهاس متعاطءون معه ناقمون الى سجانيه.الاعا والللا يعرف

تأكد لدى اللثا مف اووللني فيهدا وفيمدا نهقلده مدف ظلدم وتعددط الدى طللدة العلدم أندا            ثانًيان

صادقون وهلل احلمد, وأن ما ُيقا  اف ديوان ال لم اوامى زوًرا بد "ديوان األمف" صد يً ا,  

بدددةمرة احلجدددارن ال بدددةمرة كتددداب اهلل يت ركدددون  -إال مدددف رسدددم ربدددن-وأن األمهددديني 

ورسوله, بل إن الارة "أنا الد مأمور" واليت صم شرِ ورهود الطواغيت آكانها بهدا ح ديدار   

 اللءر ومل نامعها مهذ سهني طوا , بتها اليوم نامعها مف ُشرِ ورهود احلجارن!

لقد وضعتم أنءالم بليدانلم ادف الوديب اوقدسدن حمدل سد رية واسدتهملان مدف اجلهدد           نثالًثا

اوقدسن " مع "اوقدسن الطيبوالراية, ستى أخذ اجلميع يي ك ويتاان : كيف تواصل "

" بطريقة غا ملاشرة؟! ثم هل اهددما سد ل الرردل ادف مودرواية العمدل  دت أمدا         االيا

سارالن, فأراب اوقدسن ما يديف اهلل به, فيلون بذلك خليا ظامل كاوداو أبن الد اهلل األ

كمددا -ومددف ورهددة ن ددركم قددد تاددّلب ح تددرك إخددوة احادددم الّاددادقني اوت ددّريف لل ددّ    

 العمل,  وخدم مؤساة راند؟؟! -حنالهم

ن إنلم وبليانلم هذا قد أوقعدتم أنءادلم ح مدأز : فدأنتم اليدوم إمدا أن تقتلدوا الوديب         رابًعا

-ة, فتقوم الدنيا سيهها اليلم مف أنااره مدف اجلهدد الدذيف يتواددونلم شدرًّا      اوقدسن رد
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وواهلل الع يم إنن للم ناصل أال تءعلوا رفًقا بهذه الدولة اواليهة والديت ال يهقادها إال قتدل    

, وإمدا  -اوقدسنن لتدقوا بذلك آخر مامار ح نعش الاف الدذر تتهمونهدا عيًعدا بودقه    

ج للم ردًّا, إك كيف ال تقتلون مرتدًّا اتهمتموه بالعمالدة واجلوسادة؟   أن ال تقتلوه وهذا حمر

أم أن كلك  كله كان حمض كذب وافاران الدى الرردل كمدا يعتقدد أغلدب الهداس؟! فلي لدها        

 الد القادر!للم 

ن إن تدد أكم ح الليددان مددف سددءك الدددمان إال بدداحل  اددار اددف الادد ة, وإال فليددف   خامًاددا

ص ني حبجة أنهم حمدثون؟؟ هل الهاصل لك يا أما اوؤمهني حمديف مهدور تهدرون دمان الها

وقد وها اُامشن الى كلدك بدايدة وقلهدا مدا     -الدم؟ وإن أخطأ ح أسلوب الهال وطريقته 

, فهل هذا يليل للم قتله؟! أقادرون أنتم الى الوقوف بني يدر مالك -هلذا تورد احبل

َمددا ل ُلددم  ل ددا َتر ُرددوَن ِللَّددِه }بلم؟! إندده اهلل يددا هددؤالن !! فدددداولددك ودمددان هددؤالن "ابدددثني" برقددا

 ؟!{َوق اًرا

 واهلل ما مف أسد قد خدم الت الف وأوصلها سيا حنف إال ظلملم واستللاركم اف احل ,

أم فداتلم أن اهلل تعدداىل يقدديم الدولدة ال اوددة بعدددُا وإن كاندت كددافرة, وال يقدديم ال اوددة وإن    

 كانت مالمة؟!

م ما أخررتم بيانلم هذا إال غيلة لالطانلم ورغلة ح "قص الررل" الدذر أثلدت للدم    إنل

أنه لف يالت ولف يلتم احل , فذهلتم تلءقون التهمة تلو األخرى وكلدها تهدم ال ترقدى إىل    

اقوبة القتل, فأردمت بهذا الليان ر  نلض أهدل العلدم واجلهدد, وامتاداص الاددمة, فمدا       

ءددوا سددو  الررددل أكثددر وأكثددر, ويقيًهددا قددد بلعددتلم ردود الءعددل    هدداللم إال والهدداس قددد الت 

 خباوص هذه القيية.
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ثم إن بعيلم للويب اوقدسن لي  أمًرا رديًدا, فأنتم تهقمون الى الررل مف أيام الءرقان 

كما كان الويب -, فاوقدسن كان ال يرى جبواز العمليات االستوهادية -اءا اهلل اهه-

, ثدم ندوقش اوقدسدن ح اوادألة ح ملتدب الل دويف       -ًيا ال يرى بهاالملرقاور تقلله اهلل أي

والدراسات فاقتهع جبوازها وااد ادف رأيده, وللههدا كاندت ال ُتعتءدر اهدد الءرقدان, الءرقدان         

الذر مل يلف يعرف لطللِة العلدم توبدة, رغدم أن هدذه اوادا ل ممدا يادع ااددف فيهدا, واهلل          

 اواتعان.

واحله  واللذب ح س  ررل ما شهدنا له إال بالتملام مههج أهل الاهة بيان ُسّلر مداد اللعض 

, بيدان  -مع اختدفها معه ح كدثا مدف اوادا ل   -واجلمااة, وحماربة أهل اللدص واليدلة 

مل خيرروا مثله ح س  رأس مف رؤوس العدة, العدة الذيف خنروا ا م الدولة وكانوا سلًلا 

ما تاريلاتهم جللاات اوراقلدة اوههجيدة اهدا بلعيدد, رلادات      مف أسلاب اُملا م اواراكمة, و

وكءددر زامددوا أنهددا سددرية وهددا هددن اليددوم ختددرج لألمددة ادد  قهددوات اولتداددة اليددلما  كقهدداة "   

", خترج بتوقيع رويليات  ك لاب اوارر هذا وأبن سليم الوامن! مدف هدؤالن؟   اوالمني

 فلياموا لها شيوخهم ورراُم!

جيلادون مدع كد ان طددب      -فدراخ اادوارج  -هدؤالن اجملاهيدل اجلهلدة     سل ان اهلل أأمثدا  

العلم ح الدولة واانلتهم والت درر سدو  مدههجهم ثدم حيدررون فديهم التقدارير العاريدة ادف          

تقلله اهلل وأالى ككره ح اآلخرة كمدا  -الا ة؟ همللت واهلل! ثم يقولون أن الويب اللهعلن

ف اجللادة لعددم أهليدة رلادا ه وهاقودة طللدة العلدم!        كان متيايًقا مد  -أالى ككره ح الدنيا

 صد  ورب اللعلة!

وح كل مرة ومع كل تاريب مف العدة ومع كل متلدني لل دوارج ح مءاصدل الدولدة, ومدع      

 -تقللده اهلل -كل سلوت اف توويههم للمعتقد واودههج, حييدرنا دادان الوديب الربدانن      
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لددة دولددة خددوارج فةقاددم ظهرهددا واقتددل  اللددهم إن كانددت هددذه الدوأبددن حممددد العدددنانن: )

(, فتددأملوا يدا أصددل لم اهلل وكروا اوهاصدب والاددلطان, فلدم أهللددوا قدلللم ممددف     قادتهدا... 

كددانوا أشددد مددهلم قددوة وبطوددا! و)إبنا اللَّددَه ل ُيم ِلددن ِلل َّدداِلمب َستاددى إبَكا أ َخددَذُه ل ددم  ُيءاِلت ددُه(  رواه      

 الل ارر[

ن نعددود ونددذكركم بتقددوى اهلل, انتهددوا خددًاا للددم, انتهددوا ألن   وال ياددعها وح كددل مددرة إال أ

, فاللدهم إن كدان   {َوَمداِهن ِمدَف ال َّداِلِمنَي ِبَلِعيدد    }اذاب اهلل واقوبته توشك أن  دل بلدم,   

ف ل مادا َنُادواا َمدا ُككودُرواا ِبدِه      }اذابك واقع ال حمالة فارعلها مف الذيف تهجيهم ماداًقا لقولدك:  

 {ِذيَف َيه َهددو َن َاددفب الاُّددوِن َوأ َخددذ َنا الَّددِذيَف ظ ل ُمددواا ِبَعددَذابا َبِ ددي   ِبَمددا ك دداُنواا َيءاُاددُقونَ   أ جن ي َهددا الَّدد

 (165)األاراف 

 ... آمني{َرباَها افاَتل  َبي َهَها َوَبي َف ق و ِمَها ِبالاَ  ِّ َوأ ن َت َخي ُر الاء اِتِ نَي}

 اوني وصل اللهم وسلم الى سيد األنليان واورسلني.وآخر داوانا أن احلمد هلل رب الع    
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