
   

 1 

﷽ 

ة
َ

َراف
ُ

ْوُط الخ
ُ

 ُسق

الُم عىل النَّبيِّ األمني، وعىل آلِه  الُة والسَّ  ويلِّ املؤمننَي ُمهلِك الظَّاملني، والصَّ
ِ
احلمُد هلل

 .وصحبِه أمجعني، ومن تبِعهم بإحساٍن إىل يوِم الدين

ا بعد:  أمَّ

 َهالٌِك إَِّلَّ َوْجَههُ }قْد َهلَك الَبْغَدادي  َفها
ٍ
ء وإِّنِّ لسُت ُهنَا ، [88ص: ]القص {ُكلُّ ََشْ

 َأْن َأُكوَن ِمَن اْْلَاِهلنِيَ }وألشمَت 
ِ
يِن وَّل املُروءِة أن ، فليَس مَن الدِّ [67]البقرة:  {َأُعوُذ بِاَّللَّ

ى وإن كاَن أطغى الطغاِة وأفجَر ٍج صليبيٍّ نجٍس بعبٍد ُمسلٍم حتعل بَِظَفرِ ظهر الشامتَة والفرَح أُ 

خباُر قد كافٍر نجٍس منه، وإن كاَنت اآلثاُر واأل نِ ار، وإن كاَن ُمبتدًعا ضاَّلا فلن أفرَح بتمكُّ الفجَّ 

ُل تواترت عن َسلفنَا الص ِقيَل أِلَِِب » :¬الح بفرحهم هبالِك رؤوِس املُبتدعِة؛ قال اخلالَّ
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هِ  ُجُل َيْفَرُح باَِم َينِْزُل بَِأْصَحاِب اْبِن َأِِب ُدَؤاَد، َعَلْيِه : [¬ حنبل بن أمحد اإلمام :أي] َعْبِداللَّ الرَّ

 .(1)«(َوَمْن ََّل َيْفَرُح هِبََذا؟(: َقاَل  ِِف َذلَِك إِْثٌم؟

امْلُْؤِمننَِي َعِِلُّ ْبُن َأِِب  َأِميُ اخلوارج[  :أي]َوَقاَتَلُهْم » :¬َتْيِميَّة  ابنُ وقال شيُخ اإلسالِم 

  ،¢َطالٍِب 
ِ
نََة لِِقَتاِِلِمْ  ‘َوَذَكَر ِفيِهْم ُسنََّة َرُسوِل اَّللَّ  ُشْكًرا  ،َوَفِرَح بَِقْتلِِهمْ  ،امْلَُتَضمِّ

ِ
َّ
ِ
َوَسَجَد َّلل

 .ََلَّا َرَأى َأبَاُهْم َمْقُتوًَّل َوُهَو ُذو الثَُّديَّة

ِ  ،؛ َفِإنَّ َعلِياا ََلْ َيْفَرْح بَِذلَِك )صفني(و )اْْلََملِ (بِِخاَلِف َما َجَرى َيْوَم  َبْل َظَهَر ِمنُْه ِمْن التََّأَلُّ

 .ـها. (2)«ِِف َذلَِك ُسنًَّة َبْل َذَكَر َأنَُّه َقاَتَل بِاْجتَِهاِدهِ  ‘َوََلْ َيْذُكْر َعْن النَّبِيِّ  ،َوالنََّدِم َما َظَهرَ 

؛ †وغُي هذا كثي، ولكنَّ الفارَق أنَّ من هلَك من الظاملني واملُبتدعِة وفرَح هبالكهم أئمتنا 

اِد الصليِب عىل ِة الكفِر عبَّ ِط أئمَّ سلُّ ام كاَن ذلك ِف وقِت منعٍة للمسلمني، وَل يكن هالكهم بتإنِّ 

 .اإلسالِم وأهله

 عىل البغدادي وحزبه الظلمة، وأنا الذي ما فرَت لساِِّن عن الد ممن يشمُت  -واهلل-لسُت 
ِ
عاء

َل املعصومَة بغِي وجِه الذيَن حرَّ  فوا املنهَج وأحدُثوا ِف ديِن اهلل، واستباُحوا الدماَء واألموا

 ،ُهم خارَج ُسلطاهنم، ونالوا منهموطاردوهم حتى وَ  ،ِب العلميَخ وُطالَّ حق، وقتلوا املشا

 وحسُبنا اهلل ونعم الوكيل.

م، وأمره بني يدي لقد أفىض إىل ما قدَّ  اليوم وبخصوِص هالِك البغدادي، أكتفي بقول: وإِّنِّ 

 مالِك املُلك؛ إن شاَء غفَر له، وإن شاء عذَّ 
ِ
 به.اهلل

                                           

 .)1769( :برقم (121 /5« )السنة»ِف  بكر بن اخلالل وأخرجه أب (1)

 .(395 /20بن َتيِْميَّة )َّل «جمموع الفتاوى» (2)
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نعُيهم  اعناُه منهم؛ فأمَّ فهَذا ما توقَّ جديد؛  «خليفةٍ »داد بنعِيه وتسميِة ا ما فعلُه آُل بغوأمَّ 

ة فهذا ليَس شأهنم، ونقوُل ا تسميُة خليفٍة جديٍد يفرضونه عىل األمَّ للبغدادي فهذا شأهنم، وأمَّ 

كم كم عن املُسلمني الذيَن يغلُب عليوا َشَّ الِعراق وُكفُّ  أجالَف ِة َيا بوا مع األمَّ ِلم: تأدَّ 

 بوًنات األحقاد، وإنَّ بنَي اليوِم واألمِس فوُس وتبدَّ فت النُّ تكفيهم، فقد سقَطت األْقنِعُة وتكشَّ 

ُس العقيدِة كم أهُل احلقِّ وُحرَّ  من ترَك ُدنياه وهاجَر إليكم ظناا منه أنَّ َشاسًعا َّل يدرُكه إَّلَّ  ا

ما اهلُل به عليٍم من ظلٍم وجوٍر وبدعٍة رو العلِم وملجُأ املُهاجرين واألنصار، فلقَي منكم وموقِّ 

 وإن كنتم  ،وضاللٍة وتغريٍب للعلِم وقتٍل للعلامء
ِ
 فانخدعنا باألمِس قد خدعتمونا ِف اهلل

ميَط عن غيِّكم اه وقد أُ فإننا اليوم َّل ُنلدُغ من جحركم وَّل ُنخدُع لربيقكم الذي عاينَّ  ،(3)لكم

 َن ورأى وشاهد واطلع كمن سمع!لثام التقية والورع البارد، وليَس من عاي

عون دْ وتَ  ،وأضحكتم العاَل وأنتم تعيِّنون خلًفا للبغدادي أثرتم سخريتنا -واهلل-ولقد 

لقد تشاورنا نحُن املجاهيل واخرتنا لكم جمهوًَّل  ‘ َة حمّمديا أمَّ » اَس لبيعته! لساُن حالكم:النَّ 

وا ف  .«وبايعوه بيعَة جهٍل! َهُلمُّ

                                           

ِه، َقاَل َناِفٌع: َوَكاَن َرقِ  (3) َبُه لَِربِّ َر َعْن َناِفٍع، َقاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر إَِذا اْشَتدَّ َعَجُبُه ِمْن َمالِِه َقرَّ اَم َشمَّ يُقُه َقْد َعَرُفوا َذلَِك ِمنُْه َفُربَّ

 َما ُهْم َأَحُدُهْم َفْلَيْلَزِم امْلَْسِجَد، َفِإَذا َرآُه اْبُن ُعَمَر َعىَل تِْلَك احْلَاَلِة احْلََسنَِة َأْعَتَقُه، َفَيُقوُل َلهُ 
ِ
مْحَِن َواَّلل  َأْصَحاُبُه: َيا َأبَا َعْبِدالرَّ

 اْنَخَدْعنَا َلهُ «ُعوَك، َفيَُقوُل اْبُن ُعَمَر: إَِّلَّ َأْن ََيْدَ 
ِ
 )ط: العلمية( »الطبقات الكربى« ابن سعد ِف . ]أخرجه»َفَمْن َخَدَعنَا بِاَّلل

 /31) »تاريخ دمشق«، وابن عساكر ِف )4298(( برقم: 1709 /3) »معرفة الصحابة«نعيم ِف  (، وأبو126، 125 /4)

133.]) 
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ما فعلُتموه بكلِّ وقاحٍة وصفاقة، وإن كنتم قد نجحُتم باألمِس ِف هذا نعم، هذا بالضبِط 

ٌب أو  جاهٌل أو متعصِّ فهيهاَت هيهاَت أن تنجُحوا اليوم، ولن يستجيَب لدعواكم إَّلَّ  ؛األمر

 .أغرصبيٌّ 

 ]...[ ةِ ولِة اإلسالميَّ بادَر جملُس ُشورى الدَّ » ث حزبِكم اْلديد:قلُتم عىل لساِن ُمتحدِّ 

فَق ُشيوُخ املجاهدين بعَد  ،]...[أكِد من استشهاِد الشيِخ أِب بكر البغدادي نعقاِد فوَر التَّ لال فتوا

هِنم العمِل بوصيَّ  يخ املُجاهِد العاَلِ العامِل عىل بيعِة الشَّ  [...]ِة خليفِة املسلمني مشورِة إخوا

 .(4)«فًة للمسلمنيللمؤمننَي وخلي أمًيا [ ...]أِب إبراهيم اِلاشمي القرَش  ،العابدِ 

 ا وقفة:وهذا يستوجُب منَّ 

 ومن هم شيوُخ املُجاهديَن ومن هم إخواهُنم؟ ؟ْن جملُس ُشوراُكم َهذا الذي انعقدَ مَ  :ًَّل أوَّ 

 وأنتم تدَّ 
ِ
 يا قتلَة العلامء

ِ
ِف صفوفكم شيوًخا قد يرفُع هبم املسلُم  عوَن أنَّ أَّل تستحوَن من اهلل

فأعني البغدادي وبطانَته  ؛«آل بغداد»وعندما أقوُل -بغداد علمنا ِف آل ا ما رأًسا؟! أما واهلل إنَّ 

يخني العقيدَة والفقَه عند الشَّ  ُس رُ دْ فالبغدادي كاَن يَ  واحًدا ُيعتدُّ به ِف العلِم؛ شيًخا -الفاسدةِ 

 .-لهام اهللتقبَّ -البنعِل والقحطاِّن 

                                           

َ َفَسيُْؤتِيِه َأْجًرا َعظِياًم وَ }الكلمة الصوتية:  (4) مؤسسة الفرقان لإلنتاج »، َصدرت عن: {َمْن َأْوََف باَِم َعاَهَد َعَليُْه اَّللَّ

ين األول  31( ـه 1441ربيع األول  3، بتاريخ: اخلميس «اإلعالمي  .)م 2019أكتوبر/تِْْشِ
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جتم ، وهي الِعبارُة ذاهتا التي روَّ (5)«لعابدالعاَلُ العامُل ا»وقد قلتم ِف تعريفكم ألِب إبراهيم: 

نْشنَة َأْعرُفَها ِش »وتلَك  ،الرجَل َّل يكاُد حيمُل من العلِم شيًئا ضح فيام بعد أنَّ هبا للبغدادي، ليتَّ 

 .(6)«ِمْن َأْخَزم

 َل شيًئا مَن العلم.جِن وحصَّ فكاَن بنَّاًء ثمَّ فتَح اهلل عليه ِف السِّ  ؛العدناِّنا وأمَّ 

امي أجهل من محاِر أبيه، وشيوخه كاَنا ميرسة الشَّ  وهو ،طفالأ طبيبفكاَن  ؛«فرقان»ا وأمَّ 

 عَبة املرصي ولن أزيد.وُش 

ه صاحب امَلقولِة وَّل ننَْسى أنَّ  ،ث وَّل حرجفحدِّ  -عبدالله قرداش- «اللهي عبدحجِّ »وعن 

 !!«)ولةالدَّ (آِّن ما هيمني كل هذي املسائل العقدية، آِّن أهم َش عندي »هيِة: الشَّ 

رٌع َّل يفقهُ  ؛«حدودأبو حممد »ا وأمَّ   شيًئا. فأصله مزا

وايل »وعندما ذهَب إليه  ،(7)هلكةع عىل بيان التَّ فهو الذي وقَّ  ؛«ي عبد النارصحجِّ »ا وأمَّ 

 !!«عُت وحسبام وقَّ لسُت أنا من كتبه وإنَّ »مغاضًبا وطلَب منه توضيًحا لألمِر قاَل له:  «حلب

                                           

 املرجع السابق. (5)

ن أِب أخزم الطائي ِف ابنه أخزم وكان عاقاا؛ فلام هلك ترك وراءه بنني ما روي ع املثل نِْشنَة: طبع وعادة؛ وأصلِش  (6)

هم فرضبوه حتى أدموه فقال:  وا عىل جدِّ  انَقضُّ

مِ  ُجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوِِّن باليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدَّ  إنَّ بنَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َ َّ

 

 َأْعرُفَهييييييييييييييييييييييييييييا ِمييييييييييييييييييييييييييييْن َأْخييييييييييييييييييييييييييييَزمِشنِْشيييييييييييييييييييييييييييينٌَة  

 [.(361 /1الفضل امليداِّن ) ِبأل «جممع األمثال» :نظريُ ] 

 :، بتاريخ31-ت-8 ـه :برقم، َصدر ، للجنة املفوضة{ْن َهَلَك َعْن َبيِّنٍَة َوحَيْيَى َمْن َحيَّ َعْن َبيِّنَةٍ لِيَْهلَِك مَ } :بيان (7)

 .)م 17/5/2017 - ـه 21/8/1438(
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 (8)عديل- يالزوبع حممد عِل ساجتي والذي ذكره اللِه الزوبعأبا عبد وواهلل إنَّ 

وأذكره هنا ، ن أجلف وأجهل من رأيت من األعرابم (9)«العربية» قناة ِف لقاء -البغدادي

 !قوٍم ابُتِل هبم البغدادي! ة أيُّ ى تعلم األمَّ ولكن حتَّ   ،كان ذا شأٍن ُيذكر أنه باعتبارليس 

 هي: والعقدقهاُء ِف أهِل احللِّ الف الْشوَط الثالثة التي نصَّ عليها نَّ إ :ثانيًا

 العدالُة اْلامعُة لْشوطِها. -»

 العلُم الذي ُيتَوصُل به إىل معرفِة مْن يستحقُّ اإلمامَة. -

 .ـها. (10)«ياِن إىل معرفِة األصلِح لإلمامةِ أُي واحلكمُة املؤدِّ الرَّ  -

هم ببدعةِ للدِّ  لمهم وسفِكهممجيُعها ُمنتفَية ِِف آِل بغداد؛ فعدالُتهم جمروحة بظُ   وتلبسِّ
ِ
 ماء

وليس أكذَب من قوِل البغداديِّ  ،ثابٌت عندنا وَّل سبيَل لدحضه وَكِذهُبمكفِي، الغلوِّ ِف التَّ 

 .(11)«وإنَّا لنربأُ إىل اهلل ِمْن كلِّ ظلٍم يقُع فاَل ُيرَفع»نفسه ِف كلمتِه األخية: 

ا فلم يزده ذلك إَّلَّ ؛ ظاَلفإن كان هذا حاُل كبيهم الذي وصلته املظاَلُ تلَو امل  ُعُتوا

 فكيَف يكوُن حال من هم دونه؟!؛ واستكباًرا

                                           

ُجِل:َعِديل  (8)  [.(588 /2) «املعجم الوسيط»] زوُج ُأخت امرأَته. واْلمع: َأعداٌل، وُعَدَّلُء. الرَّ

ين األول  27ـه ) 1441صفر  28 األحد :ُبث بتاريخ (9)  .م( 2019أكتوبر/تِْْشِ

 .(18، 17للاموردي )ص: « األحكام السلطانية» :ُينظر (10)

املحّرم  17، بتاريخ: اَّلثنني «مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي»، َصدرت عن: {َوُقِل اْعَمُلوا }الكلمة الصوتية:  (11)

 .)م 2019ول لُ َأيْ /سبتمرب 16( ـه 1441
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 تصله! املظاَل َّل فلعلَّ  ؛(12)«ِمْن كلِّ ظلٍم يقُع فاَل ُيرَفع» :هو قاَل  وإن جادَل عنه أمحق وقال:

 وإَّلَّ  وِف هذا دليٌل إذن عىل أنَّ  قلُت:
ٍ
ليفِة كيف ََتجُب مظلمًة عن خف بطانَته بطانَة ُسوء

، َوََّل »َقاَل:  ‘، َعِن النَّبِيِّ َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ فَ  ،عجباملُسلمني؟! وَّل  َما َبَعَث اهلُل ِمْن َنبِيٍّ

ُه َعَليِْه، َوبِطَ  َتأُْمُرُه  اَنةٌ اْستَْخَلَف ِمْن َخلِيَفٍة، إَِّلَّ َكاَنْت َلُه بَِطاَنَتاِن: بَِطاَنٌة َتْأُمُرُه بِامْلَْعُروِف َوََتُضُّ

ُه َعَليِْه، َفامْلَْعُصوُم َمْن َعَصَم اهلُل َتَعاىَل  ِّ َوََتُضُّ  .(13)«بِالْشَّ

ه عليه! ا لنشهُد أنَّ وإنَّ   البغدادي قد ابُتِل ببطانٍة كانت تأمُره بالْشِّ وَتضُّ

ا حلْرِف ا شُط العلِم فيكاُد يكوُن معدوًما ِف آِل بغداد، لذلك َل يبذل الغالُة جهًدا كبيً وأمَّ 

بِت واألصول، ولو كانت بطانُة البغدادي ممن يفقهون شيًئا َلا تالعَب هبم املنهِج وتغيِي الثَّ  وا

ئلِة إَّلَّ ولِة الزَّ صبيُة الغلوِّ الذين َل ُترفع ِلم رايٌة ِف الدَّ  َل خيُة املشايِخ وطلبِة العلِم  بعَد أن ُقتِ ا

ِة والبيان، وبمقتلهم خلت وأحسنوا مقارعَتهم باحلجَّ الذيَن برعوا ِف نسِف ُشبهاِت املبتدعة، 

 .الساحةُ 

ٍة بَِمْعَمييييييييييييييييرِ  َ  َيييييييييييييييييا َلييييييييييييييييَك ِمييييييييييييييييْن ُقييييييييييييييييربَّ

 

 َخاَل َلِك اْْلَوُّ َفبِيِِض َواْصِفِري 

، فييييييييامذا ََتْييييييييذَ    ؟ريقييييييييد ُرِفييييييييَع الَفييييييييخُّ

 

يييييييِري  يييييييِري َميييييييا ِشيييييييْئِت َأْن ُتنَقِّ  (14)َوَنقِّ

 
ضح فمن هنايِة البغدادي يتَّ  ،ياِن إىل معرفِة األصلح لإلمامةا شُط الّرأِي واحلكمِة املؤدِّ وأمَّ 

لنا أي رأي وأي حكمة كان عليها القوم! حتَّى أخرجوا أمَيهم من الصحاري والرباري 

                                           

 املرجع السابق. (12)

 .(7198( برقم: )77 /9أخرجه البخاري ) (13)

 .(49)ص: « ديوان َطَرَفة بن الَعْبد» (14)
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رون من َيرُج إليها ؛ دار الكفر التي كانوا يكفِّ «إدلب»ريف  وجاؤوا به إىل ضيعٍة ِف اسعةِ الشَّ 

 البتان عىل آل بغداد.ومها صفتان غ ،قبل انتهاء دولتِهم؛ إهنا املداهنة والتلون ِف دين اهلل

ِي الكثي والكثي ولكنَّ  ر.ًبا للتِّ نا نكتفي هبذا جتنُّ وغي هذا من احلمِق ِف الرأ  كرا

َة َِلُيييمْ  َفيييْوَ  ُلُح النييياُس َّل َيْصييي ا  ََّل ََسَ

 

يييييييييييييييييييييييييييييياُِلُْم َسيييييييييييييييييييييييييييييياُدوا   َة إَِذا ُجهَّ ا  َوََّل ََسَ

 ُتلفى األُموُر بَِأهِل الُرشِد ما َصَلَحت 

 

ِر َتنقييييييييييييادُ   ييييييييييييوا َفبِيييييييييييياألَشا  (15)َفييييييييييييِإن َتَولَّ

 
ولِة واخلالفِة وتسيوَن م الدَّ هَ كم واستكباِركم عن احلق؛ َّل زلتم تعيشوَن وَ إنكم ولَِغيِّ  ثمَّ 

فقصَم ظهَرها وقتل قاَدهتا  ؛رها اهلُل بظلمهاوَّل تعرتفوَن بأنَّ دولَتكم قد دمَّ  ،وفَق هذا األمر

 هون!وهدى بعًضا من جندَها والبعض اآلخر ِف سكرهتم يعم

ًة ة، خاصَّ وهذا افتئاٌت عىل األمَّ  ،ولوَن بتنصيِب جمهوٍل خليفًة عىل املُسلمنيوها أنتم تتطا

وأنتم تعيشوَن اليوم ضعًفا ما بعده ضعف، وإن قلتم كاَن قبله البغدادي وقد بايعتموه وأقررتم 

 قلنا: !خالفَته

ر  :أوًَّل  ، وقع البغدادي آنذاك إعالن اخلالفِة وتوليَة أِب بكر «ورىجملس الشُّ »يوَم قرَّ

ه املُسلموَن فيطمئنُّ  ون وُيبايعونه، واستشاروا الشيخ اختالٌف بينهم حوَل ظهوره برسمه ليا

اس باسمه ورسمه بل رأى فأشار عليهم بخروج البغدادي للنَّ  ؛-اهلل لهتقبَّ -تركي البنعِل 

ه من حقِّ املسلمنَي عليِه أن يعرفوا من هو منه، وأنَّ  ِف ذلك أمًرا َّل بدَّ  -له اهللتقبَّ -الشيُخ 

 ِة األمنيات البالية.يومها بُحجَّ  «فرقان»تهم، فتمَّ األمُر رغم معارضِة خليف

                                           

 .(66)ص: « ديوان األفوه األودي» (15)
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 عْش شوٍط وجَب توفرها ِف من ُتعقُد له اإلمامة: ¬َد اَلاورديُّ عدَّ  :ثانيًا

ِذي َيْلَزُمُه » ةِ ِمَن اأْلُُموِر  [اإلمامُ  :أي]َوَالَّ ُة َأْشَياَء: اْلَعامَّ  َعَْشَ

ِة، َفِإْن َنَجَم ُمْبَتدِ  ِة، َوَما َأمْجََع َعَلْيِه َسَلُف اأْلُمَّ يِن َعىَل ُأُصولِِه امْلُْسَتِقرَّ ٌع َأْو َأَحُدَها: ِحْفُظ الدِّ

َواَب، َوَأَخَذُه باَِم َيلْ  َ َلُه الصَّ َة، َوَبنيَّ َزُمُه ِمَن احْلُُقوِق َواحْلُُدوِد؛ َزاَغ ُذو ُشْبَهٍة َعنُْه، َأْوَضَح َلُه احْلُجَّ

ُة مَمْنُوَعًة ِمْن َزَلٍل. ُروًسا ِمْن َخَلٍل، َواأْلُمَّ يُن حَمْ  لَِيُكوَن الدِّ

َصاِم َبنْيَ امْلَُتنَاِزِعنَي َحتَّى َتُعمَّ النَّ 
 َصَفُة، َفاَل الثَّاِِّن: َتنِْفيُذ اأْلَْحَكاِم َبنْيَ امْلَُتَشاِجِريَن، َوَقْطُع اخْلِ

ى َظاَِلٌ، َوََّل َيْضُعُف َمْظُلوٌم.  َيَتَعدَّ

وا ِِف اأْلَ  َف النَّاُس ِِف امْلََعايِِش، َوَينَْتِْشُ بُّ َعِن احْلَِريِم؛ لَِيَترَصَّ ْسَفاِر الثَّالُِث: مِحَاَيُة اْلَبْيَضِة َوالذَّ

 آِمننَِي ِمْن َتْغِريٍر بِنَْفٍس َأْو َماٍل.

بُِع: إَقاَمُة احْلُدُ  ا  َتَعاىَل َعن اَِّلْنتَِهاِك، َوَُتَْفَظ ُحُقوُق ِعَباِدِه ِمْن إْتاَلٍف َوالرَّ
ِ
اِرُم اَّللَّ وِد؛ لُِتَصاَن حَمَ

اِفَعِة َحتَّى ََّل َتْظَفَر اأْلَ  ِة الدَّ انَِعِة َواْلُقوَّ ِة اَْلَ ٍة َواْستِْهاَلٍك. َواخْلَاِمُس: ََتِْصنُي الثُُّغوِر بِاْلُعدَّ ْعَداُء بِِغرَّ

ُْسلٍِم َأْو ُمَعاَهٍد َدًما.َينْتَ 
ِ
ًما، َأْو َيْسِفُكوَن ِفيَها مل رَّ  ِهُكوَن ِفيَها حُمَ

ِة؛ لُِيَقاَم بِ  مَّ ْعَوِة َحتَّى ُيْسلَِم َأْو َيْدُخَل ِِف الذِّ ْساَلَم َبْعَد الدَّ اِدُس: ِجَهاُد َمْن َعاَنَد اإْلِ َحقِّ َوالسَّ

 َتَعاىَل ِِف إْظَهاِرِه َعىَل ال
ِ
ِه.اَّللَّ يِن ُكلِّ  دِّ

ا َواْجتَِهاًدا ِمْن َغْيِ َخْوٍف َوََّل  ُع َنصا ْ َدَقاِت َعىَل َما َأْوَجَبُه الْشَّ  َوالصَّ
ِ
ابُِع: ِجَباَيُة اْلَفْيء  َوالسَّ

 َعْسٍف.
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ٍف َوََّل َتْقتِيٍ   ََسَ
اِل ِمْن َغْيِ ، َوَدْفُعُه ِِف َوْقٍت ََّل َوالثَّاِمُن: َتْقِديُر اْلَعَطاَيا َوَما َيْسَتِحقُّ ِِف َبْيِت اَْلَ

 َتْقِديَم ِفيِه َوََّل َتْأِخَي.

ُض إَلْيِهْم ِمَن اأْلَْعاَمِل َوَيِكُلُه إَلْيهِ   ِفياَم ُيَفوَّ
ِ
 َوَتْقلِيُد النَُّصَحاء

ِ
ْم ِمَن التَّاِسُع: اْستِْكَفاُء اأْلَُمنَاء

ِل؛ لَِتُكوَن اأْلَْعاَمُل بِاْلَكَفاَءِة َمْضُبو ُفوَظًة.اأْلَْمَوا  حَمْ
ِ
ُل بِاأْلَُمنَاء  َطًة، َواأْلَْمَوا

ِة َوحِ  ِل؛ لَِينَْهَض بِِسَياَسِة اأْلُمَّ َح اأْلَْحَوا : َأْن ُيَباِشَ بِنَْفِسِه ُمَشاَرَفَة اأْلُُموِر، َوَتَصفُّ َسِة اْلَعاِشُ َرا

ٍة َأْو  ُل َعىَل التَّْفِويِض َتَشاُغاًل بَِلذَّ ِة، َوََّل ُيَعوِّ لَّ
ِ
ِعَباَدٍة، َفَقْد ََيُوُن اأْلَِمنُي َوَيُغشُّ النَّاِصُح، َوَقْد امْل

ُ َتَعاىَل:  َياَداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة ِِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ َوََّل َتتَّبِِع اِْلََوى }َقاَل اَّللَّ

ِذينَ   إِنَّ الَّ
ِ
  َفيُِضلََّك َعْن َسبِيِل اَّللَّ

ِ
 .[26]ص:  {َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اَّللَّ

َباِع َحتَّى َوَصَفهُ  ِة َوََّل َعَذَرُه ِِف اَِّلتِّ ُ ُسْبَحاَنُه َعىَل التَّْفِويِض ُدوَن امْلَُباَشَ  َفَلْم َيْقَترِصْ اَّللَّ

يِن َوَمنِْصِب ا ا َعَلْيِه بُِحْكِم الدِّ اَلِل، َوَهَذا َوإِْن َكاَن ُمْسَتَحقا َياَسِة بِالضَّ اَلَفِة، َفُهَو ِمْن ُحُقوِق السِّ
خْلِ

ٍع، َقاَل النَّبِيُّ  اَلمُ -لُِكلِّ ُمْسرَتْ اَلُة َوالسَّ ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن »: -َعَلْيِه الصَّ

 .ـها. (17)«(16)«َرِعيَّتِهِ 

َّل ننكُر  ا! وإن كنَّ ؟إبراهيم وط العْشة متوفٌر ِف أِبشٍط من هذِه الْشُّ  كم أيُّ فُقوُلوا يل بربِّ 

إىل  «حلب»من  رت يوًما ما ِف البغدادي، وقد كان له سلطاٌن امتدَّ وَط قد توفَّ أنَّ هذه الْشُّ 

، أما اليوم مستوفية للْشوطا دولة وَن بأهنَّ ، وهو ما جعل منصفي الغرَب يومها ُيقرُّ «املوصل»

                                           

عبدالله بن ، من حديث (1829( برقم: )7 /6(، ومسلم )5200( برقم: )31 /7أخرجه البخاري ) ُمتََّفٌق عليه: (16)

 .ƒ عمر

 .(41، 40للاموردي )ص: « طانيةاألحكام السل» (17)
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 ؟ى يكوُن جمهولكم هذا إماًماومتكني، فأنَّ  فال دولة وَّل أدنى مقومات الدولة من أرٍض وشوكةٍ 

 ة!أمنيَّ  لدواعٍ ظهوره اساًم ورساًم  يةمنا لكم جدًَّل بعدِم إمكانهذا وإن سلَّ 

بُّ َعِن »وِط املذكورِة أعاله الْشط الثالث وفيه: ْشوقد استوقفني ِف ال مِحَاَيُة اْلَبْيَضِة َوالذَّ

تِنا األسيات كلمته األخيِة وهو يثبِّ ، وتذكرُت كالم البغدادي ِف (18)«احْلَِريمِ  ج فرَّ -ُت أخوا

قيَّ ، فلم يبعهنَّ إَّلَّ -اهلُل عنهن ة خاصَّ و-اُت  كالًما فارًغا َّل ُيسمُن وَّل يغنِي من جوع، بينام العرا

 واحلُ 
ِ
ء ُل ِلن املحامون وُتدفع َّلستخالصهن املاليني، فهؤَّلء ُيوكَّ  -جاجزوجاُت األمرا

ِة غداد ما َّل حيلُّ لغيهم؛ فتوكيُل املحامي والتحاكُم إىل املحاكِم الكفريَّ وعجبي إذ حيلُّ آلل ب

هم ِة، أمَّ خمرٌج من امللَّ  كفٌر أكربُ  :تبعهومن  «رقانفُ »لدى  ا إذا فعله آل بغداد َّلستخالِص أَسا

 ونسائهم فحالٌل زَّلٌل!!

ِق الذين ابُتلَيت هبم  ِب العرا فعاثوا ِف األرِض  ؛ةاألمَّ نعم، هؤَّلء هم طغمُة الْشِّ من أعرا

هي يأكلها رعاُة  املسلمني الذين حرموهم إياه، ها هي ماليينهم والتي هي من حقِّ  فساًدا، وها

األغناِم غنيمًة باردًة َل حيلموا هبا، حرموها املسلمنَي فحرمهم اهلل إياها، أم أنكم حسبتم أن 

ِق وجتويَع املُحارصيَن والتفريق بني شهد ِق وغيهم من الشُّ احتكاَر األسوا  العرا
ِ
 سيمرُّ اء

ِ
هداء

ٍم لِْلَعبِيدِ  َوَما َربَُّك } -إن شاء اهلل تعاىل-اآلخرة  دوَن عقاٍب ِف الدنيا؟ ثمَّ  ]فصلت:  {بَِظالَّ

46]. 

وذاد  ،وذببنا عنه ،تنا ملكهوثبَّ  يوًما، ا نحُن الذين بايعنا البغداديإنَّ  تنا احلبيبة؛فَيا أمَّ 

ِة الوقوع ِف فخِّ آل بغداد ركم اليوَم مْن مغبَّ ار عنه باألرواِح واملُهج، نحذِّ املُهاجرون واألنص

                                           

 املرجع السابق. (18)
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 {َوََّل ُينَبِّئَُك ِمْثُل َخبِيٍ }كم دعاوهيم الباطلة التي وجَب قطُع دابرها، وَّل تغرنَّ  شذمة الْشِّ 

 .[14]فاطر: 

اعُ ا أهيَّ  ا أنتم يا إخوَة التوحيد،وأمَّ  َة اخلي التي أبى اهلل آلل بغداد أن من القبائل يا بذر النُّزَّ

نا من بني أيدهيم وأيدي الكافرين بفضٍل منه ومنَّ  ؛جسةيطؤوها بأقدامهم النَّ  ة، فأخرجكم ربُّ

وا،  اصرُبوا ثمَّ  اصرُبوا ثمَّ  :أقول لكمديَن خائفني، وقد غدوُتم اليوَم مطارديَن ُمْشَّ  اصرِبُ

 ما تلقونه ِف هذا الطَّ 
ِ
ع اهلل فإنه درب من سبقكم، ولن يضيِّ  ائِك ريِق الشَّ واحتسبوا عنَد اهلل

ننا  واغيت، وإنَّ اكم واإلذعان لطاغوت من الطَّ إيَّ  اكم ثمَّ أجوركم، وإيَّ  يغفر -تسليَم بعِض إخوا

طأ العظيم الذي ما ينبغي لعاقٍل الوقوع فيه، وَّل ألنفسهم إىل دويالهتم ِلو من اخل -اهلل ِلم

 م من أخسِّ فإهنَّ  -قتلهم اهلل-ًة طواغيت اْلزيرة خاصَّ والكاذبة  نكم وعود الطواغيِت تغرَّ 

ًنا قد غرَّ  فوِس وأرذِلا، وإنَّ النُّ  هم ومنذ شهور  هتم وعود الطاغوِت وانخدعوا ِلم، وهالنا إخوا

 حقيِق ودوَن حُماكمة، واعلموا إخواِّن أنَّ ة يقبعون ِف سجون الكفرِة َتَت التعذيِب والتَّ عدَّ 

قوها قدَر فاحذروا هذه الفتنة واتَّ  ؛ته اهلُل وعصمه من ثبَّ ة عظيمة َّل يثبُت فيها إَّلَّ جن فتنالسِّ 

امِحنِيَ }املُْستطاع  ُ َخْيٌ َحافًِظا َوُهَو َأْرَحُم الرَّ  .[64]يوسف:  {َفاَّللَّ

 أن ُيؤمِّ 
ِ
عَث ويب ،ِة أمَر رشدويربم ِلذه األمَّ  ،ن إخوانكموأيَن الغرب الشعث؛ أقسُموا عىل اهلل

 اإلسالِم من جديد. وُيظهَر به وبنا عزَّ  ،د صفوفنَاويوحِّ  ،فيَها رجاًل رشيًدا جيمع اهلُل به شتاَتنا

 ربِّ 
ِ
نا أن احلمُد هلل ٍد وعىل آله دنا حُممَّ م عىل سيِّ اللَّهمَّ وسلِّ  وصلِّ  ،العاملني وآخر دعوا

 وصحبه أمجعني.
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 :وكتب

 اْبُن ُجَبْير

 هـ 1441ربيع األول  6 حدألا

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 


