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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا

 وبعد

لقد صدر أخيرا مقال منسوب لشيخنا الشيخ الفاضل أبو المنذر الشنقيطي ــ حفظه هللا ــ 
را في نسبة ھذا المقال لشيخنا حفظه هللا ينشكك كثونحن إذ نتأسف لما فيه من مخالفة الحق   

 وذلك لما يأتي : 

وفضائل  ــ الشيخ كما عھدناه قامة من قامات العلم والفھم وقد حباه هللا بخصائص عظيمة
فتيات إال بالتدليل الناصع الواضح من األصول ليلة ؛ من ذلك تحري الحق وعدم االج

 وأقوال العلماء 

وھذا المقال الذي يفرق فيه صاحبه بين مفھوم الخالفة الشرعية ومفھوم الخالفة السياسية  
 ليس من أسلوب الشيخ في طرح المسائل 

فسه قدرا وال يحسب لھا حسابا بعيد عن حب الشيخ كما عھدناه متواضع ال يقدر لنـــ 
 الحظوة والشھرة 

 وھذه الصفة األخيرة ھي التي تجعل صاحبھا يصادم الحق ويكسر أعناق النصوص .

ر من مصادر اوى الشيخ ومقاالته كانت تنشر ھذا المقال وذلك أن فتدــ نشكك في مص 
ر منه شيء ــ رغم الحاجة معلومة ومعھودة ، أضف إلي ذلك أن الشيخ ومنذ أشھر لم يصد

نسأل هللا له الحفظ والثبات . انشغالهإلي ذلك ــ وھذا ربما راجع إلي   

ھذا المقال يتصادم مع ما كان يكتبه الشيخ ويؤمن به ويسعي إليه ــ    

يقول الشيخ الفاضل في رسالة له تحت عنوان " متى يفقھون معنى الطاعة " ــ وھي  
ب في نصرة تمدد الدولة اإلسالمية إلي الشام ــ حيث قال : رسالة قيمة من أوائل ما كت  

اإلعالن عن " دولة اإلسالم " فيه تذكير المسلمين بالخالفة الغائبة , التي ( 
يحن المسلمون إليھا في مثل ھذه المحن الشديدة ويكثر إقبالھم على أي مشروع 

  ) يسعى الستعادتھا 

  . الغرباء من طبعة 7متى يفقھون معني الطاعة ص 

  والمقال على ھذا الرابط :
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https://twitter.com/alghuraba_ar/status/471765121443069952 

ثم يذكر في المقال الستعادتھا تسعي  فكيف يذكر أن الخالفة غائبة ،وأن الدولة اإلسالمية
المزعوم أن المال محمد عمر ــ حفظه هللا ــ خليفة للمسلمين ھذا ال يتأتي ويتناقض ما حرره 

  سابقا وھذا مما يزيد من شكنا في نسبة ھذا المقال إليه  

نختصر على بعض وھناك نقول كثيرة من كتابات الشيخ ــ حفظه هللا ــ تدلل على ما قلناه  
  منھا 

  اإلسالم " : دولة حيث قال في رسالته  " رفع المالم عن جنود  

لقد كان من المفترض أن تسعى كل الجماعات المجاھدة الموجودة في العراق (
والشام إلى االنضمام إلى الدولة اإلسالمية لوجوب نصب اإلمام وتعين مبايعته 

  على كل مسلم ..) 
  من طبعة الغرباء  3رقع المالم ص 

  ا : وقال أيض

لكن أھل الحل والعقد الذين بايعوا أمير دولة اإلسالم سموھا دولة ولم يسموھا (
اإلمامة العظمى ال على اإلمارة   تنظيما وفي ھذا دليل ظاھر على أن بيعتھم بيعة

   ) الصغرى
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  من طبعة الغرباء  6رفع المالم ص 

وھذا يدل على أنه يعتبر بيعة الدولة اإلسالمية بيعة على اإلمامة العظمى لم تسبقھا بيعة 
من أنه يعتبر بيعة المال عمر بيعة على نسب له في المقال الجديد  خالفا لما معتبرة شرعا 
  . اإلمامة العظمي

  وقال أيضا : 

: في العراق والشام "  اإلسالمية " الدولة في المجاھدون أيھا(    

 لقد فتحتم الباب فال تغلقوه ولبستم القميص فال تنزعوه..!

 وانتعشت النفوس به امتألت كبيرا أمال اإلسالم دولة قيام عن باإلعالن األمة منحتم إنكم
  )  ..! قيئه في كالعائد ھبته في العائد فإن, وھبتموه ما األمة من تنزعوا فال األرواح به

  من طبعة الغرباء 16رفع المالم ص 

  وقال أيضا : 

 (واعلموا أن راية اإلسالم اليوم مرفوعة بأيديكم , فإن قطعت فشدوا عليھا بالسواعد 
 وضموھا إلى الصدور ..!

   وكونوا في الثبات على أمركم كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم : (وهللا لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك ھذا األمر , ما تركته حتى يظھره هللا 

 أو أھلك دونه ).

  من طبعة الغرباء  17رفع المالم ص 

 وقال أيضا :

  ( أيھا المجاھدون في " الدولة اإلسالمية في العراق والشام " : 

 عالية ھمم من لكم لما’  الصدارة في الحق لكم أن  المحنة ھذه كشفت  لقد  
 ضالالت وال المشككين وساوس تقھرھا ال صلبة وإرادة,  جبارة وعزائم,

  .)  المخذلين

  من طبعة الغرباء  17رفع المالم ص 
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  وقال أيضا :

 (إن المسلمين اليوم في أحوج ما يكونون إلى اإلعالن عن قيام " دولة اإلسالم 
 " من أجل مواجھة ما ھو واقع من استباحة بيضتھم وتكالب األمم عليھم .

 وھو ما يوجب المبادرة إلى الدخول في أول بيعة يتم اإلعالن عنھا .. )

  من طبعة الغرباء  23رفع المالم ص 

  وقال أيضا : 

( لسنا في خيرة من أمرنا حتى نقبل ھذا و نرد ذاك , أو نستغرق وقتا طويال في 
التربص واالنتظار أو التأني في االختيار ’ ألن وجوب نصب اإلمام على الفور 

واالستعجال ,وألن أوضاعنا المأسوية ال تسمح بالتأجيل .. ينبغي أن نتعلق بأول 
 بارقة أمل ..كما يتعلق الغريق بكل شيء حتى بالقشة .

   وإال أصبحنا كغريق تمتد إليه أيادي المنقذين فيقول : كفوا أيديكم ..ال أريد أن 
 ينقذني إال ذو طلعة بھية وقامة ممشوقة ..!! )

  من طبعة الغرباء  17رفع المالم ص 

  وقال أيضا : 

   إن االجتماع تحت راية " الدولة اإلسالمية " محقق للكثير من المقاصد 
 الشرعية منھا :

 1- االجتماع والوحدة والجھاد تحت راية واحدة. 

2-إيجاد منصب اإلمامة الذي تتوقف عليه الكثير من األحكام الشرعية  
 والمصالح الدنيوية .  

  3- تحقيق البيعة العامة التي أوجبھا هللا على كل مسلم ) . 

  من طبعة الغرباء  23رفع المالم ص 

 

  وقال أيضا :
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 (  فالدعوة إلى بيعة " الدولة اإلسالمية " دعوة الجتماع المسلمين تحت راية 
 واحدة وإمام واحد. 

 وذالك أدعى الجتماع قوتھم وأقرب إلى تحقيق الغلبة على عدوھم .

وأھل الحل والعقد الذين بادروا إلى ھذه البيعة قاموا بأمر واجب وفرض الزم 
 وامتثلوا ما أمر هللا به.

 فھذه البيعة تدعو إلى الفرحة والسرور ال إلى الخوف والتوجس من الشرور ) .

  من طبعة الغرباء 24ــ  23رفع المالم ص 

  وقال أيضا : 

 (إن " الدولة اإلسالمية في العراق والشام " دعت إلى بيعة اإلمام ومھدت لھذا 
 األمر حتى استقام .

فمن أعرض عن بيعتھا مؤثرا البقاء بال إمام فليحذر أن يكون ممن قال فيھم 
عليه الصالة والسالم : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاھلية 

 »رواه مسلم من حديث عبد هللا بن عمر..

   ومن أعرض عن بيعتھا عازما إنشاء بيعة أخرى لنفسه أو لغيره فقد خالف 
قوله عليه الصالة والسالم : (فوا ببيعة األول فاألول)متفق عليه من حديث أبي 

 ھريرة .

ومن أعرض عن بيعتھا بحجة التسويف والتأخير إلى أن يستتب األمر لألمير , 
 فقد قارف اإلثم وأخطأ التبرير.  

 ألن نصب اإلمام واجب عل الفور والتعجيل ال على التسويف والتأجيل ) .

  من طبعة الغرباء 24رفع المالم ص 

  وقال أيضا : 

 (إن الواقع اليوم ال يسمح بقيام دولة اإلسالم فحسب بل يدعو إليه بإلحاح .

 و الجماعات المجاھدة كلھا يمكن أن تتوحد وتندمج في ھذه الدولة ..
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و ھي وحدھا المعنية بھذا األمر , فينبغي أن تكون ھي المبادرة وھي المخططة 
 وھي المنفذة .

 وال عليھا إن تقاعس غيرھا أو تخاذل  ) .

من طبعة الغرباء  25 رفع المالم ص  

 وقال أيضا : 

 (أيھا المجاھدون في العراق والشام :

 إن نصر هللا ال يستمد إال بطاعته , وعونه ال يطلب إال بالخضوع لشريعته .

  فاستجيبوا لما أمركم هللا به من التوحد واالئتالف , واجتنبوا ما نھاكم عنه من 
 التفرق واالختالف .

واجتمعوا تحت راية واحدة وإمام واحد , فذالك مما يرضي ربكم ويغيظ عدوكم 
 ويقوي شوكتكم.

واحذروا استمرار الخالف والنزاع , فإنه يفضي ال محالة إلى العداوة والصراع 
 (.. 

من طبعة الغرباء  25رفع المالم ص   

 ورسالة الشيخ حفظه هللا رفع المالم على ھذا الرابط : 
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https://twitter.com/alghuraba_ar/status/466981178315386880 

 

يمة والنفيسة " فتاوى بال طيار " وھي من آخر ما كتب وقال ــ حفظه هللا ــ في رسالته الق
  حول موضوع " الدولة اإلسالمية " : 

 (إذا كان أھل الحل والعقد الذين بايعوا أمير الدولة بايعوه على اإلمامة العامة 
 وسموھا دولة , فكيف يتأتى لك القول بأنھا مجرد إمارة حرب ؟ ) 

من طبعة الغرباء  4 فتاوى بال طيار ص  

 وقال أيضا : 

(إذا كانت المعركة طويلة ومستمرة – كما ھو الواقع- فكيف يظل المجاھدون 
 طيلة ھذه الفترة بال بيعة وال إمام ؟ ) .

من طبعة الغرباء  5فتاوى بال طيار ص   

 وقال أيضا : 

  (  إن " الدولة اإلسالمية " ھي الفرصة الوحيدة لالجتماع ..
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والبيعة على اإلمامة ھي وحدھا التي تجمع المسلمين ..ومن ال بيعة لھم فال 
 جماعة لھم .

    لقد اتفق أھل العلم على وجوب نصب اإلمام , واتفقوا على أن نصبه واجب 
 على الفور ال على التراخي ..

 واتفقوا على أن مبايعة اإلمام بعد نصبه فرض على كل مسلم .. )

 

  من طبعة الغرباء  6فتاوى بال طيار ص 

  وقال أيضا : 

  (وبالتالي فكل الجماعات التي تجاھد بال بيعة عامة مع قدرتھا على المبايعة 
عاصية بترك البيعة , ويتضاعف إثمھا مع وجود اإلمام المبايع ورفضھا 

  لمبايعته )  .

  من طبعة الغرباء 6 ص فتاوى بال طيار

  وقال أيضا : 

ولھذا قام المجاھدون في " الدولة اإلسالمية " بالمبادرة إلى ھذه البيعة ( 
فواجب استجابة ألمر هللا تعالى وعقدا لرابطة الدين التي تجمع المسلمين, 

  ) . على بقية المسلمين مؤازرتھم ومتابعتھم واالستجابة لبيعتھم

  من طبعة الغرباء 6 ص فتاوى بال طيار

  وقال أيضا : 

(  والدولة اإلسالمية التي بايعھا المسلمون في العراق والشام يتعين عليھا 
دعوة الناس في مناطق نفوذھا إلى البيعة , ومن رفض االستجابة للبيعة بال 

 برھان شرعي فال حل إال أن تفرض عليه بالقوة ).

  من طبعة الغرباء 15 ص فتاوى بال طيار

  وقال أيضا : 
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 (إن " الدولة اإلسالمية في العراق والشام " ھي أملنا اليوم في نھوض األمة 
فاستنھضوا كل طاقاتكم من أجل نصرتھا , فإن األعداء لما أدركوا حقيقتھا 

 وشدة خطرھا استنھضوا كل طاقاتھم من اجل القضاء عليھا .

  ) . إن معركة " الدولة اإلسالمية " ھي معركة األمة اليوم

  من طبعة الغرباء 19 ص  طيارفتاوى بال

  ضا : يوقال أ

(فالقضاء على مشروع " الدولة اإلسالمية " قضاء على المشروع الجھادي  
  برمته ) .

  من طبعة الغرباء 19 ص فتاوى بال طيار

  وقال أيضا : 

(فھذه الحملة اإلعالمية الشرسة ضد " الدولة " ينبغي أن تواجه بحملة إعالمية 
تظھر محاسنھا ومدى شرعيتھا وترد على الشبھات الباطلة واألكاذيب التي 

 تفترى ضدھا ) .

  .  من طبعة الغرباء 20 ص فتاوى بال طيار

 ورسالة فتاوى بال طيار على ھذا الرابط : 
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  ه للشيخ : تبعد ھذه النقول لكل من تحامل على الدولة بھذا المقال المشكوك في نسب ونقول

ھدة على ما يدين  به من وجوب البيعة للدولة ھذه كتابات الشيخ الموثقة عنه شا
  اإلسالمية 

نھا لم العظمي وأنظر الشيخ بيعة على اإلمامة  وشاھدة كذلك على أن بيعة الدولة في 
  .تسبق ببيعة أخري ، وأنھا بيعة ممھدة للخالفة 

وعلى افتراض صحة نسبة المقال لشيخنا الفاضل فنود منه توضيح ذلك وبيانه من مصدر 
  .ثقة عاجال 

ھذا ومع العلم أننا نعرف الرجال بالحق وال نعرف الحق بالرجال ؛ وأن العصمة لألنبياء 
  فقط علھم الصالة والسالم .

العلماء الصادعين  وندعوا اإلخوة إلى التحري والتثبت وعدم االنجرار وراء من يقع في
  بالحق 

أن كتاباته ومقاالته كان لھا الدور البارز نحسب ھذا الشيخ الفاضل ــ والعلم عند هللا ــ ف 
  انتكاسة المراجعات في مصر وليبيا وموريتانيا  دفي ثبات شباب األمة بع

  فيجب علينا أن نوفيه حقه ونعطيه قدره . 
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في تجريح وتجريم المخالف لھم ولو في أمور بعض الكتاب ھداھم هللا يتجاوزون الحد ف 
  .عادية غيرة منھم ودفاعا عن الحق ــ كما نحسبھم ــ 

  ن مناوئي الدولة اإلسالمية والخالفة الراشدة ن نفرق بين فريقين مالذي يجب علينا أو 

فريق يطرح طرحا علميا وھذا الفريق يرد عليه بالحجة والدليل حتى ينجلي الحق وتزول  
  من غير تجريح وال تجريم . الشبھة

وفريق آخر يكيل الشتائم والسباب للدولة اإلسالمية ولخالفتھا الراشدة بكالم ساقط وھازل  
ويقع في أعراض أعيانھا ومشايخھا فھذا الفريق تنثر له الكنانة ويرد عليه بالقوة 

  والصالبة .

خ أمير المؤمنين وقد قرأت كالما فاحشا وسافال في حق مشايخنا وتاج رؤوسنا الشي 
الخليفة أبو بكر البغدادي والشيخ المجاھد منجنيق الخالفة الراشدة أبو محمد العدناني 

من بعض صادر ھذا الكالم الساقط ووالشيخ العالم المجاھد تركي البنعلي أبو ھمام األثري 
  لفحش أسلوبھم وشدة قذارة تعبيرھم وسقوط كلماتھم نترفع عن ذكر أسمائھم المغتربين 

نقول لمثل ھؤالء ال عذر لكم في التخلف عن الجھاد إال أن تكونوا من المستضعفين من  
وا بما لُ عرض من ھم خير منكم ــ كما نحسبھم ــ وانشغِ ن تكفوا عن أالرجال واألفضل لكم أ

  ينفعكم من الدعاء حتى ال يباغتكم الموت وأنتم على ھذه الحال 

َنا قولوا دائما ورددوا : {   الِمِ  اْلَقْرَيةِ  َھِذهِ  ِمنْ  أَْخِرْجَنا َربَّ ا لَُّدنكَ  ِمن لََّنا َواْجَعل أَْھلَُھا الظَّ  َولِّيً
  }  َنِصيًرا لَُّدنكَ  ِمن لََّنا َواْجَعل

نسأل هللا لشيخنا الفاضل أبو المنذر الشنقيطي التوفيق والسداد والثبات على الحق وحسن 
، وأن يفرج عنه كل كرب وكل ضيق ، وان يحفظه هللا من كل سوء ومكروه ، الخاتمة 

ويختم لنا وله بالشھادة في سبيله مقبلين غير مدبرين إنه ولي ذلك وأن ييسر أموره 
  والقادر عليه 

  وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

 

  كتبه

  أبو سلمة الشنقيطي
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