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  وقفات مع بيان األخوة يف اجليش اإلسالمي
 :احلمد هللا ، وبعد 

الذي أصدروه  " اجليش اإلسالمي "فقد رأينا بأسى بيان إخواننا إخوة التوحيد واجلهاد يف          
 – سدده اهللا    –وأمريها أيب عمر البغدادي     ) دولة العراق اإلسالمية  (يف حق إخوانكم يف     

 وطلبة العلم ومناصري اجلهاد ، بـل واهللا مـا           وهو بيان ساء الكثري من األخوة والدعاة      
عقلت من صالة عشاء ذاك اليوم شيئاً بعد أن قرأت البيان ، ومل أستطع النوم ذلك اليـوم     

  .واهللا من شدة التفكري يف حال إخواننا يف العراق نسأل اهللا أن ينصرهم على عدوهم 

 من أكرب فصائل اجلهـاد يف       واحلق يقال ؛ مل أكن أتصور يوماً أن أنربي بالرد على فصيل           
العراق ذلك الفصيل الذي تشهد لصدقه وجهاده بياناته وتسجيالته العظيمة ، ولو مل يكن              

املرعب لكفى ، فكيف وهي تعمل على كافة األصعدة ،          " قناص بغداد "من جهودها إال    
  .من قتال ملرتدين ، وصفويني حاقدين ، وحمتل كافر 

  : ، فأقول وباهللا التوفيق يل مع هذا البيان وقفات.. لكن 

ـ   :الوقفة األوىل    وهو غريب منكم ، إذ هذا االسم قد        ) تنظيم القاعدة ( مسيتم إخوانكم ب
فمـالكم ال   ) دولة العراق اإلسـالمية   ( وارتضوا ألنفسهم    – وأنتم تعلمون هذا     –أُلغي  

تم تنادون أصحابكم ورفقائكم يف الطريق بأحب األمساء إليهم ، وما موقفكم لـو نـودي              
  ، أو حنوها من األمساء اليت ال ترتضوا ؟ ) اجليش السروري(أو ) اجليش الوطين(بـ

لكنكم خـالفتم هـذا    " ألهل العلم واحلكم  " نص بيانكم أنكم ترجعون      :الوقفة الثانية   
النهج احلق الذي ارتضيتموه ألنفسكم وأصدرمت بيانكم رغم سـكوت أهـل العلـم ،               

مل "يه أهل العلم ، ال يف مناسبته ، وال وقته حيث قلـتم              بأسلوب يبني أنكم مل تشاوروا ف     
نسارع يف رد ما امنا به انتظاراً لرد العلماء الربانيني لينصحوهم يبينـوا األخطـاء                
والتجاوزات الشرعية الواردة وخاصة يف اخلطاب األخري حىت نضيع الفرصـة علـى             
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يحة وبلسماً شافياً للجميع    أعدائنا من األمريكيني والصفويني ومن معهم ، ولتكون نص        
، ولكن مل يتكلم أئمتنا فكان البد من بيان بعض األمور حىت ال يظن ظان أن مـا ورد                 

وظين احلسن بأي عامل صدق وتقوى وورع أن سكوته عما          " من املسائل والتهم صحيح   
تصفونه من أخطاء وتدعونه من وقائع هو لعارض عرض ألزمه الـسكوت ، وأول تلـك    

الزاعم بعض الوقائع واألحداث اليت ال ميكن احلكم        ) املدعي(ونكم يف موقف    العوارض ك 
على جمرد دعواكم ، إذ لو كان احلكم مبجرد الدعوى ؛ الدعى أنـاس أمـوال آخـرين     

  . ودمائهم كما هو نص احلديث 

 ، إذ جمرد صدقكم وجهادكم ليس كافياً يف احلكم بالقضية         مث إن دعاواكم تفتقر للبينات    
وهو نـص   " البينة على املدعي واليمني على من أنكر      "يب صلى اهللا عليه وسلم قال       ، والن 

عام شامل ال يستثين أحداً منه ، ولو أخذ الناس بالدعاوى ألدعى الناس دمـاء بعـضهم                 
  !وأمواهلم 

هذا فضالً عما يتضمنه كالمكم عن أولئك العلماء الذين آثروا السكوت من رمي هلم              
تمه عند احلاجة ، وهي الدعوى اليت يرمى ا الكـثري مـن             بالسكوت عن احلق ، وك    

  !إخواننا أم يقعون يف أعراض العلماء ويتهموم بكتم احلق والتواطئ على الكذب 

 ممن زارهم قادة جيشكم خالل      الذي أعلمه من مربرات بعض علماءنا يف جند واحلجاز        و
دولـة العـراق    " األخـوة يف     فترة األشهر الثمانية املاضية وحاولوا استصدار فتوى ضد       

ويف ) مـدعون (، و " كالم األقران يطوى وال يروى    "وقد قيل   ) أقران(أنكم  " اإلسالمية
 ،  وأم ال يريدون تفريق أهل السنة بتبين فصيل عن آخـر          ،  " البينة على املدعي  "األثر  

وهو موقف ينضح حكمة وتؤدة وفهماً للواقع ، وهو مستوى عاٍل من التقوى والـورع               
  !لتثبت قبل احلكم على الوقائع واألحداث وا
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 ، والـصواب أن املرتـد إذا   فيه إمجال" ليس كل كافر جيب قتله" قولكم   :الوقفة الثالثة   
 هذا –وهو نص صريح يف الوجوب  " من بدل دينه فاقتلوه   "ثبتت ردته وجب قتله حلديث      

مة كما امتنع الـنيب      القتل حلك  يؤجل وال ننكر أنه يقد      -من ناحية أصل احلكم الشرعي      
، لكـن   " حممد يقتل أصـحابه   "صلى اهللا عليه وسلم قتل بعض املنافقني خشية أن يقال           

  !الكالم يف أصل املسألة وجب التفصيل فيها 

 ما ذكرمتوه من حوادث القتل اليت تعرض هلا أفرادكم ، فهي دعـاوى مل              :الوقفة الرابعة   
تها ، ولو ثبتت فال جيوز لنا احلكم مبجـرد          تقيموا عليها البينات ، وال نعلم صدقها وصح       

ثبوا حىت نسمع من خصمكم ونرى مربره لذلك، وقد بلغتنا أخبار مفادهـا أن بعـض              
هؤالء أو كلهم كانوا يشتغلون يف أعمال تصنف شرعا يف خانة مواالة املرتدين والوقوف              

  !يف صفهم يف احلرب والقتال، فهل هذا صحيح؟

ظر يف القضية أن رجال دولة العراق اإلسالمية كانوا حمقني حمسنني يف      إذن قد يتبين عند الن    
  .!قتلهم

وهذا سابق ألوانه لكن أردت التنبيه على جمرد الدعوى وخطرها، أن كالمكم يشبه عملية     
  .!تنفري وتشويه فقط

دولـة العـراق    ( فصدقكم وجهادكم ال جييز لنا احلكم بغياب خـصمكم           :وباجلملة  
  ) .اإلسالمية

وعددمت فعلـه  ) دولته( أنكرمت على أخيكم أيب عمر البغدادي ذكره لقوة         :قفة اخلامسة الو
كما هو ظاهر صنيعكم من سرد أدلة التسميع والنهي عنه ، رغم أنكم قلتم      ) التسميع(من  

فإننا مل حنرص على إظهار قوة اجلماعة وعملياا ومكاسبها إال بالقـدر            "يف أول بيانكم    
دو حبيث ال يضيع علينا املصاحل األخرويـة الكـربى ، واملـصاحل     الذي فيه نكاية بالع   

أفال يكون صنيع أيب عمر البغدادي مربر كتربيركم بإظهار علميـاتكم           " الدنيوية املعتربة 
  ! نكايةً بالعدو 
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 ، إذ ذكركم    فهل جيوز مقابلة اخلطأ باخلطأ    ولو سلمنا أن فعل أيب عمر تسميع ال جيوز ،           
دة الذهبية وقاعدة الصقر ، وقواعد األوكرانيني تـسميع ومفـاخرة ال            لعملياتكم كالقاع 

  !ختفى 

على أننا جند أليب عمر عذراً ، فهو يف سياق ذكر قوته على عدوه الذي يشن محلة شعواء                  
فالوضع وضـع   " هذه مشية يبغضها اهللا إال يف هذا املوضع       "على دولته ، وهي من قبيل       

ته وشجاعته وإثخانه يف عدوه ، فضحاً له وطلباً لنصرة         حرب ، حيتاج فيها الرجل إبراز قو      
  .الناس وانضمامهم إليه 

فهو مل يتعرض ألحد ، ومل يقـل عـن          والعجب من فهمكم أنه ألغى جهود اآلخرين ،         
 ، وقصارى األمر يف كالمه أنـه        اجلماعات اجلهادية أا ال تعمل أو ال تثخن يف عدوها         

فهالً حتليتم بقليل من اإلنصاف     "  ، وأشد منها إثخاناً    حنن أكثر اجلماعات عمالً   "يفهم منه   
  وحسن الظن بإخوانكم ؟

والتعاون ) يسري فودة( فهمتم من كالم أيب عمر أنه امكم بالتآمر مع       :الوقفة السادسة   
  .مع املوساد ، وهو فهم عجيب 

ومل يتعرض فأبو عمر البغدادي يتكلم يف سياق حرب األعداء لدولته وحماولتهم لتدمريها ،      
لكم بذكر أنكم تعاونتم مع املوساد ، بل وصفكم بعد ذكره ذلـك الـصحفي الـسيئ            

 –!!  املعدود من املتشددين عقائدياً عند الـبعض  –فهل يعقل مبثل أيب عمر    ) الطيبني(بـ
  !؟) الطيبني(أن يصف املتعاون مع املوساد اإلسرائيلي بـ

اه أحداث سبتمرب ، وتربيركم ألنفـسكم        قياس فعلكم بفعل القاعدة جت     :الوقفة السابعة   
بأن القاعدة سبقتكم لذلك حمتجني على أيب عمر بفعل من ينتمي إليهم ، وهو قياس مـع                 

إذ أحداث سبتمرب أصبحت جزء من التاريخ ، أما يف العراق فاحلرب ما زالت              .. الفارق  
  . كل مكان قائمة ، والعدو يترصد لكم وحياول جتفيف منابع الدعم اآلتية إليكم من
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وكون الطريق ليس خباف على أحد ليس حبجة ، فمثل هذه أسرار مهما كان يغلب على                
ظننا علم عدونا ا ال يصح أن نفضحها من تلقاء أنفسنا ، ولو أن ذكركم لتلك التفاصيل        

  .بعد انتهاء الغزو وانسحاب احملتل هلان األمر وجلاز قياسه على فعل القاعدة 

 ، وكونه مل يذكر ذلك الفعل ومل خيطأه ال يعين إقـراره         ليس حبجة  على أن فعل القاعدة   
هلا ، فاحلال ال عالقة هلا بقاعدة أفغانستان إذ هو عراقي يتكلم عن بلده ونوازهلـا ، وال                   

  !أحد يلزمه أن يتحدث ويبين رأيه يف كل شيء 

، وهـو  ) يحزب اهللا السعود( زعمتم أن البغدادي كان يقصدكم بقوله :الوقفة الثامنة   
عجيب ، فقد رجعت إىل اخلطاب ومسعته كلمة كلمة ، مل أجد فيه نصاً منه بامسكم ، وال       
بصفة متيزكم لكي يقال أنه يريدكم بكالمه ، وأظن أنكم اعتمدمت على تفسريات بعـض               

 وهذا ال يصح أن    – إذ حصل أن فُسرت بذلك       –من يناصر الدولة يف الساحات احلوارية       
  .صده جيعل دليالً على ق

 ، خاصة وقد خاض فيها الناس خممنني ، لكن رمبا           على أين انتقده يف عدم تصرحيه مبراده      
  .أراد من ذلك حتذير أولئك من مغبة الدخول يف هذه املتاهات وهذا املستنقع الننت 

 ذكرمت أن األخ األمري أيب عمر جتىن على األمة مجيعاً وعلى منهج السلف              :الوقفة التاسعة   
  :ئها بإيراد أحكام وقضايا عجيبة ، وسردمت يف ذلك عدد من املسائل منها وعلى علما

 إذ املسألة فيها    وهو عجيب منكم   اعتباره ديار اإلسالم مجيعاً ديار كفر ،         :املسألة األوىل   
مفـيت الـديار    خالف ، وهو فيها مسبوق بكالم مجلة من أهل العلم منهم الشيخ العامل              

 حني أفىت أن الدار اليت حتكم بالقانون دار كفـر  -رمحه اهللا  - النجدية حممد بن إبراهيم   
 محد بن عتيـق    ، وقبله أئمة الدعوة النجدية كالشيخ     ) ٦/١٨٨فتاواه  (جيب اهلجرة منها    

، ومفىت جنـد يف وقتـه       ) ٩/٢٥٧ ، والدرر السنية     ١/٧٤٢جمموعة الرسائل واملسائل    (
 حـني   الشوكاين، وقبلهم   ) ١/٦٥٥ائل  جمموع الرسائل واملس   (عبد اهللا أبا بطني   العالّمة  

واالعتبار بظهور الكلمة ، فإن كانت األوامر والنواهي يف الدار ألهل اإلسـالم             "قال  
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حبيث ال يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إال لكونه مأذوناً له بذلك مـن                 
الـسيل  " (وإذا كان األمر بالعكس فالدار بالعكس     .... أهل اإلسالم فهذه دار إسالم      

، ونقل أيضاً عمن قبله كصاحيب أيب حنيفة وأيدهم فيها ابـن عابـدين              ) ٣/٥٧٥اجلرار  
  ) .٣/٣٩٠حاشية ابن عابدين ( "وهو القياس"وقال 

وخالصة  "١/٦٠٤صـ" اجلهاد يف سبيل اهللا   "قال الشيخ عبد اهللا أمحد القادري يف كتابه         
حكم اهللا وخيتفي فيها كم الكفر ، وأن الكالم أن دار اإلسالم هي الدار اليت يظهر فيها       

هذا ما سجله ... دار الكفر هي اليت يظهر فيها حكم الكفر وخيتفي فيها حكم اإلسالم       
وال يهولن القارئ أن هذه القاعدة تنطبق على بلدان غلب ... فقهاء اإلسالم يف كتبهم     

امهم احملـاربون هللا  سكاا مسلمون يقيمون شعائر دينهم اليت أذن هلم فيها بإقامتها حك   
ولرسوله وللمؤمنني فإن العربة ليست بكثرة من ينتسب إىل اإلسالم وإمنا هي مبن يطبق              

  .أنتهى كالمه " امها ويظهرها وينصرها

 قوله أن قتال جيوش احلكومات العربية أوجب من قتال احملتل الـصلييب ،             :املسألة الثانية   
جنـد  (مسيتموهم يف منهاجكم املنشور بـوكم أمتىن لو أنكم عرضتم عقيدتكم يف من أ     

وعموماً فإن مثل قول أيب عمر مقبول على وفق          .. طائفة كفر  واعتباركم هلم    )الطاغوت
 – بغض النظر عن صحة تكفري جيوش احلكومات الطاغوتية أو خطـأه             –عقيدة السلف   

 حلديث  أشد من الكافر األصلي ، وقتاله أوجب      ) ورأي أيب عمر أم مرتدون    (فإن املرتد   
، مث إن املرتد أشد خطراً علـى دولـة    " من بدل دينه فاقتلوه   "النيب صلى اهللا عليه وسلم      

اإلسالم من الكافر األصلي الغازي خاصة إذا كان ذلك املرتد ممن يتظاهر بالصالة والعبادة       
فيشتد خطره أكثر ، ويكون القضاء عليه أوىل من البداية بقتال الغازي ؛ تصفية للـصف                

 شيء يعوق قتال الغازي أو يطعن ظهر دولة اإلسالم يف أوج انـشغاهلا بالعـدو                من أي 
  .الغازي 

انتقادكم لرأيه أن اجلهاد فرض عني ، وهو انتقاد عجيب وعد القائل بـه         : املسألة الثالثة   
متجين على منهج سلف األمة فيه جتين واضح وتشدد يف مسائل خالفية وعدها من منهاج               
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مبن قال مثل هذا القول ، وهو مسبوق مبثل الشيخ العالّمة ااهـد        السلف ، وطعن ظاهر     
الـدفاع عـن بـالد      ( الذي ألّف يف ذلك رسالته املشهورة        – رمحه اهللا    –عبد اهللا عزام    

 رمحه  –، وكذلك شيخنا الشيخ العالّمة عبد العزيز بن باز          ) املسلمني أهم فروض األعيان   
فرضيته يف ذلك احلني ، رغم أن يف رأيه تناقض ظـاهر             ملا أفىت يف اجلهاد األفغاين ب      –اهللا  

حني شرط فيه إذن الوالدين ، وحصل بينه بني الشيخ عزام نقاش معروف يف ذلك ، ومثل           
  .هذا الرأي نقل عن شيخنا الشيخ محود بن عقال الشعييب 

فرض على (وعلى فرض أن القول بفرضية العني خطأ ، وأن الصواب الذي ال شك فيه أنه 
والكفاية يف مثـل حـالكم يف       (أن حتصل الكفاية    : فإن ضابط الفرض الكفائي     ) فايةالك

، فإن مل حتصل أمث اجلميع وأصـبح بـذلك          ) العراق هو ارتفاع احملتل وخروجه من البلد      
فهل التجين على منهج السلف إال يف قـولكم         .. فرض عني على األمة حىت يرتفع العدو        

  !!!هذا ؟

  !كم على طوائف أهل البالد أم أهل حرب ال ذمة هلم  احل:املسألة الرابعة 

واحلق يف هذه املسألة معه ، إذ هم نقضوا الشروط العمرية اليت أخذت على أسـالفهم ،                 
) أحكام أهل الذمة  (وسبقه مبثل هذا الرأي الشيخ العالّمة ابن قيم اجلوزية يف كتابه العظيم             

ي ال يشترط يف اعتبار نقض العهد        أ –ال يشترط ذلك    : القول الثاين    "٣/١٢٣٤صـ
 بل يكفي شرط عمر رضي اهللا عنه ، وهو مستمر عليهم أبـداً              –بشرط إمام العصر    

  " .وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل من أقوال أئمة اإلسالم.. قرناً بعد قرن 

  !!فأين التجين من أيب عمر على منهج سلف األمة وعلمائها ؟

ه باستدالله حبديث ضعيف ، فأذكركم أنه قد رواه بـصيغة            ما ذكرمتو  :الوقفة العاشرة   
  !وهي صيغة معروفة يف الداللة على الضعف يف احلديث ) روى(التمريض 

ام اجلماعات باالخنراط القوي واالنضمام إىل خنجر       " قولكم أنه    :الوقفة احلادية عشر    
نتم قلتكم أنه اهتم    فهو عجيب منكم ، فأ    " طائفة من احلساد  ) ج(وهم  ... ثالثي الرؤوس   
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، وفرق بني   ) طائفة(فلم يستثن منها أحد ، ويف قوله مل يتهم الكل ، بل قال              ) اجلماعات(
  !اللفظني 

   

 زعمكم أم هددوا بعض أفراد مجـاعتكم بالقتـل إن مل يبـايعوا              :الوقفة الثانية عشر    
   .القاعدة

نا سابقاً أسم أصبح من تاريخ      فالقاعدة كما ذكر  ) إن مل يبايعوا الدولة   (واألوىل أن تقولو    
  . قائمة ، وحيبون أن ينادون بذلك – هي عند أنفسهم على األقل –العراق ، وهلم دولة 

مث إن هذا الكالم خيالف ما يعلنه التنظيم على لسان قادته كأيب عمر ، وأيب محزة املهاجر ،       
رية ال أصل هلا يف  وقد رمانا الناس بأكاذيب كث     "– سدده اهللا    –فقد قال الشيخ أيب عمر      

عقيدتنا فادعوا أننا نكفر عوام املسلمني ونستحل دمائهم وأمواهلم وجنرب الناس علـى             
أقول إلخواين جنـود  "، ووجه أتباعه من أفراد الدولة قائالً    " الدخول يف دولتنا بالسيف   

 منكم  دولة اإلسالم اتقوا اهللا يف إخوانكم ااهدين فال يسمعوا منكم إال طيباً وال يروا             
  " .إال خرياً

وقد زودين شيخ فاضل معروف برسالة وصلته من مساعد كبري ألمري املؤمنني أيب عمـر                
االنـضمام  : أما قوهلم إننا جنرب الناس ونكرههم على أربعة أشياء          "البغدادي يقول فيها    

 للدولة، أو تسليم السالح، أو اخلروج، أو القتل، فهذا أوالً اعتراف ضمين منهم بقوة             
  . الدولة وسيطرا، وأنهم ال حيلة هلم بغريها ومعها

، !مث حنن نفصل أعضاًء من الدولة إذا خالفوا، فكيف بنا أن نِكره غريهم لالنـضمام؟              
  .هذا واهللا ما كان قط، ولن يكون بإذن اهللا 

نعم بعض األماكن اليت لنا فيها سيطرة عالية والناس ال تعـرف إال حنـن ، خيرجـون              
 فيسيئون للعامة أو يأخذون جاسوساً فيقتلونه ، أو شخصاً سنياً فيفدونه            بسالح ظاهر 
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مبال ، فمباشرة يوجه االام إلينا ، ألن الناس ال يعرفون غرينا ، فحينئذ منـنعهم مـن             
اخلروج املسلح الظاهر ، والعمل ضد املرتدين خصوصاً إال بعد استئذاننا ، كذلك مثالً   

سة أشخاص ولنا العشرات بل املئات مث يأتون هؤالء اخلمسة          يكون هلم يف مكان ما مخ     
إىل مكان قريب من جتمع اإلخوة ، وإخواننا ال يدرون ، من حسن الظن ، فيطلقـون                 
صاروخاً أو ينصبون عبوة ، مما يؤدي إىل حصار للمكان سريعاً ومفاجئـاً ، واعتقـال     

ن هكذا أعمال ؟ إال باالستئذان ،       عدد من اإلخوة ، فهل باهللا عليكم ال يمنع هؤالء م          
أما القتـل ملـن مل    . فنحن مل مننعهم بالكلية ، فقط عليهم االستئذان حىت نأخذ حذرنا            

يدخل أو غريه من املسلمني ، فأيضاً حسبنا اهللا ونعم الوكيل، اهللا ينتقم من الكاذب يف                
  "الدنيا واآلخرة إن شاء اهللا

  . أقول شهيد انتهت املقطع املراد ، واهللا على ما

، وإجياب احلجاب يف    ) الدش( استنكاركم تضمني حترمي الستاليت      :الوقفة الثالثة عشر    
، وهو أمر ال ينبغي تضمينه يف بيانكم الذي جعلتموه كاشـفاً عـن              ) الثوابت(خطاب  

أخطاء التنظيم وجتاوزاته ، فمثل هذه املسألة ختتلف فيها النظرة ، وإجياد املـربر والعـذر                
  .. سع سهل ووا

مث إنه يف إجيابه للحجاب تكلم عن أصل املسألة عنده ورأيه فيها ، ومل يتعرض ملا يقتـرن                  
ذه املسألة من ضرورات قد تبيح كشف الوجه كمثل ما ذكرمتوه مـن حـال بعـض                 

  .األخوات ، وكالمه أيضاً هو فيما يتعلق بسلطانه ، وماله سلطة فيه 

مجاعته ، ورعيته الداخلة يف سلطانه بقول من األقوال         والشيخ أبو عمر أمري له احلق بإلزام        
املختلفة كحقكم يف إلزام مجاعتكم بقول حني خيتلف العلماء حيث قلتكم يف بيانكم هذا              

وأي مسألة يرد فيها أكثر من قول معترب ألهل العلم فإن اجلماعة تتبىن مـا تـرجح                 "
  " . خالفاً سائعاًعندها ويصبح هذا القول ملزماً للجماعة وتعذر من خالفها
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فإننا وإن رأينا عدم إعالن هذا وتضمينه خطاب الثوابت سياسـة فـإن             .. وعلى العموم   
  !املسألة ال تستحق أن جتعل من دالئل جتين أيب عمر على منهج سلف األمة وعلمائها 

فعنـد مـن   : فإن أمر حترميه متوجه وله أكثر من وجه ) الدش(وأما ما يتعلق بالستااليت  
وعنـد   بني الفوتغرايف والفيديو القول بالتحرمي سائر على أصوله ،        لصور بال تفريق  حيرم ا 

درء املفاسد مقـدم    " فإن حترميه متوجه أيضاً من باب        القول جبواز التصويري الفيديوي   
والستااليت ال خيفاكم فساده وإفساده ، وما فيه من مواد ال ميكننـا           " على جلب املصاحل  

كقنـوات الـسحر     (الكفرما حيجب على العامة ، ففيه قنوات        التحكم مبا يعرض منها و    
وفيه قنوات محلت على عاتقها      العربية والغربية ،     وقنوات اإلباحية واون  ،  ) والشعوذة

فالقول بالتحرمي  ..  أمثالكم وإخوانكم يف دولة العراق       تشويه صورة ااهدين الصادقني   
  !متوجه وال شك 

 نداء إىل العلماء بتدارك املشروع اجلهادي بإصدار الفتاوى          وجهتم :الوقفة الرابعة عشر    
يف املسائل اهلامة والنوازل بعد معرفة الواقع على حقيقته ، وهو تقييد مـنكم موفـق ، إذ      

وليتكم عذرمت من سكت من إخوانكم العلماء عما        . احلكم على الشيء فرع عن تصوره       
هج السلف وعلماء األمة ، فعذرهم عدم   زعمتموه جتاوزات من القاعدة وجتين منها على من       

  !أفال تعدلون ؟.. معرفتهم للواقع ، وعدم السماع من خصمكم 

نسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا وإياكم ملا حيبه ويرضاه ، وأن ينصرنا وإياكم على عدونا                
  .، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم ، وجيمعها على احلق اللهم آمني ) أمريكا(األول 

  .لم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً وصلى اهللا وس

  

  أخوكم احملب الداعي لكم خبري

  عطا جند الراوي
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 هـ١٤٢٨ ربيع األول ٢٣حرر يوم األربعاء  


