
 العودة سلمان الشيخ مناقشة
 العراقية والشرطة الجيش في المشاركة إيجابه حول

الرحيم الرحمن الله بسم
ومسسن وصسسحبه آلسسه وعلسسى اللسسه رسسسول علسسى والسسسلما والصلة لله الحمد

: والها.. وبعد
ًا صسسليبية صسسهيو الحسسرب تعسسد فلسسم ًا سسسر أو استفسسسار إلسسى يحتسساج مكتومسس

ًا ول ، استفصسسال ًا أمسسر ًا يتطلسسب مخفيسس ًا بحثسس ًا وتنقيبسس قضسسية ول ، وتسسدقيق
َكسسر تقليسسب ول النظسسر طسسول لدراكهسسا تسسستوجب مشسسكلة ِف مسسسألة ول ، ال
السسسلمي العسسالم قرعسست بسسل ، والتملي التأمل تقتضي متشابكة متداخلة

كريسسح تغلغلسست صسسلعاء بمواجهسسة ودهمتسسه ، ظسساهر وعسسداء سافر بوجه كله
بكلمسسة وتنادوا ذووها وابتهل ، المسلمين حياة في ِشعب كل إلى السموما

َق:  الكفر َلسس َط َوان لَل { ْلَم لهسسْم ا ْن لشسسوا َأِن ِم لروا اْم ِب َلسسى َواْصسس لكسسْم َع ِت َه ِل َذا ِإّن آ َهسس
ٌءْء لد}ُص َلَشْي ،6ليَرا واستنهضسسوا ، برهبانهم واستعانوا لصليبهم فشمروا  

لل ويردد ينادي والكل ، عملءهم وسّخروا ، إعلمهم لل صسسليب : [أعسس ...أعسس
صليب].

الهوجسساء العسسسكرية الهجمسسة هسسي وأبرزهسسا الحرب تلك صور أظهر أن إل 
ً أفغانسسستان وهمسسا السلما بلد من عظيمين ببلدين عصفت والتي ثسسم أول

ًا العراق وتقسسابلت ، المسسواكب وتصسسارعت الكتسسائب تقسسارعت ففيهمسسا ، ثاني
تتهسساوى لسسوائه وحاملسسة الصليب أما فصارت ، السيوف وتصادمت الزحوف

ّلصَّ وبتوفيقه وجل عز الله بفضل لخ والصسسفوة التوحيسسد عقيسسدة فتيسسة من لل
مسسن كسسل تزجسسر صسسارت أن وبعسسد اليوما هي فها ، بالحق المستمسكين من

َتّم مسن تلتمسسس عسسادت ، انقياد عدما جهته من تستشعر أو معارضة منه َتْش
ًا العالم ًا شسرق التبجسح لغسة فطسوت ، لنصسرتها وتسستجديه ، إعانتهسسا وغربسس

الكسسبر كلمسسات ونبسسذت ضدنا] ، فهو معنا يكن لم : [من والبطر والستعلء
فسسسِخر ، المسسم بيسسن لضسسحكة وصسسارت الشر] ، [محور والغرور والنتفاش

، والضسسعيف القسسوي ساسسستها بتصسسريحات وهسسزأ ، والبعيسسد القريسسب منهسسا
- الغبسسار انقشسسع أن بعسسد الجميع وعلم ، والفقير الغني وعارضها واعترضها

ٌءْل كاد أو حمار. أما تحته كان - أبغ
ّباد أدرك ولما هذا في لصالحهم لتحسم لن المعركة أن وأتباعهم الصليب ع

، تصسسوروا ممسسا وأخطسسر قسسدروا ممسسا أكسسبر المسسر ألفسسوا إذ النسسزال سسساحات
، الطرائسسق وأحصسسوا ، السسسبل وسسسبروا ، التفكيسسر وعمقوا ، النظر فأعادوا
تكسسف ورطتهسسم مسسن مخسسارج لنفسسسهم ليجسسدوا ، التجارب وتأملوا ودرسوا

انسسسلل المواجهسسة مسسن وتسسسلهم ، الرجسسال وغسسر وتخفسسف ، البطال زحف
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إن – العبسسوس وجههسسم مسساء لهسسم يحفسسظ بشيء ولكن العجين من الشعرة
كل المأرب لتحقيق وطلبوا ، باب كل لذلك - فقرعوا ماء وجههم في كان

طسسوقتهم النجسساة ظنسسوا كلما أنهم إل ، خبير بكل للتدبير واستعانوا ، مكيدة
وأضسسمروا الخطة أحكموا ومهما ، القيد غلهم الكيد دبروا وحيثما ، المهلكة
فمسسن ، لنفسسسهم هيئسسوها والمقتسسل بأيسسديهم نصبوها الشراك وجدوا الخدعة

ْيَر – عناء وبغير – يتابع ّدَل قراراتهم س ًا علم حالتهم وتب التخبسسط حالسسة يقينسس
، وينقضسسون فيسسبرمون ، فيهسسا يهيمسسون السستي والحيسسرة ، بهسسا يتقلبسسون السستي

السستيه علمسسة إل ذلسسك ومسسا يسسستجدون ثم ويتوعدون ، ويشككون ويؤكدون
ًا و أول وحدها لله والفضل الضطراب وشارة َلْم:  آخر َف لهْم { للسسو لت ْق ِكّن َت َلسسس َو

ّلَه لهْم ال َل َت ْيَت َوَما َق ْذ َرَم ْيَت ِإ ِكّن َرَم َلس ّلَه َو ِلَي َرَمى ال ْب لي ِل ِنيَن َو ْؤِم لم ْل له ا ْنسس َبلء ِم
ًا ّلَه ِإّن َحَسن ٌءْع ال ٌءْم َسِمي ِلي 17}ُالنفال َع

ومسا ، وضسحاها عشسية بيسن حصسل مسا والنحسسار النكسسار هسذا أن بيسد 
واختلسسط ، والسسدماء بالسسدموع العسسرق فيسسه امتزج بل ، بخس بثمن استجلب

ٌءْر ، الحسسزان وتسسوالت اللما واجتمعسست ، بالشلء الدمار ، صسسبر يتبعسسه فصسسب
ٌءْما ٌءْت ، عزما يدفعه وعز ٍها ، الراسسسيات الجبسسال تزلسسزل حوادث أماما وثبا ودوا
ًا تبقسي لسسن العاصسسفة أن للبعض لخيل حتى ، الراسخات القواعد تقتلع أحسد

َغّر:  فقالها المعتادة بوقاحته النفاق فنطق لؤلء { لهسسْم}ُالنفسسال َهس لن ،49ِدي  
مسسا{: فأعلنوهسسا الواهية والفئدة المريضة القلوب تبعثها الكلمات وتفلتت

َنا َد َع له َو ّل له ال لل لسو ًا}ُالحزاب ِإّل َوَر لرور ،12لغ وشسسردت العقسسول وطاشت  
ْو:  مكنونها عن فأفصحت الفكار وهامت النفوس َلسس َنسسا َكسساَن { ِر ِمسسَن َل َلْمسس ا

ٌءْء َنا ّما َشْي ْل ِت َنا}ُآل لق له ،154عمران َها تسسسلق الحسسداد اللسسسنة واندلعت  
ًا المسسؤمنين نصسسحهم تسسدعي ، لهسسم الشسسرور وتختلسسق خيرهسسم تطسسوي سسسلق

ْو:  بهم والرفق الشفقة وتزعم ّلسس ْا { لنو َنا َكسسا َد ْا َمسسا ِعنسس لتو ْا}ُآل َوَمسسا َمسسا للسسو ِت لق
ْو  ،156عمران َل َنا { لعو َطا للوا}ُآل َما َأ ِت .168عمران لق

بعقيسسدته الحسسق صرخ العاتية والعاصفة الملتف الطوفان هذا وسط وفي 
َذا الراسخة َه َنا َما { َد َع له َو ّل له ال لل لسو َق َوَر َد له َوَص ّل له ال لل لسسسو لهسْم َوَمسسا َوَر َد ِإّل َزا

ًا ًا}ُالحسزاب ِإيَمان ِليم َتْسس ،22َو ولليقيسسن ، نصساعته لليمسان أهلسه وأعسساد  
واسسستيقنوها وكرروهسسا فقالوها قوة ل الله بغير قوتهم أن وعلموا إشراقته

َكم ٍة ّمن { َئ ٍة ِف َل ِلي َبْت َق َل َئًة َغ ًة ِف ِثيَر ْذِن َك ِإ ِه ِب ّل له ال ّل َع َوال ِريَن}ُالبقسسرة َم ِب الّصسسا
ِإن:  فعقيدتهم  ،249 لم { لك لصْر له َين ّل َ ال ِلَب َفل لكْم َغا ِإن َل لكْم َو ْل لذ َذا َفَمن َيْخ
ِذي ّل لكم ا لر لص ِها ّمن َين ِد ْع َلى َب َع ِه َو ّل ّكِل ال َو َت َي ْل لنوَن}ُآل َف ْؤِم لم ْل ،160عمسران ا  

لقْل:  ومؤنسهم وحاديهم لصسسوَن َهسسْل { ّب َنسسا َتَر ّ ِب َدى ِإل ْيِن ِإْحسس َي َن لحْسسس ْل لن ا َنْحسس َو
لصَّ ّب َتَر لكْم َن لم َأن ِب لك َب له ليِصي ّل َذاٍب ال َع ِها ّمْن ِب ِد ْو ِعن َنا َأ ِدي ْي أ

َ ْا ِب لصو ّب َتَر ّنسسا َف لكسسم ِإ َع َم
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لصوَن ّب َتَر ،52}ُالتوبة ّم ّوفسسوا الحرب سعير اشتد وكلما   لخ الجمسسوع مسسن و
ّنَما:  نواظرهم بين قاما ِإ لم { لكسس ِل لن َذ َطا ْي لف الّشسس ّو لها ليَخسس َيسساء ِل ْو َ َأ لهْم َفل لفو َتَخسسا

لفوِن لتم ِإن َوَخا ِنيَن لكن ْؤِم ،175عمران }ُآل ّم نسسبيهم قولسسة قسسالوا وعنسسدها  
َهَزموا الوطيس حمي : [الن وسلم عليه الله صلى ْن الكعبسسة] فمسسا ورّب ..ا
تنفسسرد حسستى ولنقسساتلنكم ، نجسسوتم إن نجونسسا ل الكسسل وشسسعار كسسذلك زالسسوا

عدوها. ويكبت دينه الله يقيم أو سالفتنا
النسف عن تكف ل والرجال زحف في الحق أن الصليب عبدة وجد فلما  
وعنونسسوا ، الغسسرما غيرهم وعلى الغنم لهم فأرادوا المعتاد سبيلهم سلكوا ،

وتأسسسيس ، موّحد ل موّحد عراق - بتكوين الخلفة عراق في – مشروعهم
ًا يستثني ل مجتمعه طوائف كل يضم جيش ًا ، فئسسة يحاشي ول أحد [ سسسني
ًا ًا شيعي ًا كردي ًا صابئي ًا نصراني ًا ملحد فالمهمسسة يكسسون مسسا ] ..ليكسسن علمانيسس
عراق وإيجاد ثمن وبأي للسلما دولة قياما منع وهو متفق والمقصد واحدة
ولكسسن ، التاريسسخ عصسسر قبسسل مسسا إلى العسكرية بآلتهم أعادوها أن بعد جديد

مسسن المنسسع وهو تتعداها ل واحد شيء في تتمثل وتقدمه وحضارته عصريته
، عنسسه وتنافسسح ، لمشروعهم تروج إعلمهم وسائل لذلك فنهضت ، السلما
وبجسسانب ، بجدواها المشككين على وترد ، طرائقه وتمهد ، قبائحه وتحّسن

إمساما لنصسرة وشسمرت الزمساما اسستلمت قسد الرافضية الغدر فخناجر هذا
، بالضسسعفاء ونكلسست ، السسرؤوس فجسسزت ، يولسسد ولم يلد لم الذي السرداب

، العسسراض وهتكسست ، الجنسسة ورضت ، البطون وبقرت ، الجساد ومزقت
اليهسسود يبلغسسه لسم عميق حقد عن تنم بطرق ذلك كل ، المساجد واقتحمت

عبسسد اليهسسودي بسسذرتها بذر التي الخبيثة نبتتهم هي وكذلك ، العهود مر على
ِذي:  مثلهم من يرتجى أن للخير فأنى ، سبأ بن الله ّل َوا لبَث { َ َخ لج ل لر ّ َيْخ ِإل

ًا}ُالعراف ِكد  .58َن
أسسسموها مسسا وأن ، ضسسارية المعركسسة أن العسسراق فسسي السسسنة أهل وجد فلما

هسسم ممسسا مخسسرج عن يبحثون بدءوا ؛ قائمة بل آتية محالة طائفية] ل [حربا
التملسق فسسي وسسعهم ومهزوميهسم ضسعفتهم مسسن كسسثير استنفد أن بعد فيه

ِد لم ذلك أن إل المندسين والزنادقة الحاقدين للروافض والتزلف ًا ليج نفعسس
ًا إل بسسذلك الرفسسض أهسسل ازداد مسسا بسسل بتملقهسسم يغرونهسسم فكسسأنهم اسسستعار

ثلسة إل الرافضسسي الحقسسد ذلسسك وجسه فسسي وقف وما ، بركونهم ويشجعونهم
ّوما السيف أن عرفوا الحق أهل من مباركة تردعهسسا القسسوة وأن ، الحيف يق
ومسسن ، بضعفيه الصاع على وردوا ، المهج العراض لحماية فبذلوا ، القوة

بزعمهسسا أرادت ثالثسسة نابتسسة نبتسست المتملقيسسن وأولئسسك الصادقين هؤلء بين
بطريقسسة نفسسسها وتحّصن حماها بها تحمي قوة خلله من توجد نهج سلوك
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جهسسة مسسن الحاقسسدين الروافسسض وتعسسادل جهسسة من الصليبيين الغزاة ترضي
ل السسذين السسسنة أهسسل مسسن الصادقين غائلة تأمن نفسه الوقت وفي أخرى

، ذكرنسسا ممسسن الخالصسسة وطريقتهسسم السسبين طريقهم على مساومة يرضون
العراقيسسة والشسسرطة للجيش انضمامهم في يكمن بزعمهم الحل أن فرأوا

المسسذكور الهسسدف لتحقيق الشرعية صبغة لخذ النظاما سلك في والنتظاما
!!  زعموا السنة أهل ضعفة عن والدفاع النفس حماية وهو

فسسي وخطيسسرة كلماتهسسا في مقتضبة فتوى الصدد هذا في قرأت مما فكان
ونسسسبت العسسودة سسسلمان الشسسيخ عن لنقلت مؤداها في قاتلة بل مضمونها

منظومسسة إلسسى النضسسماما العسسراق فسسي السسسنة أهسسل علسسى فيهسسا يوجب إليه
: سسسؤالها مع عليها اطلعت كما الفتوى ونصَّ ، العراقية والشرطة الجيش

فسسي العراقييسسن مشسساركة حكسسم حول العراق من سؤال على إجابته وفي[
أنسسه : "أرى سسسلمان الشسسيخ قسسال ، العراقيسسة والشرطة الجيش مؤسسات

فسي للمشساركة يسسارعوا أن العسراق فسي المخلصسين عمسوما علسى يجسب
يكسسون أن نقبل أن يمكن ول البلد وحاضر مستقبل فهي والشرطة الجيش
ً يمثل أن أو البلد خارج من الشرطة أو الجيش ًا فصيل فصسسائل مسسن واحسسد
. الكثير ويستعبد  العراق
العراق مؤسسات تكون أن من مستفيد أحد : ل السياق ذات في وأضاف

قسسد مسسا ونتحمسسل ، أحكسساما وللضسسرورات الخريسسن، دون فصسسيل علسسى ًحكرا
]أكسسسسسسسسسسسسسسسسسبر. شسسسسسسسسسسسسسسسسسر لسسسسسسسسسسسسسسسسسدفع يصسسسسسسسسسسسسسسسسسيبنا

الصسحفية بالتصسريحات أشسبه هسي الستي الكلمسات هسذها إن الحسق ولعمسر
الظهسسر قاصسسمَة تعسسد الشسسرعية الفتسسوى إلسسى منهسسا السياسسسية والحسسوارات

ويعيسسش عسساش من إل أبعادها وعواقب خطورتها يدرك ول ، الشر وزارعة
ليعطسسي عنسسه يتحسسدث الذي الوضع حقيقة ويعرف ، المعركة معمعة وسط

تنقلسسه مسسا علسسى المجسسرد العتمسساد أمسسا ، موضسسعها ويضسسعها حقهسسا كلمة كل
ًا وتشكلها تريدها التي العقلية تصنع والتي العلما وسائل السستي للصفة تبع
فسسأنى َثسسم ومسسن تلبيساتهم عن وينفك شراكهم من يسلم قلما فهذا تهواها
أمسساما العقبسسات ونصسسبت أمسسامه الطسسرق قطعت وقد الحق يصيب أن لمثله

المسسر هسسذا ولجسسل ، وجههسسا علسسى للوقسسائع تصسسورها وصسسحة تفكيسسرها سلمة
 إن–(الفتسسوى)  هسسذها حسسول الكلمات بعض أدون أن أحببت القاتل الخطير
ًا – التسمية صحت ًا المثسسار وللموضوع خصوص ًا عمومسس أن اللسسه مسسن راجيسس
عليم. سميع إنه والعمى الهوى عنا يبعد وأن الصواب يرزقنا
أن أحسسب الشسسيخ كلما فسسي ورد لما التفصيلية المناقشة في الشروع وقبل
ًا هنسسا أذكر العسسراق مجاهسسدي مسسن الثقسسات إخواننسسا بعسسض مسسن علمتسسه أمسسر
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العراقيسسة والشسسرطة الجيسسش فسسي المشسساركة تبنسسي أن وهو ؛ الله سددهم
ًا ليس النفس حماية بدعوى ًا أمسسر الجماعسسات بعسسض أن وقسسع بسسل ، جديسسد

وفسسي السسسنة أهسسل لبعض بجوازها أفتْت قد الوقات من وقت في الجهادية
أن فمسسا ، ذلسسك فسسي ضسسوابط وضسسع محاولسسة ضسسيقة وظروف خاصة حالت
ّقف مسسن أخضسسر ضسسوء بمثابسسة كان والذي المر ذلك القلوب ضعفة بعض تل
التي السباب أهم أحد العاقبة سوء من الخوف كان إذ جهادية جماعة قبل

متهسسافتين سسسارعوا حسستى والشرطة الجيش في الدخول وبين بينهم تحول
، حسسدود عنسسد واقفيسسن ول لقيسسود معتسسبرين ول لضوابط مراعين غير ، لذلك

لهسسل التجنيسسد أبسسواب ففتحسسوا يريسسدون مسسا لهسسم وتسسم الصليب أعين فقرت
ًا مرغبين السنة ًا ومرهبين حين فبسدءوا منهم كبير عدد لهم تحّصل حتى حين

بصسسدق يختسسبرونهم وغسسدوا ، مكنونسساتهم ويكشسسفون أنيسسابهم عسسن يكشرون
(الطسسائفي) فراحسسوا النتمسساء عسسن وتجردهسسم والنظسساما) ، (للدولسسة ولئهسسم

يسسؤخرون ول فيها يقدمون ل مناطق في ويوظفونهم ، البلد في يفرقونهم
ًا يمكنهم ول ، للجيش للنضماما دافعهم أنه زعموا مما بشيء القياما إطلق

، وأضسسرابهم الروافسسض زنادقة من البرية شر عليهم ويؤّمرون ، والشرطة
ًا المجاهسسدين علسسى القبسسض فسسي يسسسّخرونهم وأصبحوا مسسع جنسسب إلسسى جنبسس
وتجسسرد يتلكسسأ مسسن تلكسسؤ لهم ليظهر الصليبيين والغزاة الحاقدين الروافض

فسسي ويسسستدرجونهم توظيفهم في ويتمادون يوغلون زالوا وما ، يتجرد من
تحسسّرج أي قلسسوبهم فسسي ويكسسسرون ، لسسديهم الوطني النتماء وتعزيز غرس
ًا للمجاهسسدين مواجهتهم أماما يقع أن يمكن أهسسل مسسن ولنصسسارهم خصوصسس
ًا السنة ٍر زمن وفي صاروا حتى ، عموم ًا قصي مسسن كغيرهسسم محضرين جند

ّكلسسون ويقسساتلون ويعتقلسسون يسسداهمون الصسسليبيين الغسسزاة أعسسوان وإذا ، وين
إلى العراق فلتذهب  أربابهم أعين وقرت جيوبهم وامتلت بطونهم شبعت

الجحيم.
ركبسسوا قسسد النسساس وأن ، ارتكبتسسه مسسا فادحسسة الجماعسسة تلسسك أدركسست فلمسسا

الجهسساد طريسسق فسسي يسسوما بعسسد يومسسا حجمهسسا يزداد عقبة وصاروا ، أهواءهم
ّثسروا قسد بسسذلك وأنهم ، والمجاهدين تلسسك تراجعست ، بأنفسسسهم أعسداءهم ك

ًا الباب هذا إغلق وأعلنت فتواها عن الجماعة – مجال ل أنه وأكدت ، رأس
ًا- للوقوف المحسساذير علسسى زيسسادة هذا ، وضعوها التي القيود تلك عند عملي

رأوها ملمسسوس واقسسع علسسى بنسساء الجماعة تلك عليها اطلعت التي الشرعية
بأنفسهم. وعايشوها بأعينهم
لت وإنمسسا العسسراق بسسساحة المعرفسسة أهسسل أن لنعلسسم التوطيسسد بهسسذا قسسدم

، المكيسسدة دسيسسسة وتقينوا ، المر حقيقة اكتشفوا قد لحداثها والصانعين
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إهمالهسسا أن رأوا وتدقيقات ضوابط إيجاد خلل من تفاديها جهدهم وحاولوا
القيسسود تلسك تكسسن ولسم ، قسسدرتهم من أكبر كان المر ولكن كارثة إلى يقود

بالتباع الحقيق الحق إلى فرجعوا ، كاذبات أماني إل أرادوها التي والحدود
فجسسزى الخسسرى الجهاديسسة الجماعات في إخوانهم به نصحهم طالما والذي

ًا.  والمنصوح الناصح الله خير
المنقسسول كلمسسه فإن فللسف ، العودة سلمان الشيخ موضوع إلى وعودة

ًا ٍر ، قيسسد أو ضسسابط أي من خال آنف التفريعسسات مسسن شسسيء وضسسع عسسن وعسسا
ويحسسرما النضسسماما بمسسوجبه يجسسوز دافسسع أي بيان عن ومتجرد ، والتدقيقات

فسسي لهسا معنسسى ل فضفاضسة (فتسواها) كلمسات فسي واسسستخدما ، سواها فيما
ويوظفهسسا يريسد مسا علسسى يحملهسا لن القدرة شخصَّ ولكل ، الشرع ميزان

ِو: بخير يأتي ل الجميع) الذي (إرضاء منهج وهو يحب فيما َل َو َع  { َبس ّت ّق ا ْلَحس ا
لهْم َواء ْه َدِت َأ َفَس لت َل َوا لض الّسَما َْلْر ِهّن َوَمن َوا لهم َبْل ِفي َنا ْي َت ِهْم َأ ِر ْك ِذ لهسسْم ِبسس َف

ِهم َعن ِر ْك لضوَن}ُالمؤمنون ِذ ِر ْع ،71ّم الكلما أرمسسي ل اللسسه بفضل وإنني  
ًا أو ، موهومسسة مقسسدمات على نتائجي أبني ول ، أحد على أتقول ول ، جزاف

لظ {َمسسا: أنسسه لعلم فإني ، أقولها كلمة كل أعني بل ، مزعومة تخيلت ْلِفسس َي
ْوٍل ِمن ِه ِإّل َق ْي َد ٌءْب َل ِقي ٌءْد}ُق َر ِتي لب: وأنه  ،18َع َت ْك لت لهْم {َس لت َد َها للون َش َأ ليْس َو

19}َُالزخرف
ً أو طائفسسة بيسسن يفسسرق لم سلمان الشيخ إلى وجه الذي السؤال : إن فأول
ًا كان بل أخرى ً عام إجسسابته وفسسي: [ سيق فهكذا ، العراقيين لجميع شامل
مؤسسسسات فسسي العراقييسسن مشسساركة حكسسم حسسول العسسراق من سؤال على

(العراقيين) ، مشاركة حكم عن سؤال فهو ] ،العراقية والشرطة الجيش
ًا يكن ولم ًا مخصوص إلى استمع لم أنني ومع ، وحدهم السنة بأهل ومتعلق

تصسسرف حصسسل يكسسون فقد ، فحسب وصلني ما قرأت وإنما بأذني السائل
هسسذا فسسي عمسسل وهسسو والصسسحفيين العلمييسسن طريقة على الناقل قبل من

الكلما أن به المجزوما فالمر حال كل وعلى ، إيهامه لشدة شنيع الموطن
ًا موجه مجرمسسو بقسسي مسستى فمنسسذ وإل ، العسسراق في السنة أهل إلى أساس

حتى العودة سلمان الشيخ من فتوى ينتظرون الزندقة وجلوذة الروافض
ًا تعسد والسستي والشرطة للجيش انضمامهم حكم عن لهم يبحث لعتساة وكسسر

إذا أمسسا سسسلمان الشيخ كلما عليه نحمل أن يمكن ما أهون وهذا ، جزاريهم
الداهيسسة هسسي فتلسسك وروافضسسهم المخلصين) سنتهم (العراقيين بقوله أراد

هسسواها عابسسد أو عقلسسه فاقسسد إل بهسسا يتفسسوها ل السستي الصماء والطامة الدهياء
ٌءْش قسسد إنسسه قلسست فقد ولهذا ، ذلك يقصد أن بالشيخ ونربأ ولمته لدينه وغا

، لهسسواها وإخضاعها استغللها مغرض لكل يمكن فضفاضة كلمات استخدما
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قبيحسسة مسسذاهب إلسسى ويجر سديد غير سبيل التفصيل موضع في فالجمال
ًا ويفتح ، منحرفة ومفاهيم هسسذا مثسسل فسسي سسسيما ل والنزاعسسات للجسسدال باب
والحساس. الكبير الموضوع

بأن كالزعم محددة ودوافع معينة حالة على سؤاله يعلق لم السائل إن ثم
أهسسل سفاحي من ومناطقهم وأهليهم أنفسهم حماية هو المنضمين مقصد
ًا يضع لم جوابه في الشيخ وكذلك ، وعمم أطلق بل ، والرفض الغدر قيود

ًا يحد أو المجسسال وأفسسسح الغارب على الحبل ألقى بل إليه ذهب لما حدود
فسسي قيسسل مسسا أخطر هو قررها ما فإن هنا ومن ، مصراعيه على الباب وفتح
ًا ورأيسست اطلعسست فيمسسا أر ولسسم ، الطلق على الموطن هذا أن زعسسم أحسسد

ًا يعد العراقية والشرطة كالجيش مرتدة منظومة إلى النضماما ًا أمر واجب
الجماعسسة فحسستى ، تفصسسيل دون مسسن وإجمسسال تقييسسد غير من بإطلق هكذا

لل الصدد هذا في فتواها نقلت التي الجهادية تضسسييق جهسسدها حسساولت قد قب
قسسد ذلسسك ورغسسم ، ذلسسك (أجسسازت) لهسسم لمسسن واضسسحة حدود ورسم الدائرة
مسسا أدري ول ، بسسه أفتسست عمسسا فرجعسست يديها من وتفلت عليها المر انقلب
تعنسسي السستي الجارفسسة المجازفسسة هسسذها مثسسل إلسسى سلمان الشيخ يدفع الذي

ًا وباختصار ًا شيئ ، العسسداء مسسع المجاهدين وتصافح ، السلح إلقاء هو واحد
الحملسسة ضسسد اليسسوما معركتهسسا فسسي المسسة قسسدمتها تضسسحيات أعظم وتناسي
وشسسد الكفسسر أهسسل لتمكيسسن الطريسسق وتعبيسسد ، المرتسسدين وأعوانها الصليبية
بالله. إل قوة ول حول ول البلد على قبضتهم

ًا عمسسوما علسسى يجسسب أنسسه أرى: [ بقسسوله جسسوابه سسسلمان الشسسيخ : افتتح ثاني
ّ ] ،العسسسراق فسسسي المخلصسسسين وللسسسسائل لنسسسا سسسسلمان الشسسسيخ بيسسسن فهل

أوجسسب السسذين العسسراق في المخلصون هؤلء هم من والقراء وللمستمعين
ّ و ، أوجب ما عليهم يكسسون ولَمسسن الخلص هسسذا حقيقسسة عسسن لنا كشف هل

للوطن؟! أما ألله
الزنادقسسة مسسن فيهسسم فكسسم ، السسسنة لهل المنتسبين عموما يقصد كان فإن

تنكيلهسسم يقسسل ل والسسذين ، الملحدين وكفرة ، العلمانيين ومرتدة المارقين
حبهسسم يزعمسسون ذلسسك مسسع وهسسم ، الحاقسسدين الروافسسض عسسن الجهسساد بأهسسل

وأنهم (أزمته) ، من لخراجه وسعيهم ، مصلحته على وحرصهم ، لوطنهم
موقسسوف الحتلل قسسوات إخسسراج وأن ، أجلسسه مسسن والنفيس الغالي يبذلون

تحمسسل العراقيسسة) علسسى والشسسرطة (الجيش وقدرة الوضاع استقرار على
أولوياتهم أول هو العراق أنحاء سائر في المن استتباب وأن ، مسئولياتها

علسسى الشيخ يوجب فهل ، الطائفية والحرب الطائفي التفريق ضد وأنهم ،
كسسذلك كسسان فسسإن ، العراقيسسة والشسسرطة للجيسسش النضماما وأتباعهم هؤلء
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ِه ّباد بحكم يرضوا أن بالعراقيين الرحمة َلِمن فوالل ّد لم وإن ، الصليب ع َيع
ِلَم (العراقيين من هؤلء كسسان كلما في ويفصله ذلك يبين لم المخلصين) ف
العراقية. القضية في مسألة أخطر يعالج

أمرهسسم علسسى المغلسسوبين السسسنة أهسسل عسسواما بسسذلك يعنسسي كسسان إن أمسسا 
على يحثهم أن عليه الواجب بل به الولى فكان أعدائهم بأيدي المقهورين

ًا الوقوف ًا ليكونوا ، المجاهدين أبنائهم مع جنب إلى جنب وأن ، منهسسم جسسزء
والسستي بمعاولهم المجاهدون هدمها طالما التي النهزامية النفسية يعزز ل

علسسى وتربيسسه ، للواقسسع والرضسسوخ بالسسدون الرضسسى علسسى المسسسلم تنشسسء
ًا يفعسسل أن للمسسسلم يمكن ل أنه ، أمامه بالعجز الشعور يكسسون أن إل شسسيئ
ًا فيهسسا السستي آمسساله هسسي .. بسسل ل ، المرتدة الشرط أو الجيوش لتلك منضم

بلدها!! وحاضر مستقبل
سسسلمان الشيخ يوجب التي العراقية والشرطة العراقي الجيش هو من ثم

الحديديسسة اليسسد هسسم أليسسسوا ، فيهسسا المخلصين) المشاركة (العراقيين على
العسسراق فسسي المجاهدين ضد المحتلون النصارى يستخدمها التي الباطشة

ًا ًا شرق الصسسفر بنسسو بسسه يتسسترس السسذي الحصسسين الدرع هم أليسوا ؟، وغرب
السسبيوت ملئسسوا السسذين هسسم أليسسسوا ؟، المجاهسسدين ضسسربات أنفسسسهم ليقسسوا

أهليهسسا على البيوت دمروا الذين هم أليسوا ؟، والرامل والثكالى باليتامى
ًا المنين عليهسسم يقسسوما الذين هم أليسوا ؟، المحتل العدو مع جنب إلى جنب

؟، العسسراق فراعنسسة من (علوي) وغيرهم (المالكي) و( الجعفري) ، نظاما
هسسي ومسسا ؟، نظسسامهم هسسو ومسسا ؟، والشسسرط الجيسسوش تلسسك قسسادة هم وَمن

؟، تسسدريبهم يتم أين ؟ يقاتلون شيء أي وعلى ؟ يقاتلون ومن ؟، أهدافهم
تدريبهم؟. على القائم ومن ؟، تدريبهم يتم شيء أي وعلى

والسستي عنها أعيننا ونغمض ، الحقائق هذها كل نطوي كيف أدري ولست  
عموما على يجب أنه أرى: [ مختصرات كلمات في نقول ثم ، المدار عليها

...إلخ]    العراق في المخلصين
فسسي (المخلصسسين الرفيعسسة الصسسفة بهسسذها وأحقهسسا علمناها طائفة أصدق إن

َوَما:  ربهم لنداء استجابوا الذين الصادقون المجاهدون العراق) هم لكْم { َل
َ للوَن ل ِت َقا ِبيِل ِفي لت ِه َس ّل ِفيَن ال َع َتْض لمْس ْل ّنَسسساء الّرَجسساِل ِمسسَن َوا َداِن َوال ْلسس ِو ْل َوا

ِذيَن ّل للوَن ا لقو َنا َي ّب َنا َر ِرْج ِها ِمْن َأْخ ِذ ِة َهس َي َقْر ْل ِم ا ِل ّظسسا َهسسا ال لل ْه َعسسل َأ َنسسا َواْج ِمسسن ّل
لدنَك ًا ّل ّي ِل َعل َو َنا َواْج لدنَك ِمن ّل ًا ّل بثباتهم كسروا والذين  ،75}ُالنساء َنِصير

ًا ربهسسم على وتوكلهم ويقينهم ًا صسسنم ، بهسسالته السسدنيا أرعسسب طالمسسا عصسسري
ّبدها ، بقوته وأخضعها أمريكسسا هسسو السسوثن ذاك ، بسسآلته وأذلهسسا ، بقسسوانينه وع

الصليب. لواء حاملة
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وإن ، الحسسق علسسى والسسوا والوا إن الذين العراق في المخلصون هم فهؤلء
م ، قطريسة ول جاهليسة ول قوميسة ول وطنيسة فل ، لجلسه عسادوا عسادوا وه
وقاسسسوا شسسرها وعسسانوا العراقيسسة والشسسرطة الجيسسش حقيقة عرفوا الذين

ّونت ما والتي ، بطشها ربهسسم شرعة إقامة وبين بينهم الحيلولة لجل إل تك
يفسسرق لم ولهذا ، المريكان سادتهم أماما العقبات لتذليل إل أوجدت وما ،

وبيسسن ، غريسسب غربسسي نصراني بين وجهادهم قتالهم في المخلصون أولئك
ْد{ ، قريب مرتد عراقي َنْت َق لكْم َكا ٌءْة َل َو ٌءْة لأْس َن ِهيَم ِفي َحَس ْبَرا ِذيَن ِإ ّل له َوا َع َم

ْذ للوا ِإ ِهْم َقا ْوِم َق ّنا ِل لكْم لبَراء ِإ لدوَن َوِمّما ِمن لب ْع ِه لدوِن ِمن َت ّل َنا ال َفْر لكسسْم َك َدا ِب َبسس َو
َنا َن ْي لم َب لك َن ْي َب لة َو َو َدا َع ْل ْغَضاء ا َب ْل ًا َوا َبد ّتى َأ لنوا َح ْؤِم ِه لت ّل لها ِبال َد  ،4}ُالممتحنة َوْح
لد {َل ًا َتِج ْوم لنوَن َق ْؤِم ِه لي ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا ّدوَن اْلِخ َوا ّد َمْن لي ّلَه َحا له ال َل لسو ْو َوَر َل َو

لنوا لهْم َكا َباء ْو آ لهْم َأ َناء ْب ْو َأ لهْم َأ َن َوا ْو ِإْخ لهْم َأ َت ِئسسَك َعِشيَر َل ْو َتسسَب لأ لم ِفسسي َك ِه ِب للسسو لق
ِْليَماَن لهم ا َد ّي َأ لروٍح َو له ِب ْن لهْم ّم لل ْدِخ لي ّناٍت َو ِري َج َهسسا ِمن َتْج ِت لر َتْح َهسسا ْن ْل

َ ِديَن ا ِلسس َخا
َها له َرِضَي ِفي ّل لهْم ال ْن لضوا َع له َوَر ْن ِئَك َع َل ْو لب لأ ِه ِحسسْز ّلسس ِه ِحسسْزَب ِإّن َأَل ال ّلسس لم ال لهسس

لحوَن ِل ْف لم ْل .22}ُالمجادلة ا
بسسل ، بالسسدغائل يشسسوبوها ولم ، بالدخائل ومناهجهم أفكارهم يدنسوا فلم 

فليكفر. شاء ومن فليؤمن شاء فمن القويم والسبيل الصراح الحق هو
المخلصسسين (من القل على أو ، وللعراق العراق في المخلصون هم هؤلء

ًا هؤلء يشارك أن سلمان الشيخ يقترح أو يرى فيها) فهل الجيش في أيض
فسسإن ، بسستركه يسسأثمون عليهسسم واجب ذلك وأن العراقية والشرطة العراقي

السسسلح : ضسسعوا فضفضسسة غيسسر ومن صراحة وبكل لهم فليقلها كذلك كان
ِبلوا واقبلوا أيديكم وكفوا (مسستقبل فيهسسا (المسالكي) فسإن دولسة علسسى وأق

مسسن يسسستثنيهم السسذي فمسسا كلمسسه فسسي يقصسسدهم لم وإن العراق) ، وحاضر
ل الذي لجهادهم العراق حاجة أما إخلصهم عدما أهو ، قررها الذي الواجب

عنه؟!! لها غنى
ًا وشسسرطة جيسسش فسسي المشسساركة بإجازة يكتف لم سلمان الشيخ : إن ثالث

هسسذا إطلق فسسي عليسسه يسسستند دليل أي يذكر ولم ، ذلك أوجب حتى العراق
يصسسيبنا قسسد ما ونتحمل ، أحكاما وللضرورات:[ قوله سوى المتهاوي الحكم
ًا الضسسرورات بسساب من هذا أن كلمه من يفهم فما ] ،أكبر. شر لدفع وجريسس
. أعظمهما لدفع الضررين أخف ارتكاب قاعدة على
ًا يعد قررها الذي الحكم بأن يقر بذلك فهو منسسه واسسستثناء الصل عن خارج
الضسسرورات قاعسسدة في المعروف هو كما مؤثرة وحالت ظروف على بناء

ًا يعترف وهو ، متعددة شرعية بأدلة المثبتة الجيش إلى النضماما بأن أيض
ٍو أضرار على مشتمل والشرطة تلسسك ارتكسساب أن يسسرى ولكسسن لشرور وحا
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يسسبين فلسسم ذلسسك ومسسع ، منهسسا وأكبر أعظم هو ما دفع لجل يحتمل الضرار
بحكسسم – صسسيرها السسذي ومسسا أصسسله عسسن للحكم الناقل هو ما سلمان الشيخ

ًا – الضرورة ، الحكسسم بهسسا تعلسسق السستي الضرورة تلك حقيقة هي وما ، واجب
ًا يضع لم وأنه خاصة السسدوافع علسسى ينسسصَّ لم أنه كما المشاركة لتلك حدود

وشسسرطة جيش في المشاركة العراقي على توجب بل لتجيز التي الحقيقة
تعليليسسة كلمسسة ] وهسسيالبلسسد وحاضسسر مستقبل فهي: [ عنها قوله إل العراق
بها. للنشغال حاجة فل اعتبار ول لها وزن ل عليلة
هسسو إليه الشيخ كلما توجيه يمكن ما أنسب فإن والتعميم الطلق هذا ومع

فسسي يساعدهم السنة أهل ِقبل من والشرطة الجيش إلى النضماما اعتبار
تمسسسك والسستي الروافسسض كتسسائب مسسن والمتكسسررة البشعة العتداءات كف

المجسسال هسسذا تسسرك وأن ، والشسسرطة الجيسسش منظومسستي في المور بأزمة
الجرامية. العصابات تلك تمكن لزيادة يفسحه

لشسسباب نصحه دواما هو العودة سلمان الشيخ عن المعروف إن نقول وهنا
دليسسل إلسسى يسسستند ل أنسسه مسسع القسسول وهسسذا ، للعسسراق التوجه بعدما الجزيرة
ونصسسرة الجهاد بوجوب القاطعة الحجج لكل مصادما هو بل صحيح شرعي

تبسسع الحقيقسسة فسسي هسسو إنمسسا الموقسسف وهسسذا ، خسسذلنهم وحرمسسة المسلمين
القضسسية تجسساها العميلسسة سسسعود آل حكومسسة مسسن المتبعسسة العامسسة للسياسسسة
ًا فهو ، العراقية ًا ليس أيض العراقسسي الجهاد لحاجة واقعي اطلع على مبني

عنصسسر أي مشسساركة تسسأثير مسسدى يعرفون والذين عليه القائمون يصفه كما
ًا العراقيين سوى مجاهد ًا معنوي العراقيسسة القضسسية يعطسسي مسسا وهسسو وماديسس
ًا وأذنابهم. الصليبيون فيه يحصرها أن يريد الذي المحيط من أوسع أبعاد
علسسى يوجب سلمان الشيخ جعل الذي الدافع كان فإذا الساس هذا وعلى

عسسدد في النقصَّ هو والشرط الجيش في المشاركة المخلصين العراقيين
الروافسسض تنكيسسل مسسن السسسنة أهسسل عسسواما حمايسسة به يتم الذين المجاهدين
هسذا لتتميسم السعي هو المتوجه الشرعي الواجب أن يعني فهذا الحاقدين

مسسن مسسستطيع كسسل لتشسسمل الجهسساد تعيسسن دائسسرة اتسسساع خلل مسسن النقصَّ
مسسن المعلسسوما هسسو كمسسا خارجهسسا فسسي أو العراق داخل في سواء المسلمين

ًا العسسدو دهسسم إذا أنسسه وهسسي عليهسسا المتفق الفقهاء كلمة أراضسسي مسسن أرضسس
ًا الجهاد صار المسلمين قصسسروا أو عجسسزوا فسسإن الدار تلك أهل على متعين

تعيسسن إلسسى أدى ولسسو حسستى وهكسسذا المسلمين من يليهم من الوجوب شمل
الله- : رحمه– السلما شيخ قال كما ، المة أفراد من فرد كل على الجهاد

فسسواجب والسسدين الحرمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتال وأما[
ًا بعسسد أوجسسب شسسيء ل والسسدنيا السسدين يفسسسد السسذي الصائل فالعدو ، إجماع
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نصَّ وقد المكان بحسب يدفع بل شرط له يشترط فل ، دفعه من اليمان
بلد العسسدو دخسسل [وإذا أيضسسا وقسسال  وغيرهسم] ، أصسسحابنا العلماء ذلك على

السسسلما بلد إذ ، فسسالقرب القسسرب علسسى دفعسسه يجب أنه ريب فل السلما
غريسسم ول والسسد إذن بل إليسسه النفيسسر يجب وأنه ، الواحدة البلدة بمنزلة كلها

بهذا]. صريحة أحمد ونصوص
هسسذا ونظيسسر العصور مر على العلم في الراسخين العلماء تقرير هو فهذا 

، عنسسدها والوقسسوف عليه التعويل ينبغي الذي وهو ، كتبهم في ومكرر مثبت
عسسن ينسسزع وأن ، القاعدة بهذها يلتزما أن سلمان الشيخ على الواجب فكان
ّية وتقريراته فتاواها الشسسباب تسسدفق بوجسسوب فيفسستي ثم ومن ، القطرية لعب

العسسراق سسساحة علسسى للنصسسرة والمتحمسسس للشسسهادة المتعطسسش المجاهد
بسسل ، بسسذلك ينصسسحهم أو السسذهاب مسسن يمنعهم أن ل إخوانهم بجانب ليقفوا

ًا المر يزيد أن المخلصين العراقيين على توجب الضرورة إن فيقول سوء
زهيسسدة واحسسدة بعبسسارة فينسف والشرطة الجيش في للمشاركة يسارعوا

ًا المجاهسسدون وتحمسسل الشسسلء وتطسسايرت الدماء لجلها بذلت مضنية جهود
ْعق مرارة لتحصيلها ِبر. َل الَص

يكونوا أن العراقيين على الشيخ بسببها أوجب التي الضرورة تلك هي فما
ليقسسف وفصلها وجّلها بينها فهل ، المرتدة والشرطة المرتد الجيش ضمن
ًا المسسراد لسسه ويتضح القول حقيقة على المنتقد أو الخذ متاهسسات عسسن بعيسسد

والتحليلت. التخيلت ودهاليز الظنون
لسسدفع الضسسررين أخسسف ارتكسساب قبيسسل من هي المسألة هذها بأن الزعم أما

الواقسسع عسسن تسساما بمعسسزل وهسسو ، الوهسساما عالم في إل له وجود فل أشدهما
تغلسسي السستي السسساحة تلسسك فسسي المجاهسسدون يعيشه الذي المتداخل المعقد
المرجل. غليان بأهلها
لت ولقد ثقلهسسا لها جهادية جماعة قبل من جرت حية تجربة سلف فيما ذكر
مقيسسدة كسسانت فتواهسسا أن ومسسع ، المسسسألة هسسذها فسسي العراقيسسة الساحة في

إل الواقسسع ظسسروف مراعسساة ومحاولسسة دوافعهسسا حيث من ومفصلة ومحددة
السستي والمكر الكفر عاصفة أن إصدارها من وجيز وقت وفي اكتشفت أنها

الفتسساوى هسسذها بمثسسل تسسواجه أن يمكسسن ل وأعسسوانهم الصسسليب عباد يتزعمها
علسسى (الضسسرار) و(الشسسرور) و(المفاسسسد) المترتبسسة أن وتيقنت ، البئيسة
مفسدة. تفوقه ول شر يدانيه ول ضرر يعادله ل المر هذا مثل ارتكاب

بسسترك حصسسولها ليظسسن السستي المفاسسسد مسسن هنسسا ذكسسرها يمكسسن ما أقصى إن
أمسساما النفسسس حمايسسة عسسن العجسسز هسسو والشسسرطة الجيسسش فسسي المشاركة

كمسسا ، ضعفاءهم وتلحق السنة بأهل تنكل التي الحاقدة الرافضية الهجمة
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الطوائسسف تلك تفرد يعني والشرطة الجيش في المشاركة عن التخلي أن
يمكسسن ول: [ بقسسوله سلمان الشيخ إليه ألمح ما وهذا القوة بأمر الرافضية

ً يمثسل أن أو البلسد خسارج من الشرطة أو الجيش يكون أن نقبل أن فصسيل
ًا الكثير. ويستعبد  العراق فصائل من واحد

العراق مؤسسات تكون أن من مستفيد أحد : ل السياق ذات في وأضاف
]فصيل على ًحكرا
النضسسواء أن العمليسسة التجربة أثبتت فابتداء هذين من الول المر عن فأما
مسسا خلف أنتسسج قسسد السسسنة أهسسل حماية بحجة والشرطة الجيش لواء تحت
إلسسى ينضسسم يكسسد فلسسم ، السسدافع هذا على والمتكئ التصور هذا متبني يزعم
محكم قفصَّ في نفسه وجد حتى بذلك يحتج ممن أحد المنظومتين هاتين

ًا ألئك صار بل ، عنه الخروج يمكنه ل لجنسسود مباشسسرين (المجندون) أعوانسس
مسسن الحتمسساء أرادوا التي المحلية الطوائف عصابات من كغيرهم الحتلل
عرضة السنة أهل مناطق وبقيت ، يزعمون ما وبين بينهم وحيل ، إجرامها
براءتهسسم إثبسسات هسسو سسسعيهم وغاية هؤلء ديدن وأصبح ، الغدر أهل لغارات

، وقسسواته للنظاما التاما ولئهم وتأكيد الجهادية الجماعات مع ارتباط أي من
ًا يألوا فلم تنسسسب ربمسسا السستي التهم وهم لزالة  شيء كل ارتكاب في جهد
بالمجاهسسدين والتنكيل والتقتيل والعتقالت بالمداهمات ذلك كان ولو لهم

بيسسن الشسسرع ميسسزان في فرق ول ، العملي بالواقع هذا ثبت كما وأنصارهم
ًا كان مرتد لكْم:  للروافض منتسب وبين كهؤلء للسنة منتسب لر ّفسسا لك َأ ٌءْر { ْيسس َخ
لكْم ّمْن ِئ َل ْو لكم َأمْا لأ ٌءْة َل لبر}ُالقمر ِفي َبَراء يسسراد التي تلك مفسدة  فأية43الّز

أبسسواب فيهسسا نفتسسح التي الحال هذها مثل في منها أعظم هو ما لدفع تحملها
السستي تلسسك مصسسلحة وأيسسة ، آمنيسسن بسلما أدخلوها لهم ونقول للناس الردة

وأخراها. دنياها خسران فيه الذي دينه ضيع إن النسان سيكتسبها
مقابسسل درأهسسا سسسلمان الشسسيخ يريسسد السستي العظيمة الشرور تلك هي ما ثم

ّون والتي الجيوش تلك إلى النضماما مفسدة ّدها شأنها من ه مغمسسورة وع
الجيسسش فسسي المشسساركة وراء مسسن المجتنسساة الكسسبرى المصسسالح بحسسر فسسي

والشرطة.
أما هسسي والتي – المنظومتين هاتين في الشتراك سيجرها مفسدة أول إن

والردة الكفر أبواب من جلّي عريض باب في الناس إقحاما هو – المفاسد
المهمسسة أن ، أدراك أدنسسى له من كل يعلمه والذي به المقطوع المر فإن ،

الحتلل مسسساعدة هسسي الجهزة هذها لجلها أسست التي والرئيسة الولى
دسسستورها وقنسسن ودعمسسه وأقسسامه أوجسسدها الذي العميل الحكم نظاما وحماية

ًا النظاما لهذا تجد فلن ولهذا ، الصليبيون لسسه حسسدد الذي المجال عن خروج
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ة قيسد أسسيادها قبسل من هسذها فسي للمشسارك المكفسرة والمناطسات ، أنمل
الموضع. هذا في عليها نأتي أن من أكثر المنظومات

إشسسعالها لجسسل بسسذلت والسستي الجهسساد جسسذوة إطفاء هو المفاسد تلك وثاني
الجهسساد قيسساما مسسدار لن وذلسسك ، باهظسسة تضسسحيات وقسسدمت مضسسنية جهسسود

ليعسرف ، الكفسر ومعسسكر اليمسان معسسسكر بيسسن التمايز على واستمرارها
أهسسل ويعسسرف وينصسسرون فيوالون وأعمالهم وصفاتهم بميزاتهم الحق أهل

هسسذين بيسسن الخلسسط وحدوث ، ويحاربون فيعادون وأفعالهم بأحوالهم الكفر
يفرقسسون ل حيسسرة ودائسسرة تيسسه دوامسسة في الناس إدخال يعني المعسكرين

ومسسن سينصرون من ذلك فعند ، وضلل هدى بين ول وباطل حق بين فيها
مسسن ومسسع سسسيقفون أيسسن بسسل ، سسسيعادون ومن سيوالون ومن ، سيقاتلون
ة يرفعسون الحسائر ذلسك عنسد فالمجاهدون ، سيقفون ويسدعون الجهساد راي
يكسسون أن (يجسسب) عليسسه والشسسرطة الجيسسش ومعسسسكر ، الشسسرع لتحكيسسم
ًا هسسؤلء مع هؤلء يتقاتل فلماذا بلدها) ، وحاضر (مستقبل لنها فيها مشارك

التسسائه ذلسسك لسسدى تتسسوالى وهكذا الحقيقية القتال دوافع هي وما ، والعكس
لحقه ما فيلحقهم المتميز المسلم الكيان إلى وتسري التساؤلت سلسلة

وحينهسسا الشسسكوك بحسسر فسسي الجهسساد ثمسسرة وتضسسيع ثبوتها بعد القداما فتزل
، مندما ساعة ولت الندما أصابع ونعض الواقعة وشدة الكارثة عظم ندرك
ّلذيَن:  وتعالى سبحانه الله قال ولهذا َوا ْا { لرو َف لهْم َك لضسس ْع َيسساء َب ِل ْو ْعسسٍض َأ ّ َب ِإل

لها للو َع ْف لكن َت ٌءْة َت َن ْت َلْرِض ِفي ِف ٌءْد ا َفَسا ٌءْر َو ِبيسس ،73}ُالنفسسال َك : تعسسالى وقسسال  
َيِميَز ِل له { ّل ِبيَث ال ْلَخ ّيِب ِمَن ا ّط َعَل ال َيْج ِبيَث َو ْلَخ له ا ْعَض َلَى َب ْعسسٍض َع له َب لكَمسس َيْر َف
ًا له َجِميع َل َع َيْج ّنَم ِفي َف َه ِئَك َج َلس ْو لم لأ لروَن له ْلَخاِس  37}ُالنفال ا
المتهالسسك النظسساما هسسذا جسسسد إلسسى السسروح إعسسادة هسسو المفاسد تلك وثالث

تصسسريحات يتسابع فمسسن ، المتواليسة المجاهسدين ضسربات تحسست والمتهساوي
وشرطة عراقي جيش تكوين على الشديد وحرصهم السود البيت ساسة

باختصسسار تعنسسي (والسستي البلسسد فسسي المسسسئولية تتحمسسل أن يمكنهسسا عراقيسسة
لسسدول وحضسسهم الحكسسم) ، إلسسى الوصسسول مسسن المجاهدين منع على قدرتها
الدور هو ما بحق يدرك الجهزة تلك ومساعدة وترقية تدريب لتبني العالم

ّول والسسذي الجهزة تلك به ستقوما الذي الخطير الساسسسة أولئسسك عليسسه يعسس
أن الدراك تمسساما يسسدركون الصسسليبيون وهسسؤلء ، آمسسالهم عليسسه ويعلقسسون
ة هسذها فسي انسحابهم ليم العسراق مسن الون لعملئهسم بكسامله المسر وتس
والسسذي ، النظسساما لهسسذا المباشر النهيار يعني المختلفة بأجهزتهم المحليين

علسسى النسسبي والعتمسساد والسستمرار البقاء مقومات من شيء لديه ليس
بعسسد إل البلسسد مسسن خروجهسسم عسسدما فسسي حقيقسسة جسسادون فهم ولهذا ، الذات
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والسستي إسسسلمية دولسسة قيسساما بمنسسع الجهزة هذها قدرة على التاما الطمئنان
دون للحيلولسسة يملكسسون مسسا كسسل يبسسذلون زالسسوا ول وبسسذلوا وصابروا صبروا

ّلمة الحقيقسسة هسسي هسسذها كسسانت فسسإذا ، إيجادهسسا العانسسة مسسن أفليسسس المسسس
والشسسرط الجيسسوش تلك مكانة نعزز أن – قصد بغير كانت ولو – المباشرة

العسسراق) وحاضسسر (مستقبل نجعلها بل الشرعية عليها ونصبغ المجتمع في
ًا نعلسسم ونحسسن ، منهسسا جسسزءا يكونسسوا أن الناس على فنوجب خلل مسسن يقينسس
المجرميسسن هسسؤلء إلى المور آلت إن العاقبة ستكون ماذا والواقع التجربة

مسسن الحقيقسسي المسسستفيد هو فمن ، والعباد البلد على سيطرتهم وأحكموا
مسسن وأهلسسه العسسراق سيجنيها التي الثمرة هي وما الجهزة هذها تقوية وراء

ودعمتهسسا ورعتهسسا زرعتها عميلة علمانية لدولة التمكين زيادة سوى ورائها
كلها. الصليب دول
المسسسلمين نفسسوس فسسي والوطنيسسة القطرية معنى تعزيز هو المفاسد رابع
صسسار أن بعسسد وتجديدها ، الجاهلي المفهوما هذا وإحياء ، وغيرها العراق في

ًا معنى ًا منبوذ لرّب ، النفسوس ذكسرها عند وتشمئز القلوب منه تتقزز بالي َلس و
ولكن ، موطنه غير في وتوّسع وتفخيم تصخيم منك هذا إن يقول أن قائل

ونتسساج متحتمسسة محصسسلة هسسذها أن سيكتشسسف العابر والنظر اليسير بالتأمل
العسسراق فسسي اليسسوما السسدائرة المواجهة رحى أن إذ ، الفكار هذها لمثل لزما

تكسسون أن ينبغسسي ل بسسل ، المحتسسل الخسسارجي العسسدو علسسى مقصسسورة ليست
ً فيه محصورة ًا نال ما فهو ، أصل تمريسسر اسسستطاع ومسسا الستقرار من شيئ
ّبسساهم بيسسديه صسسنعهم السسذين عملئسسه عسسبر إل الهدامة مشاريعه ، بنفسسسه ور

ًا أشد أنهم الملموس الواقع أثبت الذين العملء أولئك الميسسدان فسسي جرمسس
ً وأكسسثر ًا وأعظسسم اليمسسان بأهسسل تنكيل ، السسسلما قواعسسد هسسدما علسسى حرصسس

، وشسسرطة ، جيسسش مسسن كافسسة الحاكمسسة المنظومسسة منهسسم تتكسسون والسسذين
للنسساس نقسسول فحينمسسا ، وغيرهسسم ووزراء ، ورؤسسساء ، وأمن ، واستخبارات

ًا جسسزءا تكونسسوا أن عليكسسم الجيسسش وهسسم المنظومسسة هسسذها لبعسسض مشسسارك
ًا إليهم نضيف ثم - ، سلمان الشيخ قال كما – والشرطة اللبسسس من مزيد

خسسارج مسسن الشسسرطة أو الجيش يكون أن نقبل أن يمكن ول: [ لهم فنقول
أو القبسسول مدار بأن القول سوى المقدمتين هاتين خلصة هي فما ] ،البلد

للعسسراق النتمسساء علسسى متأسسسس هو إنما تركها أو المشاركة ومحور عدمه
(الفتسساوى) المرتجلسسة هسسذها مثسسل إن الحسسق ولعمسسر ، بالوطنيسسة والرتبسساط

عليهسسا والسستي تميتهسسا بسسل والسسبراء السسولء عقيسسدة أمسسر النفوس في لتضعف
الشسعور القلسوب فسي وتنمسي ، الجهساد واسستمرار وقسوة قيساما في المدار

ثسسم ومن ، مرتد محلي وطني  وبين ، محتل خارجي كافر عدو بين بالفارق
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ًا ويكبر الحساس هذا يتزايد ًا شيئ من التحرج مرحلة إلى يصل حتى فشيئ
ثسسم ، السسوطني انتماؤهم هو فقط والسبب والجزارين الزنادقة كبار مقاتلة
التوقسسف ثسسم السستردد مرحلسسة إلسسى ليصسسل مراتسسب أو مرتبة المتحرج يرتقي
ًا ول لسسديه أعظسسم هديسسة المحتل الخارجي للعدو نقدما ولن ، التحريم وأخير
ليجسسدوا وعبيسسدها عملئسسه أمسساما المجسسال فسح من عندها أرجى ول له أرضى

أجهزتهسسم وتقويسسة شسسؤونهم لتنظيسسم الجسسواء ويهيئسسوا الفرصسسة لنفسسسهم
ًا شك بل سيكون الذي نظامهم وتمكين ًا نظام ًا كافر ًا عتيد من عنه مرضي

كلها. الكفر دول
الشسسقاق وزرع المجاهسسدين بيسسن الختلف زيسسادة هسسو المفاسد تلك خامس

– نعلسسم فيما – العراق في الصادقين المجاهدين لن وذلك ، بينهم والتنازع
وذلسسك دعسسوى أيسسة تحسست الشسسرطة أو للجيش النضماما منع على مطبقون
الضسسعفاء بعض يتلقف فعندما ، ذلك على المترتبة الشرور على لطلعهم

هسسواها اتبسساع فسسي عليهسسا ويتكسسئ ، (الفتسساوى) المرتجلسسة هسسذها مثسسل والجهلة
ريسسب بل سسسيجدون فهسسؤلء ، العسسراق شسسرطة أو جيسسش فسسي ومشسساركته

هسسذها مسسع المجاهسسدون وسسسيتعامل ، المجاهسسدين قبسسل من شديدة معارضة
علسسم يعلمون لنهم ، هوادة غير ومن وحزما بصرامة بها والعاملين القضية
ودفسسن تضسسحياتهم كسسل إضسساعة يعنسسي فيها والتهاون المجال فتح أن اليقين
المسسسألة فتأخسسذ ، والهواء والخزعبلت الشبهات ركاما تحت آمالهم جميع

وإقحامها العلمية والردود الفقهية والمجادلت الفكري الطرح من أبعادها
ًا ًا قسر مسسن قطعيسسة كسسانت أن بعسسد الجتهاديسسة المسائل دائرة ضمن وجبر

ّند وهذا أفتى هذا دوامة في المجاهدون ويصبح ، القطعيات رمسسي ويبدأ ، َف
يعلسسم ل والنزاع الشقاق من مرحلة إلى  المر يصل حتى ، كيل بغير التهم
وتعالى. سبحانه الله إل مداها

إنمسسا السسردي القسسول هذا عن المترتبة العظيمة المفاسد من هنا ذكرته وما
دفسسع مقابسسل تحملهسسا يمكسسن ممسسا أنهسسا دعسسوى بطلن لبيان إشارة فقط هو

العراقيين. والشرطة الجيش في المشاركة عن العراض مفسدة
ًا والشسسرطة الجيسسش فسسي للمشاركة إيجابه عند سلمان الشيخ : زعم رابع
ًا  ،]البلد وحاضر مستقبل: [ أنهما ل السسذي الكلما هسسذا لمثسسل واللسسه وعجبسس

مسسن أنفسهم العراق في الساسة مرتدة تصريحات عن ألفاظه في يفترق
كلمسسات تتجسساوز تكسساد ل واللسسه بسسل ، وغيرهمسسا والطالبسساني المسسالكي أمثال

جيسسش لتكسسوين الملحسسة الحاجسسة عسسن يتحسسدث (بوش) عندما الروما مغرور
خطابساته أرشسيف تراجعسوا أن ولكسسم عراقية وشرطة أمن وقوات عراقي

ذلك. في
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عباراتنسسا وتطابق كلماتهم مع كلماتنا تتوافق أن يضيرنا وما قائل يقولّن ول
اختزاله من وأكبر أخطر المر فإن ، مختلفين المقصدان كان إذا عباراتهم

وقاموسسسنا الكلمسسات تعوزنسسا ل فنحسسن اللسسه وبفضسسل ، المعنى هذا مثل في
ًا ليس والشرعي العربي تسسؤدي السستي الواضسسحة المتميزة اللفاظ عن خالي
التلبيس. أو اللبس وتمنع المقصود وتكشف المعنى

لمان الشسيخ جعله الذي العراق حاضر هو ما ثم فسي بالمشساركة رهينسا س
المتقيسسن صسسفوة من قوما عن يتحدث وكأنه ، العراقيين والشرطة الجيش

، تسسوجههم وحسسسن ، نياتهم وخلصت ، قلوبهم وطهرت ، نفوسهم زكت قد
مزقتسسه السسذي الذبيسسح العراق وكأن ، أعمالهم وبرئت ، سيرتهم واستقامت

بالطسساهرين سسسجونه وغصت ، الزندقة أركان فوقه وشيدت ، الكفر حراب
هسسذا كسسأن ، السسثروات كنسسوز وباطنهسسا أرضسسه فسسوق من ونهبت ، والطاهرات

(الجيسسش المنظومسسة هسسذها ظسسل (الحاضسسر) وفسسي اليسسوما يعيسسش العسسراق
السلما. حكم وعدالة والسكينة والرغد والرخاء المن والشرطة) حياة

سسسلمان الشسسيخ عنه يتحدث الن) الذي يعني (والذين الحاضر هذا هو ما 
يحسسث والشرطة) الذين (الجيش الكفرة هؤلء بأيدي تنصب الكفر ورايات

والشسسرك الشسسر أركسسان وتحمسسى ، فيها الدخول على العراقيين المخلصين
وتصسسان وتقسساما والفسساد اللحسساد قسسوانين وتفسسرض ، وأسسلحتهم بنفوسهم

ّباد ، بقوتهم ومظسساهرتهم بمسسساندتهم اليمسسان بأهسسل ينكلسسون الصسسلبان وع
ًا ًا جهار واعتزاز. بافتخار بل نهار
ًا جعسسل والسسذي للعسسراق نريسسدها (الن) السسذي الحاضسسر هو أهذا علسسى متوقفسس

الحاضسسر أن نفهسسم فإننسسا ، المجرمة المرتدة المنظومة هذها ضمن الكينونة
فسسي اليسسوما نرى ول ، واقعنا في ونعايشه بقلوبنا ونفقهه بأعيننا نراها ما هو

إل ، أيسسديهم والشسسرطة) وعلسسى (الجيسسش الجراما طوائف جهة من العراق
، للضسسعفاء والضسسطهاد ، الحقسسد يغسسذيه والحقسسد ، الخسسراب يتبعسسه الخسسراب
َبسسدتها الصسسليب رايسسات عسسن والسسذب َع المشسساهد بلط علسسى والتضسسحية ، و

مسسا ولسسول ، وصسسيانتها عنهسسا للسسذود السسساليب بأقبح الدماء وسفك الشركية
وقسسف والشسسرطة) ممسسن (الجيسسش السفاحين المجرمين لهؤلء الله قيضه

وصسسناديد السسسلما أبطال من جموعهم ومزق جحافلهم وقارع وجههم في
يذوق.  مما وأسوأ ، نرى مما أظلم (حاضر) العراق لكان التوحيد

هسسذها واسسستمرار وتقويسسة تأسسسيس خلل من للعراق المرجو المستقبل أما
ان فسإذا ، اليسوما نسراها ممسا شسر والشسرطة) فهسو (الجيش الجهزة هسذا ك
تمكنهسسم قبسسل وذلك عليه هو ما إلى اليوما العراق أوصل قد المرتد النظاما
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ّدر إن المسسستقبل ذلسسك سيكون فكيف نظامهم واستقرار المسسور وآلسست لقسس
تعالى. بالله والعياذ إليهم

الجهسزة بهسذها نجساحه ربط (المستقبل) الذي هذا عن الشيخ فليفصح وإل
والملحسسدين والعلمسسانيين والزنادقسسة المرتسسدة مسسن مزيج هي والتي الخربة

وتعاضسسد كلسسه السسسوء اجتمع فبهم ، وشهواتها الدنيا وعباد السفلة والجهلة
والجهل ، سربالهم والكفر ، دافعهم والحقد ، غايتهم فالدنيا ، جميعه الشر

ومسسن هسسؤلء أمثسسال فهسسل ، آلهتهسسم والهسسواء ، طريقهسسم والضلل ، سيدهم
نريسسدها العراق) السسذي (مستقبل عليهم سيقوما من هم جمعهم في ينخرط
(دولسسة شسسديد باختصسسار يعنسسي والسسذي وأمتهسسم لسسدينهم الصسسادقون ويريسسدها

السلما) ؟!!
ً هناك أن أما لسسه سسسلمان الشسسيخ يريسسدها هسسذا سسسوى للعسسراق آخسسر مسسستقبل

ِهزة الجهزة هذها على به القياما في فيعول لمج وحامليهسسا الشسسريعة علسسى ال
ً ًا ليل ًا ونهار ًا سسسر ٌءْل فهسسو ، وجهسسار ٌءْل مسسستقب القسسائم الحاضسسر يشسسابه مسسأمو

ًا سسسلمان الشسسيخ صيرها والذي علسسى إنجسساحه إيكسسال فسسي للمسسستقبل صسسنو
والشرطة. الجيش جهازي في للمشاركة المسارعة

المسلمة العراق هي كان حيثما مسلم كل ويريدها نريدها التي العراق إن
لتبسط ، التوحيد شمس سمائها في وتشع السلما راية تعلوها التي علسسى و

لق ، – وحسسدها والسسسنة – السسسنة عراق ، السلما أحكاما ربوعها تبجيسسل عسسرا
العفسسة عسسراق ، وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول صحابة وتوقير وإكراما

الصسدق لهسل والمسسن للحسسق التمكيسسن عسسراق ، والصفاء والنقاء والطهارة
يحكمهسسا السستي العسسراق إنهسسا ، للمشسسردين والمأوى للمستضعفين والنصرة

ِذيَن:  ربهم بقول وصفوا الذين لله المتجردون ّل لهْم ِإن {ا ّنسسا ّك َْلْرِض ِفسسي ّم ا
لموا َقا َة َأ لوا الّصَل َت َة َوآ َكا لروا الّز َأَم لروِف َو ْع ْلَم ْوا ِبا َه َن ِر َعِن َو َك لمن ْل ِه ا ّل ِل لة َو َب ِق َعا
ِر لمو لْل والمستقبل الحاضر في نريدها التي العراق هي هذها  ،41}ُالحج ا
والصسسدق الخلص أهسسل بأيسسدي إل تقسساما ولسسن توجسسد ولسسن تكسسون لن والتي

ول اللسسه سسسبيل فسسي يقسساتلون السسذين والجلد الجهسساد أبطسسال من والتضحية
عسسدها وإن مسسسلم كسسل أمل أصبحت التي الدولة وهي ، لئم لومة يخافون
ًا. – مقالته بعض في كما – سلمان الشيخ أحلم

قالهسسا السستي العبسسارات تلسسك مناقشسسة فسسي استرسسسل أن أود كنسست وقد هذا
ً الشيخ إن كفايسسة ذكرتسسه وفيمسسا ، بسسذلك تسسسمح لم المشاغل ولكن ارتجال

مما تبقى ما أن مع ، شهيد وهو السمع ألقى أو قلب له كان لمن الله شاء
المغالطسسات مسسن الكسسثير الكسسثير يحسسوي لنسسه ومناقشسسة بيسسان إلسسى يحتسساج

ًا تقل ل التي والتجاوزات إليه. أشرت عما فساد
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الجيسسش قوات إلى النضماما حكم مسألة بحث إلى أتطرق لم أني مع هذا
أفردهسسا بسسأن – اللسسه شسساء إن – وأعسسد الموطن هذا في العراقية والشرطة

بسسأدلته الحكسسم ببيان ولكن والمناقشة الرد سبيل على ليس خاص بمبحث
المسسر احتسساج لمسسا المتهاويسسة الشسسبهات هذها مثل ولول ، المجردة الشرعية

أشسسد لهسسي الفتسساوى هسسذها مثسسل إن ووالله ، بحث كثرة ول تقرير طول إلى
والستي الكفسرة أعسدائهم وقنابسل صسواريخ مسن والمجاهسدين الجهساد علسى

ِرد تسسزال فل الفتسساوى هسسذها أمسسا وتشسسظيها بانفجارهسسا تأثيرهسسا ينقضسسي َطسسا لت
علسسى فتسسأتي الشسسيطان وتطسسرب الكيسسان وتزلسسزل الذهان فتشغل وتطاَرد
إل قسسوة ول حسسول ول أهلسسه على الحق سقف يخر حتى قواعدها من البنيان
بالله.

ًا وكتبه ًا إيمان واحتساب
قائد حسن

الليبي يحيى أبو
هس1427/شعبان/4
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