
العراقيون بين 
المأريكان والعبيكان

العراقيون
وفتاوى المأيركان وحشية بين

العبيكان الشيخ
 سعيد بن راشد بن أحمد ؛بقلم

للعشراق, سشيما المأيركشي الحتللا فششل بوادر تتزايد
تحالفهششا, الحششرب, وتصششدع عليهششا قششامأت التي الكاذيب بعد

الششوجه يتكششف يششوم بعششد أعضششائه. ويومأششا بعششض وانسحاب
كقشوات الجنسشيات مأتعشددة القشوات يسشمى لمشا الحقيقشي

المقاومأششة ضششراوة أخلقششي, وتشششتد وغيششر همجششي احتللا
حججهششم أنصششارها, وتسششقط عششدد ضدها, ويتضاءلا الشعبية

حششرب فششي نفسششها المتحششدة الوليات أصل, فتجد المتهافتة
مأريرة.  أخرى فيتنام طويلة, أو استنزاف

لليقاع عديدة مأحاولت جرت المأزق هذا مأواجهة في
النجششف فشلت, وصمدت العراقي, لكنها الشعب فئات بين

السنية.  الفلوجة صمود بعد الشيعية

العششراق, إلششى إسششلمأية قششوات إرسالا فكرة ولدت ثم
ذلك.  نتمنى مأهدها, أو في وئدت لكنها

مأششدت المششوج خللا مأششن كيششد إنقششاذ يششد مأششن بد ل وكان
علششى الشششرعية يضششفي الششذي الفتششاء يششد لغريششق, فكششانت

بالعبثيششة المقششاومأين مأقششاومأته, ويرمأششي الحتللا, ويجششرم
والنتحار.  والفوضى

وإمأششام قششاض-  العبيكان المحسن عبد الشيخ أطل هنا
ج"MBC" شاشششة خللا  مأششن- السششعودية فششي مأسششجد  ليدب
- العراقششي المأششر ولششي طاعة وجوب في الفتوى إثر الفتوى

العششراق فششي المطلق الحاكم هو بريمر كان أيام بذلك أفتى
كششوفي مأبعششوث البراهيمششي الخضششر "الدكتاتور" بشهادة أو

- العراق إلى عنان

مأششن ضششرب العراقيششة المقاومأة أن العبيكان أكد وقتها
فششي يسششتأذن لششم المأششام الجماعششة, لن عصششا وشششق الفتنششة
أمأرها. 

المقاومأششة بششأن أيضششا أفششتى بششذلك, بششل يكتششف ولششم
لششم إمأششام هنششاك ؛نفسششه للسششبب مأشروعة غير الفلسطينية
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ل عرفششات يقصششد إنششه سششنقولا-  الجهششاد إعلن فششي يستأذن
- للظن إحسانا شارون

الحشششادي العبيكشششان, ففشششي الششششيخ فتشششاوى وتشششوالت
شاشة على  ظهر2004 أغسطس/آب شهر مأن والعشرين
فششي المأيركيششة للقششوات الرضششوخ إن إياهششا, وقششالا المحطششة

غششازين, ل مأحرريششن جاؤوا القوم لن الحق, ذلك هو العراق
أحسسد, مأسسال يسسسرقون سسسبب, ول بل يقتلون ل( فهم
بنقسسل الكفر, ويسسسمحون على مأسلما يجبرون ول

 ..)الجمعة.. خطب

ول عقل القششوم قتششالا يجششوز فل كششذلك المأششر كان وإذا
شرعا. 

وجماعششات مأنظمششات بتقارير حتى يصطدم الكلم هذا
المأيركي الحتللا جرائم وثقت التي الغربية النسان حقوق

عشششوائي, ونهششب, وسششلب, واغتصششاب, قتششل مأششن للعششراق
واختطاف. 

علمششاؤه سرق, واغتيششل قد بأكمله بلدا أن يكفي أل ثم
اللف أهلششه, وسششجن وآثاره, وروع مأتاحفه وأدباؤه, ونهبت

أمأششام وإنسششانيتهم كرامأتهششم ونسششائه, وسششحقت رجششاله مأششن
مأسششتقبله خزائنششه, ورهششن وبصششره, وسششلبت العششالم سششمع

سفارة لكبر مأحضن إلى , وتحولا"العمار إعادة" لشركات
مأششا فيهششا للمألوف, يعمل خارقة العالم, سفارة في أمأيركية

  مأوظف؟3000 عن يقل ل

إل يجسسوز ل الدفع جهاد( :إن قائل العبيكان يمضي
بسسالخروج جهسسادا الجهسساد يكسسون المأام, فكيف بإذن
بغسسض إمأامأسسا يظسسل  السسذي"العراقسسي" المأسسام علسسى
. )ولها عمن النظر

حكام الثاني بوش جورج تولية شرعية العبيكان ويؤكد
عليششه يوسششف مأصششر مألششك بتعيين ذلك الجدد, مأقارنا العراق
للمالا.  وزيرا السلم

افتئات( بأنهشششا العراق في المقاومأة العبيكان ويصف
ل بيتسسه فسسي يجلسسس الذي( أن , ويضششيف)المأام على

ونحسسن لنسسا يصسسلح ل المأيركان, والجهاد له يتعرض
عنسسدهم ضسسعفاء, ومأسسا العراق في ضعفاء, والناس

. )شيء
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نفسششه الشششهر مأن والعشرين السابع الجمعة يوم في
يششأت ذاتهششا, ولششم آراءه العبيكششان كششرر نفسششها القنششاة وفششي

و اسشمه عراقيشا ششيخا أن سشوى ،بجديشد العلمشي المنشار أب
عششن والموصششل, وعششبر بغداد بين الطريق في وهو به اتصل

– الغد مأساء آخر بلقاء المشاهدين وعد بفتاواه. كما إعجابه
مأزاعمه.  تعضد أدلة فيه  يقدم- السبت

ومأعلومأششاته آراءه العبيكششان كششرر السششبت يششوم فششي
العلمششي المنار أبي اتصالا ذلك في تقريبا, بما كلها السابقة

 والمقارنة- العراق في السنة علماء كبار مأن بأنه أشار-  به
قششالا الششذي علوي إيشاد وقصة السلم عليه يوسف قصة بين

ورج وش لج حفيشظ إنشي العشراق خزائشن علشى اجعلنشي" ؛ب
. "عليم

مأسساذا(قائل:  الصدر مأقتدى الشيعي الزعيم هاجم كما
النجسسف؟ في مأعه ومأن الصدر مأقتدى فعل عن نتج
وعانسسدوا عارضسسوا المأر أول هذا. في مأن نحذر كنا

القتلسسى مأسسن المئسسات سسسقوط وقسساومأوا, وبعسسد
المنشسسآت, بعض البيوت, وتدمأير والجرحى, وهدم

أول فسسي الستسسسلم يكسسن لسسم استسسسلموا. لمسساذا
. )الدمأاء؟ نحقن حتى المأر

علششى الهجمششة فيششه تتصششاعد وقت في الكلم هذا يأتي
وقششرى مأششدن والعششراق, وتششدمأر فلسششطين فششي المسششلمين

وغيرهششا, وجنين وطولكرم ونابلس غزة في بأكملها وبلدات
رفح, وتمطششر في ساكنيها رؤوس على البيوت مأئات وتهدم

- والكوفششة النجششف فششي العشششرات بالقنابل, ويقتل الفلوجة
أمأطششرت العبيكششان مأششع لقاء آخر شهد الذي السبت يوم في

عددا خلف همجي بقصف الفلوجة المأيركي الحتللا قوات
تجششدد تله الششذي الخميششس يششوم والجرحى, وفي القتلى مأن

– آخرون المواطنين, وجرح  مأن16 وقتل القصف

تقويششة فششي يسششهم المتخششاذلا الخطششاب هذا أن شك ل
وإرهابه, كمششا بغيه في المضي على العدو, وتشجيعه شوكة

عضدهم.  في المقاومأين, ويفت همم يثبط أنه

عليششه اللششه صلى الرسولا قولا يقرأ لم العبيكان ولعل
ينتقششص مأششوطن فششي مأسششلما يخششذلا امأريء مأن مأا(:  وسلم

تعششالى الله خذله حرمأته, إل مأن فيه عرضه, وينتهك مأن فيه
. )نصرته فيه يحب مأوطن في
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الششواجب أن زاعما الحتللا مأقاومأة مأن العبيكان يحذر
،"السشششتقرار" إلشششى السشششعي هشششو العراقيشششة الحالشششة فشششي

التسششليم ثششم قششالا, ومأششن "الهدوء" كمششا يتطلب والستقرار
العراقي. الشعب على فرضه المأيركيون يريد الذي بالواقع

عششن بالحششديث فكرتششه تسششويق فششي العبيكششان ويجتهششد
المأششن, وتعيينششه لتثششبيت وسششعيه وإنسششانيته المحتششل عدالششة
لجششراء أمأيركيششة خطششة وجششود إلششى عراقية, مأشششيرا حكومأة

حرة.  سياسية انتخابات

رأي مأجششرد أم  دينيششة"فتششوى" الكلم هذا هل أدري ول
ومأتهششافت قاصششر بششأنه هنششا عليششه أحكششم أن يمكششن سياسششي

 المعلومأات؟ في وضحالة أفق ضيق عن وصادر

هششذا مأن أفضل يجد لن المأيركي الحتللا أن الحقيقة
عربششي كششل لششدى المدمأرة الذهنية صورته  لترمأيم"العلن"

هششذا فششي حششر شششريف كششل لششدى حقيقي, بششل ومأسلم أصيل
الكون.

بغششداد احتللا بيششن الفششرق مأششا ؛يتسششاءلا أن وللمششرء
سشششيفتي وهشششل دمأششششق؟ أو القشششاهرة أو الريشششاض واحتللا

هششذه فششي سينصششبونهم الششذين العملء بششأن وقتهششا العبيكششان
فششي واجبششة, واسششتئذانهم شششرعيون, وطششاعتهم العواصششم

هششل رعيتششه؟ علششى المأششام حقششوق مأششن حق المحتل مأقاومأة
"تغلبهششم" مأششن مأسششتمدة شششرعيتهم أن مأزاعمششه سششيردد

الكششافر تولية صحة بالسيف, ومأن الحكم بالقوة, وانتزاعهم
المسششلمين أرض العششدو احتششل لششو ومأششاذا لهم؟ المستصعب

هنششا له دمأى الطريقة, ونصب بهذه الخرى تلو الواحدة كلها
 وهناك؟

ووليششة السششلم عليه يوسف ولية بين العبيكان يقارن
نفسششه يوسشف رششح يسششتويان. لقشد العراقششي, ول الحشاكم
المأششر الترشششيح, فششوله هششذا مأصر مألك المالا, وقبل لوزارة

المنصششب. لهششذا يششؤهله مأششا وصدقه كفاءته مأن عرف أن بعد
سياسششة الرض, ويحسششن فششي سيصششلح أنه يوسف علم لقد

خللا مأششن الصششحيح الششدين وتوزيعهششا, وينشششر الغلت جمششع
الوليد, بن الملك, الريان فعل, وأسلم حدث مأا وزارته, وهو

يوسف.  يدي على

قششام هششل مأصششر؟ مألششك بصششنيع بوش صنيع يقارن كيف
- وأولده يعقششوب فيهششا الششتي-  كنعششان بلد بغششزو الملششك هذا
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بأمأره, حاكما يوسف نصب الفساد, ثم العباد, وأظهر فقتل
دسششتور يتضششمن أن ورؤاه, ويمنششع قيمششه الناس على يفرض
 وأخلقها؟ دينها تحكيم وجوب إلى إشارة أي الجديد كنعان

ن"MBC" فششي المتكررة لقاءاته خللا العبيكان يحذر  مأ
جششر الششذي العظششم الثششم يجرمأهششا, وكأنهششا المقاومأششة, بششل

يششرد الندلسششي حزم ابن كان المسلمين. ربما على الويلت
نهششي مأن أعظم الكفر بعد إثم ل(قالا:  حين الكلم هذا على
)إليهششم المسششلمين حريششم بإسششلم الكفششار, وأمأششر جهششاد عن

. ]المحلى[

أرض العششدو غششزا إذا الجهششاد تعيششن في العلماء وأقوالا
تذكر.  أن مأن أشهر المسلمين

اسششتقر الذي: (إن قوله عطية ابن عن القرطبي ينقل
عليششه الله صلى مأحمد أمأة كل على الجهاد أن الجماع عليه

المسششلمين مأششن قششام مأششن بششه قششام كفاية, فإذا فرض وسلم
فهششو السششلم بسششاحة العششدو ينزلا أن الباقين, إل عن سقط
].القرطبي تفسير) [عين فرض حينئذ

المسششلمين بششأرض العششدو نششزلا إن(حششزم:  ابن ويقولا
)لهششم مأغيثششا يقصششد أن إعششانتهم يمكنششه مأن كل على ففرض

دفششاع: (أن علششى العلمششاء إجمششاع ينقششل كمششا ]،المحلششى[
وقراهششم السششلم أهششل بيضششة عششن الكفششر وأهششل المشركين
علششى فششرض المسششلمين على نزلوا إذا وحريمهم وحصونهم

].الجماع مأراتب) [المطيقين البالغين الحرار

:بششأنه الششدفع, فيصششفه قتششالا عششن تيميششة ابششن ويتحششدث
والششدنيا الششدين يفسششد الششذي الصائل إجماعا, فالعدو واجب(

شششرط, له يشترط دفعه, فل مأن اليمان بعد أوجب لشيء
العلمششاء, ذلششك علششى نششص المأكششان, وقششد بحسششب يششدفع بل

].المصرية الفتاوى) [وغيرهم أصحابنا

الششدفع, جهششاد عششن الحششديث الجوزيششة قيم ابن ويفصل
وجوبشا, ولهششذا الطلششب, وأعششم قتششالا مأششن أوسع: (أنه فيذكر
سيده بإذن فيه, فالعبد ويجاهد يقوم أن أحد كل على يتعين

إذن بششدون أبششويه, والغريششم إذن بششدون إذنششه, والولششد وبدون
. ]الفروسية.) [غريمه..

يتششوله الكفايششة علششى الجهاد فرض(الماوردي:  ويقولا
].القناع) [يتعين لم مأا المأام
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دعششوى يسششند عقليششا ول شرعيا دليل ل أنه يتضح هكذا
إذا الششدفع, سششيما قتالا في المأام باستئذان العبيكان الشيخ

علششى صششنعوه المعتششدين, وقششد للغششزاة تابعششا المأام هذا كان
عششبر لهششم مأخلصششا عميل استخباراتهم, وكششان أعينهم, وخدم

أنشه تعيينشه بعيشد العراقششي الشوزراء رئيشس  اعترف- السنين
– كثيرة أجنبية دولا استخبارات بين تقلب

قتششالا فششي اسششتئذانه عششن العبيكششان يتحششدث إمأششام أي
علم الله, ويقيم بشرع يحكم خليفة فيه يستأذن ل اضطرار

والمجموعشششة علوي إيشششاد العبيكشششان يعتشششبر هشششل الجهشششاد؟
طريششق وإلششى الحششق إلششى يهششدون أئمة لوائه تحت المنضوية
 مأستقيم؟

الوهاب عبد بن مأحمد بن حسن بن الرحمن عبد ينتقد
بششأي أم كتششاب بششأي(قششائل:  التخاذلي الستسلمأي النهج هذا

في الفرية مأن هذا مأتبع؟ إمأام مأع إل يجب ل الجهاد أن حجة
بطلن علششى المششؤمأنين, والدلششة سبيل عن الدين, والعدولا

بالجهششاد المأر عموم ذلك تذكر, مأن أن مأن أشهر القولا هذا
قششام مأششن كششل(, ويضششيف: )تركه في والوعيد فيه والترغيب

اللششه, فرضه مأا الله, وأدى أطاع فقد الله سبيل في بالجهاد
)بالمأام إل الجهاد يكون ل أنه بالجهاد, ل إل المأام يكون ول

].السنية الدرر[

الجهاد يصلح ضعفاء, ول المسلمين إن العبيكان يقولا
أمأششام للنبطششاح مأجششالا باطششل, فل تبرير ضعفاء, وهذا ونحن
الششزرع واليششابس, ويبيششد الخضششر يحششرق الششذي الغازي العدو

العدد.  قلة العدة, أو ضعف والضرع, بدعوى

اختيششار, فل ل اضششطرار جهششاد أصششل الششدفع جهششاد إن
ابششن ذكششر كمششا ،المأكششان بحسب يدفع شرط, بل له يشترط

يبقششى فل العششدو هجششم إن فأمأششا(أيضششا:  يقششولا الششذي ،تيميششة
والحرمأة والنفس الدين عن ضررهم دفع وجه, فإن للخلف
. )إجماعا واجب

ل أن الشدفع جهشاد فشي يششترط ل أنه القيم ابن ويؤكد
يشششترط ل(قششائل:  ،المسششلمين ضششعفي العششداء عدد يتجاوز

المسششلمين ضعفي العدو يكون أن الجهاد مأن النوع هذا في
المسلمين, أضعاف والخندق أحد يوم كانوا دون, فإنهم فما

ودفششع, ل ضششرورة جهشاد حينئذ لنه عليهم واجبا الجهاد فكان
عنششه يرغششب أحد, ول كل يقصده الدفع اختيار... وجهاد جهاد

].الفروسية) [وعقل شرعا المذمأوم الجبان إل
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إنششه بعيششد, بششل حد إلى مأتخاذل العبيكان طرح كان لقد
فششي البطوليششة الستشششهادية العمليششات تحريششم إلششى ذهششب

ول{تعششالى:  بقششوله السششياق هششذا فششي فلسطين, واستشهد
مأن الكريمة الية مأن جزء , وهو}التهلكة إلى بأيديكم تلقوا

بأيششديكم تلقششوا ول اللششه سششبيل فششي وأنفقوا{البقرة:  سورة
وهكششذا }،المحسششنين يحششب اللششه إن وأحسششنوا التهلكششة إلى

أن المفسششرون ذكشر النفششاق, وقشد سششياق فشي اليششة وردت
قششد مأششا اللششه, ل سبيل في النفاق ترك هو هنا التهلكة مأعنى
المخاطر.  واقتحام التهور أنه مأن الذهن إلى يتبادر

فششي نزلششت اليششة أن حذيفششة عششن البخششاري روى وقششد
النفقة. 

ابششن عششن وروي(مأثلششه, وقششالا:  حششاتم أبششي ابششن وروى
والضششحاك وعطششاء جبير بن وسعيد وعكرمأة ومأجاهد عباس

. )ذلك نحو حيان بن ومأقاتل والسدي وقتادة والحسن

مأششن رجل  إن:قوله عمران بن أسلم عن داود أبو روى
دخششل حششتى القسششطنطينية في الروم على حمل المسلمين
,)التهلكششة إلششى بيششده ألقششى(النششاس:  خرج, فصاح فيهم, ثم

علششى اليششة هششذه لتتششأولون إنكششم(النصاري:  أيوب أبو فقالا
اللششه أعز لما النصار,إنا مأعشر فينا نزلت التأويل, وإنما غير

أمأوالنششا علششى أقبلنششا لششو ؛بيننششا فيما ناصروه, قلنا دينه, وكثر
. )الية هذه الله فأصلحناها, فأنزلا

ليششس(اليششة:  تفسششير عششن عبششاس ابن عن عطاء قالا
عششن بيششدك تمسششك النفقششة, أن في هو القتالا, إنما في ذلك

. )الله سبيل في النفقة

المأششر  هششو- كششثير ابششن يقششولا  كمششا- اليششة ومأضششمون
القربششات وجششوه سششائر اللششه, فششي سششبيل فششي بالنفششاق

العششداء, وبششذله قتالا في المأوالا صرف والطاعات, خاصة
تششرك عششن عششدوهم, والخبششار على المسلمون به يقوى فيما
ابششن تفسششير[ واعتششاده لزمأه لمن ودمأار هلك بأنه ذلك فعل
. ]كثير

ل فلسششطين فششي الستشششهادية العمليات عن الحديث
فششي مأشششروعة مأقاومأششة مأششن يجششري مأششا عششن فصششله يمكششن

واستقللها المأة وجود هو الحالين في العراق, فالمستهدف
وكرامأتها. 

)7(والجهاد التوحيد مأنبر



العراقيون بين 
المأريكان والعبيكان

مأشششروعية عششن والعششراق فلسطين علماء تحدث وقد
علمششاء هيئششة وضششرورتها, وأصششدرت البلششدين فششي المقاومأششة

المقاومأششة تمجششد عديششدة بيانششات العششراق فششي المسششلمين
آخششر جلء حششتى واسششتمرارها دعمهششا علششى العراقية, وتحث

قتششل عمليششات هنششاك-  الرافششدين أرض عششن غاصب أمأيركي
بصششلة, وربمششا المحتششل لمقاومأششة تتششم ل مأشبوهة واختطاف

العششراق علمششاء تغتششالا الششتي نفسششها الصششابع وراءهششا كششانت
– تقريبا يومأي بشكل وشعراءه وأدباءه

إلششى تحتاج ل فمشروعيتها فلسطين في المقاومأة أمأا
 دليل؟ إلى يحتاج النهار كان بيان, ومأتى

يسششيء النبطاحي التبريري الستسلمأي الخطاب إن
فششي المتطرفيششن بأسرها, ويشششجع المجاهدة المأة هذه إلى

فششي المغششامأرات مأششن المزيششد على والبنتاغون البيض البيت
وحقششوق والدمأقرطششة والصششلح التحرير لفتات تحت بلداننا
العنصرية تغذيها التي القائمة مأفردات مأن ذلك وغير المرأة
الديني.  التعصب وروح

هششذا فششي تصب العبيكان المحسن عبد الشيخ وفتاوى
تلميششع فششي تسششهم وسششياقها دللتهششا فششي إنهششا التششوجه, بششل

وتثشششبيط مأقشششاومأيه وحششششيته, وتجريشششم الحتللا, وتسشششويغ
هممهم. 

البنششادق مأن عدد رصاصات تتلقى المقاومأة كانت لقد
مأششن إل والحداثة للتحرر سبيل لمأتنا ترى ل التي المستأجرة

بهششا والصهاينة, فإذا المأيركيين عتبات على النسحاق خللا
يتصششدرون شيوخ تحتسب, مأن ل حيث مأن برصاصات تفاجأ

للناس.  ويفتون الفضائيات

ومأخططششات ألعيششب تضششيرها لششن المقاومأششة لكششن
إلششى وجرهششا تشششويهها إلششى الهادفششة الجنبيششة السششتخبارات

مأعزولششة هزيلششة فتششاوى تضششيرها لششن خاسششرة, كمششا مأعششارك
مأعا.  والعقل للنقل ومأصادمأة مأتكلفة

)8(والجهاد التوحيد مأنبر

مأنبر التوحيد 
والجهاد

www.tawhed.ws
www.almaqdese.com
www.alsunnah.info

مأنبر التوحيد 
والجهاد

sw.dehwat.www
moc.esedqamla.www

ofni.hannusla.www


