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وبقيت كلمة أخرية يف هذا البند، وهي للمسلمني املقيمني يف البالد : " يقول كاتب الوثيقة-١
فباإلضافة إىل ما ذكرته يف . األجنبية والذين يقدم بعضهم على إحلاق األذى هبذه البالد وأهلها

إنه ليس : ل دون تنفيذ عمليات حربية يف هذه البالد، فإنين أقولهذا البند من املوانع اليت حتو
من املروءة أن ترتل بقوم ولو كانوا كافرين غري معاهدين يأذنون لك يف دخول دارهم 
واإلقامة هبا ويؤمنونك على نفسك ومالك ومينحونك فرصة العمل أو التعليم لديهم أو 

ة لديهم وحنو ذلك من أعمال املعروف مث مينحونك حق اللجوء السياسي مع احلياة الكرمي
  ".تغدر هبم تقتيالً وختريباً

  :وأنا أسأل
 املسلمني يقتلون ويشردون ويعذبون وتسرق ثـرواهتم،         املسلم إخوانه  رىهل من املروءة أن ي    

 جرمني املعتدين ألهنم اشـتروا رضـاه  تودد للمي ن، وهوعلى بالدهم احلكام الفاسدو ويسلط  
لَا َيْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّيِن         ﴿: قول احلق تبارك وتعاىل   ي. بفتات من الدنيا  
ِإنََّمـا  } ٨{ مِّن ِدَياِركُْم أَن َتَبرُّوُهْم َوُتقِْسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطنيَ          َولَْم ُيْخِرُجوكُم 

مِّن ِدَياِركُْم َوظَاَهُروا َعلَى ِإْخَراِجكُْم أَن       َن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّيِن َوأَْخَرُجوكُم    َيْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذي   
لَا َتِجـُد قَْوًمـا     ﴿: ، ويقول احلق تبارك وتعاىل    ﴾ُهُم الظَّاِلُمونَ  َتَولَّْوُهْم َوَمن َيَتَولَُّهْم فَأُْولَِئكَ   
أَْو  َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَـاُنوا آَبـاءُهْم أَْو أَْبَنـاءُهمْ     ادُّونَ َمنْ ُيْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْآِخِر ُيوَ    

َوَما لَكُْم الَ ُتقَاِتلُونَ ِفـي َسـِبيِل اللّـِه    ﴿: ﴾ ويقول احلق تبارك وتعاىل  ِإْخَواَنُهْم أَْو َعِشَريَتُهمْ  
 َداِن الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهــِذِه الْقَْرَيـةِ         َوالنَِّساء َوالِْولْ  َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ  
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الَِّذيَن آَمُنواْ ُيقَاِتلُونَ   } ٧٥{َنِصًريا   الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِليا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنكَ          
 لُونَ ِفي َسِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَْوِلَيـاء الـشَّْيطَاِن ِإنَّ كَْيـدَ        ُيقَاِت ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَِّذيَن كَفَُرواْ    

  .﴾الشَّْيطَاِن كَانَ َضِعيفًا
  : رمحه اهللاأخرج اإلمام البخاري

 الدِّْرَهِم َوَعْبـُد   َعْبُد الدِّيَناِر َوَعْبُد١َتِعَس" :َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ         "
 طُـوَبى   ٣ ِإنْ أُْعِطَي َرِضَي َوِإنْ لَْم ُيْعطَ َسِخطَ َتِعَس َواْنَتكََس َوِإذَا ِشيَك فَلَا اْنَتقَشَ             ٢الَْخِميَصِة

اَسِة كَانَ ِفـي    ِلَعْبٍد آِخٍذ ِبِعَناِن فََرِسِه ِفي َسِبيِل اللَِّه أَْشَعثَ َرأُْسُه ُمْغَبرٍَّة قََدَماُه ِإنْ كَانَ ِفي الِْحرَ              
  .٤"الِْحَراَسِة َوِإنْ كَانَ ِفي السَّاقَِة كَانَ ِفي السَّاقَِة ِإنْ اْسَتأْذَنَ لَْم ُيْؤذَنْ لَُه َوِإنْ َشفََع لَْم ُيَشفَّْع

مث تكلم الكاتب عن الشيعة وقتل الشيعة، وأنا أود أن أوضح أمراً، وهو أن األخ الشهيد  -٢
 اليت اعتدت فيها املليشيات الشيعية على ، بعد أحداث تلعفر-هللارمحه ا-أبا مصعب الزرقاوي 

هتماماً أعراض املسلمني أصدر بياناً بقتال عموم الشيعة يف العراق، اهتمت به وسائل اإلعالم ا
وضح وبّين بالغاً، مث بعد يومني أصدرت اهليئة الشرعية لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين بياناً، 

ت فيه حدد الذي صدر كرد فعل للمآسي الشنيعة اليت ارتكبت يف تلعفر، و،لالبيان األومبهم 
ستهدف املليشيات يستهدف عموم الشيعة، ولكنه  تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ال يأن

  .العميلة مثل قوات بدر، وهو البيان الذي جتاهلته وسائل اإلعالم
 وإما أمور ليس من املهم التعرض هلا، ألن         مث بقية احللقة إما أمور قد رددت عليها سابقاً،         -٣

 وشـتائم   لى النقاط اهلامـة، وإمـا سـباب        عنه ليس كله صواباً، ولكين أركز ع       ما سكتُ 
 ).حنوها(و
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