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الجاسوس حكم
الله لعاداء والمناصرين المعاونيين من الموقف في

المجالس أعاضاء أو جيش أو شرطة من المريكان
المترجمين من وغيرهم المرتدة العميلة والحكومات

معهم والمتعاونين

البغدادي الحنبلي إيمان أبو
في الشرعية الهيئة مسؤول
المجاهدة السلفية الجماعة

العراق في

إل عدوان ول للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
للله، شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد الظالمين، على
ًا أن وأشللهد والخآريللن، الوليللن إللله ورسللوله عبللده محمللد

والمرسلللين النللبيين من إخآوانه سائر وعلى عليه الله صلى
أجمعين. وأتباعه وأصحابه آله وعلى

 بعد: أما

َيللا قللال َهللا تعللالى: { ّي أ
ِذيَن َ ّللل ْا ا ُنللو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخلل َد َت ُهللو َي ْل ا

ّنَصاَرىَ َياء َوال ِل ْو ُهْم َأ ْعُض َياء َب ِل ْو ْعٍض َأ ُهم َوَمن َب ّل َو َت ُكْم َي ّنُه ّمن ِإ َف
ُهللْم ْن ّلللَه ِإّن ِم َ ال ِديِ ل ْهلل ْوَم َي َقلل ْل ِلِميَن}َ، ا ّظللا تعللالى: وقللال ال
َتَرىَ ِثيًرا { ُهْم َك ْن ْوَن ّم ّل َو َت ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو ْئَس َك ِب ّدَمْت َما َل ُهللْم َق َل

ُهْم ُفُس ّلُه َسِخَط َأن َأن ِهْم ال ْي َل ِفي َع َذاِب َو َع ْل ُدوَن}َ. ُهْم ا ِل  خَآا

والللبراء للللولء إن السلللم دين في معلوم هو مما وان
قواعد من قاعدة والبراء؛ الولء عظيمة، منزلة السلم في

إيمللان يصللح فل والعقيللدة، اليمللان أصول من وأصل الدين
فللي يللوالي أن المسلللم المرء على فيجب بدونهما، شخص

الللله أوليللاء فيللوالي الللله، فللي ويعللاديِ الله في ويحب الله
ويبغضللهم. قللال منهللم ويتللبرأ الللله أعللداء ويعللاديِ ويحبهم،

الله في الموالة اليمان عرىَ وسلم: (أوثق عليه الله صلى
الله). في والبغض الله في والحب الله في والمعاداة

قللال: عنلله الللله رضللي جريللر عن وغيره النسائي روىَ
الصلة إقام على؛ وسلم عليه الله صلى الله رسول (بايعت
المشرك). فراق وعلى مسلم لكل والنصح الزكاة وإيتاء

أبيه عن حكيم بن بهز حديث من وغيره النسائي وروىَ
وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي أن عنلله الله رضي جده عن
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يفللارق أو أسلللم بعللدما عمل مشرك من الله يقبل قال: (ل
المشركين).

سللمعت قللال عنلله الللله رضللي العللاص بللن عمرو وعن
آل يقللول: (إن سللر غيللر جهللارا وسلم عليه الله صلى النبي
المللؤمنين) وصللالح الللله وليي إنما بأوليائي ليسوا فلن بني

البخاريِ. رواه

المشللركين أعللان مللن أن المسلللمين علماء اجمع وقد
السلللم، ديللن عن مرتد بذلك انه العانة، أنواع من نوع بأيِ
ومللن المسلللمين، علللى المشللركين مظللاهرة مللن هذا لن

ذلك: على الجماع نقل في العلماء أقوال

]:11/138[ المحلى في الله رحمه حزم ابن قاله ) ما أ
منهللم}َ إنمللا فللإنه منكم يتولهم {ومن تعالى قوله أن (صح

ل حللق الكفللار, وهللذا جملللة مللن كللافر بأنه ظاهره على هو
المسلمين) اهل من اثنان فيه يختلف

فللي الللله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ب) وقال
الثللامن: قللال: (النللاقض عليهللا المجمللع العشللر النللواقض
والللدليل المسلللمين، علللى ومعللاونتهم المشركين مظاهرة

يهللديِ ل الللله إن منهم فإنه منكم يتولهم {ومن تعالى قوله
الظالمين}َ) اهل القوم

حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ ج) وقال
أعللان ]: (فيمللن8/326[الللدرر:  الللله رحمهللم الشلليخ آل

صللريحة ردة أنهللا السلللم أهللل بلد إلللى جّرهللم أو الكفللار
بالتفاق) اهل

[الللدرر: الللله رحملله حميللد بن الله عبد الشيخ د) وقال
علللى وأعللانهم ونصللرهم الكفللار تللولى ]: (فيمللن15/479

عليلله تجللرىَ أن يجللب فللاعله مللن ردة هللذه أن المسلللمين
وإجمللاع والسنة الكتاب ذلك على دل المرتدين, كما أحكام
بهم) اهل المقتدىَ المة

ن العزيلز عبلد الشليخ هل) وقال فلي اللله رحمله بلاز ب
مللن أن علللى السلللم علمللاء أجمع ]: (وقد1/274[ فتاويه
مللن نللوع بللأيِ وسللاعدهم المسلللمين علللى الكفللار ظللاهر

مثلهم) اهل كافر فهو المساعدة
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مللن بالدلللة الشللرع موقللف بيلان مللن تقللدم مللا وعلى
أو ناصللر مللن وردة كفللر علللى ألمه وإجماع والسنه الكتاب

فللي الشللرعيه الهيئة فان المسلمين، على المشركين اعان
العللراق الخلفللة ارض المجاهللدة" فللي السلللفية "الجماعة

الللله لعللداء ومناصللر متعللاون كل من الجماعة موقف تبين
واع ملن نوع بايِ المريكان ويتلخلص والمناصلره العانلة أن

بالتالي: موقفها

العراقيضضة     والحكومضضات     المجضضالس     ) أعاضضضاء1
أمريكا:     صنيعة

صللنعتها التي العراقية والحكومات المجالس أعضاء أن
مللن مجموعللة مللن مسللتقبل أو حاضللرا يللدها علللى أمريكللا
وأيللديِ أدوات إل هللم مللا لمريكا الولء كل الموالين العملء

الصللليبية الصللهيونية مخططللاتهم تنفيللذ فللي المريكللان
الللله كتللاب فللي وحكمهللم وأهللله، السلللم علللى الحاقللدة
دائللرة مللن والخللروج والكفللر الللله ديللن عن الردة وشرعه؛

مللع التعامللل شللأن سلليكون معهللم التعامللل السلللم, وان
وسلليكون المجاهللدين أيديِ وستطالهم المريكان، أسيادهم
ردة. القتل مصيرهم

صنيعة     العراقيه     والشرطة     الجيش     ) منتسبي2
السلما:     ضرب     في     ويدهم     المريكان

الجيللش أو الشللرطة قللوات إلللى ينتسللب مللن كللل إن
والصللحوة المقاومللة لضللرب المريكللان صللنيعة العراقللي
بخللس بثمللن دينه باع قد مرتد كافر فهو الجهادية السلمية

لتنفيللذ أدوات إل ليسللوا إنهللم هؤلء معدوده, وليعلم دراهم
وأرضلله العلراق أهللل عللى المريكان الله أعداء مخططات

الدسللاتير وفللرض الجهادية السلمية المقاومة مقاومة من
الصللهيونية, الصليبية أمريكا تشرعها التي الكافرة الوضعية
الحنيللف الشللرع عليلله نللص الللذيِ وحقلله مصلليره وسيلقي

ذلللك خآلفا إدعللا وان الللله لعللداء مناصر خآائن كل كمصير
السرائر.  يتولى والله الظاهر لنا فان وغيره

عللروة عللن رومان بن يزيد عن وغيره إسحاق ابن روىَ
مللع خآللرج لما العباس أن سماهم؛ جماعة عن الزهريِ وعن

كنللت قللد الللله رسللول قال: (يللا أسر ثم بدر في المشركين
وسلللم: (الللله عليلله الللله صلللى الللله رسول فقال مسلما)،
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منلله فأخآللذ علينللا)، كللان فقللد ظللاهرك وأمللا بإسلمك أعلم
الكفار. من ِيأخآذ كما الفداء

وكضضضل     والمصضضضورين     والدلء     ) المضضضترجمين3
المعاونه:     انواع     من     نوع     باي     متعاون

الحتلل قللوات مللع ويتعللاونون يعملللون الللذين فليعلللم
- التعاون أنواع من نوع - بأيِ الصهيونية الصليبية اللمريكية

عملهم يدخآل مما وغيرهم والمصورين والدلء كالمترجمين
خآلفا إدعللا - وان والمللوالة والتعللاون المناصللرة دائرة في
علللى الللله أعللداء وأعللان ناصللر قللد بللذلك انه - فليعلم ذلك

معهللم تعللاون مللن كمصير إل مصيره يكون ولن المسلمين،
والقتل. الملحقة من

) الجواسيس:4

لحسللاب التجسللس تهمللة عليلله تثبللت مللن كللل فليعلم
أو المحتليللن، الصللهاينة الصللليبيين المريكللان الللله أعللداء

المريكللان الللله أعللداء مللع يتعاونون من لحساب التجسس
عللن ردتلله بعللد من قتل الموت سيلقي انه المجاهدين على
الله.  دين

السلللفية" "الجماعللة فللي الشرعيه الهيئة ولذلك: فان
ينئللوا ان العللراق فللي المسلم شعبها وأبناء أمتها الى تتوجه

تللؤديِ ان شللانها مللن الللتي العمللال هذه مثل عن بأنفسهم
كللل - وننصللح بللالله - عيللاذا الللدارين خآسللارة إلللى بفاعلهللا
ذكرهللم تقدم - ممن لهم مناصر وكل الله أعداء مع متعاون

أمتهللم أحضللان إلللى يئوبللوا وان دينهللم إلللى يرجعللوا - أن
تللوبتهم ويعلنللوا الشللنيعة الشللائنة الفعللال هذه من بتوبتهم

المريكللان الللله أعللداء مناصللرة عن ويبتعدوا منها وبراءتهم
 - بالدارين. الله شاء - إن ليفوزوا ووالهم ناصرهم ومن

ًا أصللدقاء واتخللذهم الكللافرين والللى فمن فهللو وإخآوانلل
اليهللود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا الله قال مثلهم،

فإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارىَ
فلي اللذين * فلترىَ الظلالمين القلوم يهديِ ل الله إن منهم

تصلليبنا أن نخشللى يقولللون فيهللم يسللارعون مرض قلوبهم
فيصللبحوا عنده من أمر أو بالفتح يأتي أن الله فعسى دائرة
نادمين}َ. أنفسهم في أسروا ما على

فاشهد. اللهم بلغنا هل اللهم 
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البغدادي الحنبلي إيمان أبو
في الشرعية الهيئة مسؤول
المجاهدة السلفية الجماعة

العراق في
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