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  مدخل:- 

  احلمد هللا وبعد،،

كنت مرًة أستمع لكلمة للمتحدث الرمسي باسم تنظيم الدولة، أبو حممد العدناين، فوجدته 
يلوم فيها الناقدين على مصادرهم يف تصور سلوكيات التنظيم، ويطالب الُنّقاد أن يرجعوا 

  للوثائق واملواد الرمسية الصادرة عن التنظيم، حيث يقول العدناين يف كلمته:

تَِّق اهللا فينا ، وليحكم علينا من خالل بياناتنا وإصداراتنا وخطاباتنا ، أو من فمن أراد اإلنصاف فلي(
خالل دليل شرعي ُيثِبت فيه خالَف ما نّدعيه)[أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: لك اهللا أيتها الدولة 

  ]١٣املظلومة، مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: 

ولة يؤكد أبو حممد العدناين جمددًا على ضرورة الرجوع ويف بيان رمسي آخر لتنظيم الد
للوثائق واملواد الرمسية الصادرة عن تنظيمه، وحيذر من األخذ عن وسائل اإلعالم، حيث 

  يقول العدناين:

(ومن أراد أن يعرف منهج الدولة وسياستها وفتاويها فلريجع إىل قادا وبياناا وخطاباا 
من وسائل اإلعالم املحاربة للدولة، أو أفواه أعدائها)[أبو حممد  ومصادرها، ال أن يأخذ ذلك

  ].٣٠العدناين، بيان بعنوان: إمنا أعظكم بواحدة، مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: 



حسنًا، ال شك أن هذا املطلب الذي ذكره العدناين، أعين "الرجوع للمواد الرمسية الصادرة 
ب موضوعي، وأن الرجوع للمواد الرمسية للتنظيم هو أحد عن تنظيم الدولة" هو مطل

أساسيات البحث العلمي يف تشكيل التصور عن عقيدة وسلوك هذا التنظيم، باإلضافة 
لوسائل اإلثبات وطرق البينات الشرعية األخرى كاالستفاضة والشهادة والقرائن وحنوها، 

د الرمسية الصادرة عن التنظيم هي الساملة من القوادح واملعارض الراجح، ولكن تبقى املوا
الوسيلة األم ألا مبثابة "اإلقرار"، واإلقرار هو أقوى البيِّنات ووسائل اإلثبات، بل إن اجلاري 
يف لسان متقدمي الفقهاء إخراج اإلقرار من اسم البيِّنة أصًال وجيعلونه فوقها، إذ البينة عندهم 

  ].٧/٣٣٠ار أقوى من البيِّنة)[ابن قدامة، املغين، ص (اإلقر الشهادة، كما يقول ابن قدامة مثًال

وألجل ذلك فقد عزمت على دراسة الوثائق الرمسية الصادرة عن تنظيم الدولة، كخطوة 
أساسية يف تشكيل التصور العلمي عن هذا التنظيم، وهي احلد األدىن الذي ال خيالف فيه 

بدعوة التنظيم نفسه يف بياناته أحد، ألا كما سبقت اإلشارة "إقرار"، وقد تعزز ذلك 
  الرمسية مرارًا للقراء واملتابعني واملراقبني أن يرجعوا لوثائق التنظيم الرمسية.

وقد رأيت أبا حممد العدناين يطلب يف كلمته املنقولة آنفًا الرجوع إىل البيانات واإلصدارات، 
نفسه بني  العدناينفأما البيانات فهي بشكل أساس كلمات صوتية يصدرها التنظيم بصوت 

فينة وأخرى، وأما اإلصدرات فهي على مستويني، املستوى األول: إصدار على مستوى 
التنظيم كله وهي جملة التنظيم الرمسية "دابق"، واملستوى الثاين: إصدارات خترجها ما يسمونه 
  الواليات، كوالية حلب ووالية محص وحنوها، إما إصدارات مرئية أو منشورات مكتوبة.

واملستوى الثاين، وهو إصدارات ما يسمونه الواليات، وإن كان يعرب عن التنظيم كما ذكر 
العدناين، إال أنين رأيت عدم االعتماد عليه يف هذه الدراسة، وأن يكون االعتماد األساس 

  على البيانات واإلصدارات املعّبرة عن التنظيم ككل.

ا بيانات الرمسية" للتنظيم اليت تصدرهولغرض هذه الدراسة قمت بدراسة وتأمل وفحص "ال
مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، وُتنشر يف صيغة كلمة بصوت املتحدث الرمسي للتنظيم 

  أيب حممد العدناين.



كما قمت بدراسة "املجلة الرمسية" للتنظيم وهي جملة "دابق"، الصادرة عن مؤسسة احلياة، 
وقد صدر منها إىل حلظة كتابة هذه الدراسة عشرة أعداد، وهي جملة تصدر بعدة لغات، 
منها: االجنليزية والفرنسية واألملانية والروسية، وأما اللغة العربية فقد أصدروا ثالثة أعداد من 

لة بالعربية وهي العدد الرابع واخلامس والسادس، وأما بقية األعداد فليس هلا إصدار املج
عريب فيما رأيت، وأما العددين (التاسع والعاشر) فقد قام بعض منسويب التنظيم بترمجة 

) ٥٠"بعض" حمتوياته ونشرت على الشبكة، وقد صدر العدد األول من هذه املجلة بواقع (
  ) صفحة.٨٠الزيادة حىت بلغت صفحات العدد احلايل ( صفحة، مث مازالوا يف

وقد نشرت بعض املعاهد األجنبية دراسات عن املجلة وحمتواها وإخراجها الفين ورسالتها 
الضمنية، وقد قرأت لعدد من خرباء اإلعالم إبداءهم الذهول والدهشة من مستوى االحتراف 

قييم ذا الباب لكن هذا ما قرأته من ت يف اإلخراج الفين للمجلة، واحلقيقة أنين ليس خربة
اخلرباء اإلعالميني، كما ُعِرضت املجلة للبيع على موقع التسوق املشهور "أمازون"، مث أثريت 
ضجة إعالمية يف بعض وسائل اإلعالم الغربية عن ذلك، فأزيلت املجلة من موقع أمازون 

  ) تقريرًا عن ذلك.BBCفورًا، ونشرت حمطة (

ار اسم دابق للمجلة، فدابق اسم له بعض احلضور يف أدبيات التنظيم الرمسية، وأما سبب اختي
وقد أخذوه من "أحاديث املالحم" اليت تكون يف آخر الزمان، ويعقد هلا أهل احلديث أبوابًا 

 يرتل ال تقوم الساعة حىتمعروفة يف اجلوامع والسنن، ومنها احلديث الذي يف صحيح مسلم (
لدولة ) ويعتقد تنظيم اإليهم جيش من املدينة من خيار أهل األرض يومئذ..الروم بدابق، فيخرج 

  أم هم الذين سيمثلون هذا احلديث، ويهددون مناوئيهم بأن هلم موعدًا معهم يف دابق.

وأود التنبيه إىل أن ما كان من القدر اُملعّرب من املجلة فاإلحالة إىل اإلصدار العريب منها، 
       املعرب فاإلحالة على عدد وصفحات اإلصدار االجنليزي من املجلة.وما كان من القدر غري

ويهمين أن أشري إىل أن املقصود من هذه الدراسة ليس الرد والتفنيد، بل املقصود هو "الفهم 
والتصور" العتقادات هذا التنظيم اليت تبعثه على ما رأى الناس من سلوكياته من خالل أرفع 

 سُأدِرج يف ثنايا هذا العرض بعض املشاهدات والتحليالت لكنها وثائقه الرمسية، على أنين
 -كما سبقت اإلشارة–غري مقصودة باألصالة بل تأيت تبعًا، وإمنا املقصود األصل هو 



استيعاب اعتقادات هذا التنظيم من خالل نصوصه الرمسية املعتمدة، وهذا هو اجلزء األول، 
وعات أخرى من خالل وثائق التنظيم نفسها، وقد وسيتبعه بإذن اهللا اجلزء الثاين عن موض

  رأيت فصلهما ملا طالت املادة.
   

  مدار مناطات الردة: الصحوات والربملانية:-

من خالل دراسيت لوثائق تنظيم الدولة الرمسية الحظت أم يستعملون عدة أوصاف لتكفري 
حوهلما   عندهم يدوراملخالفني واستباحة دمائهم ويستحدثوا تباعًا، ولكن أشهر ناقضني

  كالمهم وتكفريهم للمخالفني واستباحة دمائهم مها ناقضان (الصحوات والربملانية).

فأما األول ويسمونه "الصحوات" ويعنون به أي مجاعة أو فصيل أو شخص يكون له موقف 
سليب ممانع ضد تنظيمهم، ويف نفس الوقت يثبت لديهم أن له أية عالقة أو تواصل أو تفاوض 

لقوى الغربية (يسموا يف خطابام الصليبيني) أو يثبت لديهم أن له عالقة بالدول اإلقليمية با
  يف املنطقة كدول اخلليج وتركيا (ويسموم يف خطابام الطواغيت).

ومع الكثرة املفرطة لورود هذا املصطلح يف خطاب تنظيم الدولة إال أم يذكرون أم مل 
صطلح (الصحوات م  منا كما يقولون يف تعريف مصطلح الصحواتخيترعوا هذا املصطلح، وإ

هـ، ١٤٣٥سبكته البيادق األمريكية لتجميل مرتديهم)[جملة دابق، العدد األول، رمضان 
  ].٢٠ص

واسم "الصحوات" وما تصرف منها مثل "الصحوجي" هي عند تنظيم الدولة من أشنع 
ن أعظم موِجبات استباحة الدم أوصاف الردة واخلروج من اإلسالم بالكلية، وموِجب م

  وحز الرؤوس وهدم البيوت وإحراقها وسلب األموال.

ولذلك فإم كثريًا ما يضيفون لفظ الصحوات للفظ الردة كقوهلم (صحوات الردة) ومن 
ولن تغلب صحوات الردة إسالمكم إن شاء اهللا)[أبو حممد العدناين، بيان ذلك قول العدناين (

  ].٢٣تلون، مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة:بعنوان: فَيقتلون وُيق



وقد الحظت أن إذا جاء احلديث عن قتل واستباحة دماء "الصحوات" فإن التنظيم يف بياناته 
الرمسية خيتار أقسى عبارات التكفري واستحالل الدم ليوّضح ملستمعيه أن وصف "الصحوات" 

  م واستباحة الدم عندهم.هو من أشنع أوصاف الكفر والردة ونواقض اإلسال

ومن ذلك مثالً أنه مل يكتفِ بالقول بأم سيقتلون الصحوات، بل قال إن ألذ الدماء وأحالها 
  هي دماء من ينطبق عليه وصف "الصحوات"، كما جاء يف أحد بيانات التنظيم:

(فاعلموا أن لنا جيوشًا يف العراق وجيشًا يف الشام من األسود اجلياع شرام الدماء وأنيسهم 
األشالء، ومل جيدوا فيما شربوا أشهى من دماء الصحوات، فواهللا لنسحبّنهم ألفًا مث ألفًا ، مث واهللا 

لفرقان ه، مؤسسة الن نبقي منكم ولن نذر)[أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: والرائد ال يكذب أهل
  ].٢٥لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: 

ويالحظ القارئ يف هذا النص التهديدي يف البيان الرمسي لتنظيم الدولة أم يفتخرون 
جبيوشهم يف العراق وجيشهم يف الشام، وأن هذه اجليوش جائعة وتشرب الدماء وتستأنس 

سفك دماء من يتلبس بوصف مبجالسة األشالء، وأن أعذب ما تتناوله هذه اجليوش هو 
"الصحوات"، فأشالء هذه الصحوات هي أمتع جلساء مقاتلي تنظيم الدولة، وأن هذا 

م قاتلوا "، أي أومل جيدوا فيما شربوا أشهى من دماء الصحوات  بالتجربة واملقارنة، فهو يقول "
 ئناسطوائف ودوًال كثرية ومل جيدوا أهنأ يف حلوقهم من شرب دماء الصحوات واالست

  مبجالسة أشالئهم.

ومن الالفت أن هذا املعىن، أعين تشّهي دماء من تلبس بوصف "الصحوات" عندهم، معىن 
يتكرر يف أدبيات التنظيم، بل إم أعادوا صياغة هذا املعىن يف قصائد شعرية عن الصحوات 

  كقول العدناين:

  امِ (َأُنْسِلُمها إىل الصحواِت طوعًا؟! ** فتلك سجية القوِم الطغ

  لقينــاهم بآســاٍد جيـــاٍع ** تــرى حلــم الِعــدا أشــهى طعــاِم)

وكان البعض يتردد ويتحري يف أوصاف الردة هذه باعتبار أننا لو طبقنا هذه املعايري لوصف 
الصحوات لدخلت أمم يف هذا الوصف، ولكن تنظيم الدولة يوضح يف بيانه الرمسي هذا أن 



ًا مث ألفًا، فواهللا لنسحبنهم ألفلغة ما بلغت أعدادهم، فيقول كما سبق "كل هذا ال اعتبار به، با
  مث واهللا لن نبقي منكم ولن نذر".

   

ويرى تنظيم الدولة أن عالقة التنظيم مبن يسموم الصحوات هي صورة مطابقة لعالقة أيب 
قول يبكر الصديق والصحابة معه، باملرتدين بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيث 

  التنظيم:

(يا أجناد الشام.. إا الصحوات ورب حممٍد صلى اهللا عليه وسلم، إا الصحوات ورب حممدٍ صلى 
اهللا عليه وسلم، الشك عندنا وال لبس، ُكنا نتوقع ظهورها وال نشك يف ذلك، ألا سنة اجلهاد 

لعل خلروج قبل أوام، ومنذ زمن أيب بكر الصديق وحىت يومنا هذا، إال أم فاجؤونا واستعجلوا ا
هذا من بركات الشـام اليت ال يظهر منافقوها على مؤمنيها، فإياكم إياكم واللني معها، امحلوا 

ال   عليهم محلًة كحملة الصديق واسحقوهم سحقًا) )[أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: والرائد
  .]٣٠يكذب أهله، مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة:

   

هذا هو الناقض األشهر واألشنع من نواقض اإلسالم يف أدبيات التنظيم، وهو "الصحوات"، 
الذي من تلبس بوصفه عندهم استبيح دمه، وأما الناقض الثاين عندهم فهو "الدميقراطية 
والربملانية الطاغوتية" فأي مجاعة جهادية أو دعوية ترى مشروعية اإلصالح السياسي من 

 ربملانات وختفيف الشر وتكثري اخلري فقد ارتدت ألا تقر احلكم بغري ماخالل الدخول يف ال
أنزل اهللا، ويستوي يف هذا املرشح لالنتخابات والعامي الناخب واملعني غري املشارك، فكلهم 
عند تنظيم الدولة خارجون عن ملة اإلسالم مباحو الدم، وكالمهم عن هذا كثري جدًا، ومن 

  يم الدولة نقل يف أحد بياناته الرمسية كلمة ألحد قيادام وفيها:الشواهد على ذلك أن تنظ

فكلُّ من يسعى يف قيام هذا املنهج باملعونة واملساعدة فهو ُمَتَولٍّ لُه وألهله، وُحكُمهُ كُحكم الداعني (
إليه واملظاهرين له، واملرشَّحون لالنتخابات هم أدعياء للربوبية واأللوهية، واملنتخبون هلم قد 

[أبو   )اّتخذوهم أربابًا وشركاء من دون اهللا، وُحكُمُهم يف ديِن اهللا: الكفُر واخلروُج عن اإلسالم
  .]٦حممد العدناين، بيان بعنوان: عذرًا أمري القاعدة، مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة:



  ".وهذا منهُجها، وَمن بّدلُه استبدلناهمث قال معلقًا عقب نقل هذه الكلمة " 

وقد طّبق التنظيم هذا املبدأ يف تكفري كل من شارك يف اإلصالح السياسي عرب العمل الربملاين، 
  وسيأيت تفصيل ذلك تطبيقيًا.

وهكذا فأغلب من رأيتهم حكموا بردته وأخرجوه من ملة اإلسالم واستباحوا دمه من 
طلقوا عليه وصف املجاهدين وأهل العلم والدعوة ورجاالت اإلصالح واجلهاد، إما أم أ

  الصحوات أو وصف الدميقراطية والربملانية الطاغوتية.

ومن الواضح أن تنظيم الدولة حياول تركيب وصف "الصحوات" على الناقض الثامن 
"مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني "، أي باعتبار وصف "الصحوات" هو تطبيق 

 م حياولون بناء تكفريهم للمعينني بوصفمعاصر للناقض الثامن من نواقض اإلسالم، كما أ
الدميقراطية والربملانية على الناقض الرابع "من فّضل حكم الطواغيت على حكم الشرع"، مث 
أضافوا هلذا التوسع الشديد يف املصطلحات واملفاهيم الفضفاضة تقليص موانع تكفري املعينني، 

  سيما "مانع التأويل".

 تنظيم وهلا أثٌر واضح يف خطابه قاعدتان: األوىل: عدم التفريق يفومن القواعد اليت يتبناها ال
  التكفري بني الطائفة واألعيان. والثانية: تقدمي قتال املرتد على قتال الكافر األصلي.

 فأما قاعدة عدم التفريق يف التكفري بني الطائفة واألعيان فقد نشر التنظيم حبثًا يف جملة دابق
اخلاطئة يف التكفري، ومنها أم ذكروا قول من يفرق بني الطائفة  نقدوا فيه بعض املقاالت

واألعيان، فيقول مثًال اجلهة الفالنية طائفة ردة لكين ال أكفِّر كل أعياا، فبّين التنظيم أن 
هذا القول خطأ، وأنه ال فرق بني الطائفة واألعيان، وإذا وقعت الطائفة يف الكفر انسحب 

اسم  (ُيفرِّق بني الطائفة وأعياا يفا، كما يذكر التنظيم أن بعضهماسم الردة على كل أعيا
الكفر وبعض أحكامه، وهذا التفريق خمالف إلمجاع السلف يف حق الطوائف اليت اجتمعت على 

  ].٢٠هـ، ص ١٤٣٦كفر، كنصرة القباب والقانون)[جملة دابق، العدد السادس، ربيع األول، 

تفريق بني الطائفة واألعيان يسبب مشكالت عملية مزعجة، ويذكر تنظيم الدولة أن هذا ال
حيث سيقود اجلنود إىل التورع واالحتياط أثناء مقاتلة من حكم عليه التنظيم بالردة، كما 

  يقول التنظيم يف ذكر العراقيل غري املرحية الذي يسببها هذا القول:



هل ويوسع هلم دائرة العذر ليشمل اجل(فإن املرء إذا كان ُيقّدر وجود "مسلمني" يف صفوف الطائفة، 
بأصل الدين، فسيضطر، من حيث يشعر أو ال يشعر، عاجًال أو آجًال، إىل أن يتورع وحيتاط، فال 
يستهدف املرتدين خشية أن يقتل "مسلمني متأولني")[جملة دابق، العدد السادس، ربيع األول، 

  ].٢١هـ، ص ١٤٣٦

ًا، املسلمني الذين حكم عليهم بالردة كثريون جد وقد سبقت اإلشارة إىل أن التنظيم يعترب
قع التفريق وعليه فإنه إذا و ("فواهللا لنسحبنهم ألفًا مث ألفًا)، حىت قال عنهم كما يف نص سابق

ط بني الطائفة واألعيان فسيترتب عليه هذه العقبة الكبرية املتعبة بالنسبة له، وهي تورع واحتيا
  عليهم التنظيم بالردة.جنود التنظيم يف مقاتلة من حكم 

ومسألة التفريق بني الطائفة واألعيان وعدم التفريق بينهم ليس اإلشكال فيها يف أصل املسألة، 
فإن األعيان يفارقون الطائفة تارة وجيامعوا تارة، وإمنا اإلشكال يف ترتيل هذه القواعد على 

  غري أهلها كما سيأيت اإلشارة إليه.

وأما القاعدة الثانية يف خطاب التنظيم فيما يتعلق بقواعد الكفر واإلميان، فهي اختيارهم 
للقول الفقهي الذي يقدم قتال املرتد على الكافر األصلي، كما يقول التنظيم يف أحد بياناته 

  الرمسية مثًال:

مد العدناين، ل املرتد) [أبو حم(وإنَّ الذي أمرنا بقتال الكافر األصلي أمرنا بقتال املرتد، بل وقدَّم قتا
  .]٣٥بيان بعنوان: اآلن اآلن جاء القتال، مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة:

وليست اإلشكالية طبعًا يف أصل هذا القول الفقهي، فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
موع كتاب)[ابن تيمية، جموالصديق وسائر الصحابة بدؤوا جبهاد املرتدين قبل جهاد الكفار من أهل ال(

وإمنا اإلشكال يف أمرين: األول تطبيق أحكام املرتدين على من مل   ]،٣٥/١٥٨الفتاوى، ص: 
تثبت ردته، بل على من هو من أولياء اهللا، والثاين اخللط بني تقدمي قتال املرتدين على الكافر 

ي هو الصائل الذ األصلي الذي هو جهاد الطلب، وبني تقدمي قتال املرتدين على الكافر
(فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء   جهاد الدفع، الذي هو كما قال ابن تيمية

. فكثريًا ما رأيتهم ]٥/٥٣٨أوجب بعد اإلميان من دفعه)[ابن تيمية، الفتاوى الكربى، ص:
  يضعون القاعدة األوىل يف املوضع الثاين، وهذا غلط.



تاحان الرئيسان يف حكم التنظيم بالردة واستباحة الدم ومها على أية حال، هذان مها املف
(الصحوات والربملانية)، وهاتان قاعدتان هلما تأثري يف اخلطاب النظري للتنظيم، ومها عدم 
التفريق بني الطائفة واألعيان وأن الطائفة إذا ارتدت انسحب احلكم على أعياا، والثانية 

للتنظيم  كفار األصليني، وسننتقل بعد هذه التأصيالت الكليةتقدمي قتال املرتدين على قتال ال
  إىل دراسة بعض مواقفهم التطبيقية.

   

  إمجال النتائج:-

بصورة جمملة فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه بناًء على التأصيالت املركبة السابقة فإن تنظيم 
الدولة يعتقد استباحة دماء عامة املجاهدين يف سبيل اهللا يف كل اجلبهات يف العامل من غري 
فصيلهم العتقادهم أم وقعوا يف نواقض متعددة من نواقض اإلسالم، كما يعتقد التنظيم 

حة دماء عامة احلركات الدعوية اإلسالمية يف العامل اإلسالمي اليت ترى مشروعية استبا
اإلصالح السياسي بالعمل الربملاين، ويعتقد تنظيم الدولة استباحة دماء عامة علماء ودعاة 
املسلمني املعاصرين، ويعتقد هذا التنظيم أيضًا استباحة دماء العشائر السنية يف العراق والشام 

م احلكم بردة واستباحة دماء عوا  ة عن طاعته بالشوكة، ويرى تنظيم الدولة أيضًااملمتنع
املسلمني العاملني يف السلك العسكري يف العامل اإلسالمي، كما أظهرت الدراسة نتائج 
أخرى طريفة فيما يتعلق بطاعتهم لسالطينهم ووالم وبعالقة تنظيم الدولة بتنظيم القاعدة، 

زء مبسألة تكفري عوام املسلمني العاملني يف السلك العسكري، مراعاة وسأبتدئ يف هذا اجل
  لتسلسل العرض، مث سأتبعها يف اجلزء الثاين بعض بقية النتائج املشار هلا آنفا.

   

  استباحة دماء عوام املسلمني العاملني يف السلك العسكري يف العامل اإلسالمي:-

يعرفه مة يف الرياض، وكانت له مراجعة قضائية، وكان شابًا لطيفًا حييًا التقيت به مرًة يتي
بعض املشتغلني بالشأن العام، مث افتقدته، وبعد مدة وجدته يغرد من الشام بامسه الثالثي 
الصريح، وناقشين أيضًا يف بعض التغريدات، وبدأ يغرد يف نصرة تنظيم الدولة واحلط على 



اقمة، يشوا تغريات حثيثة وحاّدة ومتفخمالفها، وبدأت أفكاره يف مسائل التكفري والدماء 
ويغرد ا بكل صراحة، كان الذين يعرفونه يف الرياض يراقبون املشهد مشدوهني، ويف تاريخ 

ـ (املوافق ١٤٣٥ربيع اآلخر  ١١ م) غّرد تغريدة نزلت علي كالصاعقة، ٢٠١٤فرباير  ١٢ه
 ي إىل هذه الساعة، غّردوتيبست أطرايف وأنا أقرؤها، ومازالت كالطعنة النجالء يف فؤاد

  يقول:

(اللهم تقّبل العيريي والدندين واملقرن وإخوام.. واهللا إنين يف أشد الشوق ألكمل مشوارهم يف 
  اجلزيرة، وأحنر املرتدين العساكر من أقاريب وغريهم..).

  هذا نص تغريدته، نقلتها حىت بالنقط اليت وضعها يف النص..

: (أقرأت تغريدة فالن؟ إىل أين وصل القوم؟! معقول منذ نشرها راسلين بعض األصدقاء
  وصلوا هلذا املستوى؟!)

صّورت التغريدة، واحتفظت ا، وأخذت أقرؤها بني فينة وأخرى، وتغزوين التساؤالت.. 
  يا ترى ما الذي جيري؟! وما تركت تفسريًا حمتمًال إال وحرثته..

لقربات واألعمال الصاحلة أن يرجع هل من املعقول أن يكون التنظيم أقنعه أن من أعظم ا
  للسعودية ويذبح رمحه وأقاربه العوام الذين يعملون يف السلك العسكري؟!

مث الحظ كيف مل يقل أنه حزين ومضطر لذلك، بل هو كما يعرب "يف أشد الشوق" هلذا 
  الفعل..

ستخدم ا ولعلك انتبهت إىل أنه مل يقل أنه سيقتل أو يطلق الرصاص أو ُيفجِّر وحنوها، بل
كلمة "أحنر"، والنحر يف أدبيات التنظيم هو قطع العنق بالسكني تغليظًا.. يعين أنه يف غاية 
  الشوق ألن ميسك أقاربه ورمحه العسكر يف السعودية ويقطع أعناقهم كما ُتذبح اخلراف..

لكن ما الذي فعله أقاربه ورمحه لكي ينحر رقام غري أم عملوا يف السلك العسكري يف 
  لسعودية؟! هل هذا سبب كاٍف؟! هل من املمكن أن يكون هذا مقصوده؟!ا



واحلقيقة أنين حينذاك استبعدت جدًا أن يكون تنظيم الدولة بلغ هذا املستوى، وقلت يف 
نفسي خالصة األمر أن هذا املوقف ال خيرج من احتمالني، إما أن يكون موقفًا فرديًا هلذا 

أو أن يكون مسع من التنظيم بعض قواعد التكفري  الشخص مرتبط بدوافع نفسية مثًال،
  املتوسعة وفهمها بصورة خاطئة..

وبينما كنت أقلب بيانات التنظيم وأقارا ببعض املشاهد وإذا يب أرتطم باملفاجأة، حيث 
  وجدت تفسري ما وقع كله..

بعني  روجدت أن تنظيم الدولة كان قد صّرح يف بيان رمسي له قبل هذه التغريدة ببضعة أشه
ما كان يصرح به ذلك اجلندي املسكني! وهو أن عوام املسلمني العاملني يف السلك 
العسكري يف العامل العريب واإلسالمي كله مجيعهم مرتدون خارجون عن اإلسالم مستباحو 

  الدم ألم حيمون الطاغوت ويتولونه.

  جاء يف البيان الرمسي لتنظيم الدولة ما يلي:

حبقيقة مرة لطاملا كتمها العلماء واكتفى بالتلميح هلا الفقهاء أال وهي: كفر (البد لنا أن نصدع 
اجليوش احلامية ألنظمة الطواغيت..، البد لنا أن نصرح ذه احلقيقة اُملّرة ونصدع ا، ليهلك من 
هلك عن بينة وحيىي من حيي عن بينة، إن جيوش الطواغيت من حكام ديار املسلمني هي بعمومها 

ة وكفر، وإن القول اليوم بكفر هذه اجليوش وردا وخروجها من الدين بل ووجوب جيوش رد
قتاهلا هلَو القول الذي ال يصح يف دين اهللا خالفه) [أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: السلمية دين 

  .]١٥من؟!، مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة:

-عدناين يؤكد يف هذا البيان الرمسي أن هذا القول ورمبا لفت انتباه القارئ أن أبا حممد ال
به  أمجع العلماء والفقهاء على عدم القول -أعين تكفري كل العسكريني يف العامل اإلسالمي

وأم هم الذين سيظهرونه، ويؤكد أيضًا أن األمر ال يقتصر على تكفري وردة كل األعيان، 
هذه املسألة ال تصل حىت إىل كوا مسألة بل والقتال واستباحة الدماء، كما ينبه إىل أن 

اجتهادية ُيقبل فيها اخلالف، بل هي يف نظرهم مسألة قطعية أو كما يقول "ال يصح يف دين 
اهللا خالفه"، فمن خالف يف ردة واستباحة دماء كل العسكريني يف العامل اإلسالمي فقد 

  انتهك مسألة قطعية من الشريعة .



دولة أم أكثر حرصًا على إعالن ردة العسكريني يف والحظت يف خطابات تنظيم ال
السعودية باعتبار أم يروم محاة ألغلظ حكومة مرتدة يف نظرهم، وال يقبلون اجلدال يف 
هذا، بل وهناك شيء من امتحان املخالف ذا القول، كما يقول تنظيم الدولة يف جملة دابق 

م وضباطهم.. كفار بال جدال)[جملة دابق، العدد آل سلول وجنودهمثًال ُمِشيدًا ذا القول: (
  .]٢٦هـ، ص١٤٣٦اخلامس، حمرم، 

حسنًا، إذا كان العمل يف القطاع العسكري يف السعودية هو "ردة بال جدال"، وأن هذا 
التكفري واستباحة الدم هو "القول الذي ال يصح يف دين اهللا خالفه"، كما يعرب التنظيم، فما 

  ملسألة واعتقد أن هؤالء العسكريني من أهل ال إله إال اهللا؟حكم من خالف يف هذه ا

احلقيقة أن التنظيم اختلف موقفه من املخالفني يف هذه املسألة، لكنه يف بعض املراحل اليت   
مر ا اعترب أن من خيالف يف تكفري العسكريني يف السعودية فهو مبتدع واقع يف "بدعة 

يم شهادة ألحد منسوبيه ذكر فيها األخطاء اإلرجائية اإلرجاء"، ففي جملة دابق نقل التنظ
(تنظيم جهادي له توّجه إرجائي ِلما كان يصدر عن  عند بعض املدارس القتالية وقال من ضمنها

بعض قيادته قدميًا خبصوص بعض اُحلّكام املرتدين، خاصًة آل سعود، وعساكرهم، والتوقف يف 
  ].٤٠هـ، ص ١٤٣٦ول، ردم)[جملة دابق، العدد السادس، ربيع األ

مث علقت جملة تنظيم الدولة "دابق" على هذا املوضع تعليقًا تأكيديًا باقتباس بعض الشواهد 
  اليت تعززه.

فهذا يعين حسب تنظيم الدولة أن من خيالف يف ردة واستباحة دماء املنتسبني للسلك 
العسكري يف السعودية فهو مبتدع مرجئ خمالف لعقيدة أهل السنة واجلماعة حبسب رأيهم، 
ورمبا الحظ القارئ أم ذكروا أنه ليس املخطئ املبتدع من حكم بإسالمهم فقط، بل من 

كريني يف السعودية مباحي الدم فهو مرجئ خارج عن مذهب "توقف" فقط يف كون العس
  أهل السنة عندهم.

ومن أكثر املشاهد اليت لفتت انتباهي أنه اشتد إنكار تنظيم الدولة على د.أمين الظواهري 
أمري تنظيم القاعدة، ألنه خالفهم يف هذه املسألة، حيث يقول تنظيم الدولة يف سياق إنكاره 

  هري:وتنديده بأقوال الظوا



وال ُيكفِّر الظواهري من أنصار الطواغيت إال الضباط اُملعذِّبني للمسلمني يف بعض فروع أمن (
الدولة، حيث قال: "ضباط أمن الدولة فرع مكافحة النشاط الديين، الذين حيققون يف القضايا 

سالمية أكثر إلاإلسالمية وُيعّذبون املسلمني أراهم ُكفارًا على التعيني، فهم يعلمون عن احلركات ا
  .]١٩هـ، ص١٤٣٦مما يعرفه كثري من أعضائها عنها")[جملة دابق، العدد السادس، ربيع األول، 

ولكن هل هذا احلكم بالردة واستباحة الدم لعوام املسلمني العاملني يف السلك العسكري يف 
  احنة؟شالسعودية هو جمرد موقف نظري لتنظيم الدولة؟ أو جمرد كالم إعالمي للمغايظة وامل

اجلواب ال، بل إن زعيم تنظيم الدولة ألقى خطابًا، ُنِشر نصه يف جملتهم الرمسية، ودعا فيه 
أتباعه يف السعودية إىل أن ُيسموا باهللا ويبدؤوا يف حز أعناق العسكريني ومنسويب األمن يف 

  السعودية، كما تنقل املجلة نص خطاب زعيمهم:

يف خطابه: فيا أبناء احلرمني، يا أهل التوحيد، يا أهل الوالء والرباء، إمنا  -حفظه اهللا–قال اخلليفة (
عندكم رأس األفعى ومعقل الداء، أال فلتسلوا سيوفكم، ولتكسروا أغمادكم، فال أمن آلل سلول 

  .]٢٦هـ، ص١٤٣٦وجنودهم)[جملة دابق، العدد اخلامس، حمرم، 

العرض أحب أن أنبه أنين مل أكن أكم يف نقل هذا النص قبل أن نواصل الفحص و
واستفتاحه، بل هكذا هم يقولون فعًال "قال اخلليفة حفظه اهللا"، فهم يتصورون بكل جدية 

  أن هذا خليفة وأن خطابه هو خطاب اخللفاء الراشدين.

 قتل يفالبغدادي يستحث أبناء احلرمني على بدء العمليات ويستبطئهم   واملراد أن زعيمهم
  العسكر السعوديني.

واحلقيقة أنين حني قرأت ألول مرة بيان تنظيم الدولة يف ردة اجليوش العربية كلها خطر يف 
بايل تساؤل: هل ذكرهم ملصطلح "اجليش" يقصدون به املصطلح الفين مبحدداته املعاصرة، 

 هذا لون يفمبعىن أن من كان يف القوات العسكرية واألمنية األخرى خالف اجليش ال يدخ
التكفري والردة؟ أم أن احلكم يدور عندهم على العلة اليت ذكرها التنظيم وهي كما ُيعبِّر 
"محاية أنظمة الطواغيت"، وبالتايل فكل منسويب القطاعات العسكرية واألمنية داخلون يف 

  هذا احلكم بالتكفري والردة واستباحة الدم؟



االحتمال، وتبّين أن هذا احلكم بالردة  والواقع أنين وجدت يف نصوصهم ما يرفع هذا
واستباحة الدم يشمل كل القطاعات العسكرية واألمنية يف الدول املسلمة املعاصرة، وال 
يقتصر على اجليش مبعناه الفين اخلاص، باعتبار وجود العلة ذاا، وكمثال على ذلك يقول 

  التنظيم يف بيان رمسي له يدعو أنصاره ويستحثهم:

املوحد، ال تفوتّنك هذه املعركة أينما كنت، عليك جبنود وأنصار الطواغيت وعسكرهم،  فهيا أيها(
وُشَرِطهم، وعناصر أمنهم، ومباحثهم) [أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: إن ربك لباملرصاد، مؤسسة 

  ].٣٥الفرقان، الدقيقة: 

عناه الفين اخلاص، ش فقط مبفينّبه التنظيم أن احلكم بالردة واستباحة الدم ال يقتصر على اجلي
  بل الشرطة وكل عناصر األمن يف الدول املسلمة املعاصرة اليوم.

وحني رأيت هذا الشمول يف احلكم بالردة واستباحة الدم لكل عوام املسلمني العاملني يف 
املؤسسات العسكرية واألمنية أخذت هذه املؤسسات متر أمام ذهين، وأتساءل هل تأملوا 

هل تدبروا نتيجة هذا التأصيل الذي يتبنونه؟ فكالمهم يعين أن مجيع األفراد معىن قوهلم؟ 
والضباط يف السعودية العاملني يف القوات الربية والقوات البحرية والقوات اجلوية واحلرس 

  الوطين والشرطة وأمن الطرق وحرس احلدود اخل مرتدون مستباحو الدم.

الداخلية أعماهلا من أعظم ما يتفق الناس على  بل إنين تذكرت أجهزة أمنية تابعة لوزارة
شرفها، مثل: املديرية العامة ملكافحة املخدرات، والقوات اخلاصة ألمن احلج والعمرة، 
واملديرية العامة للدفاع املدين، وحنوها. فهذه األجهزة األمنية الفاضلة التابعة لوزارة الداخلية 

  تباحة الدم الذي يعلنه تنظيم الدولة.وأمثاهلا ينطبق عليها التكفري الشامل واس

وبينما كنت أتساءل مثل هذه األسئلة يف مدى هذا الشمول وجدت يف أحد بيانات التنظيم 
عملية  ٣٤الرمسية أخبارًا يذكروا يفتخرون فيها بأم قتلوا أعيانًا وكبارًا يف العراق يف 

د"، وهذا صفونه أنه "مرتذكروا بعض تفاصيلها، وبعضهم يصفونه أنه "صفوي" وبعضهم ي
وصفان يتكرران سويًا يف أدبيام، وقوهلم "صفوي" أي أنه من الرافضة، وقوهلم "مرتد" أي 
أنه من أهل السنة املناوئني هلم، وذكروا يف أثناء حكايتهم هلذه العمليات بعَض من قتلوهم 

  ووصفوهم بأم يعملون يف الدفاع املدين، كما يقول التنظيم يف بيانه:



عمليةً كتمت أنفاس العشرات،  ٣٤(وكان ألبطال الكوامت احلظ األوفر من العمليات، حيث نّفذوا 
كان من بينهم املرتد املجرم "مصطفى أمحد" مدير مكتب املجرم وزير الثقافة ووزير الدفاع..، 

عديه من اومنهم املدير العام للدفاع املدين الصفوي جلانب الكرخ وهو برتبة لواء، مع اثنني من مس
كبار الضباط أحدمها برتبة عميد)[أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: االقتحامات أفجع، مؤسسة 

  ]١٥الفرقان، الدقيقة: 

فتوقفت أمام قوله أن اثنني من مساعديه يعملون يف "الدفاع املدين" مت قتلهم، فهل الوصف 
دفاع جمرد التلبس بوصف "ال املوِجب لقتلهم هو كوم يعملون يف "الدفاع املدين"؟ أي أن

املدين" يف أي دولة مسلمة اليوم هو وصف موجب للردة واستباحة الدم باعتبار كوا 
  مؤسسة أمنية تابعة للطاغوت؟ أم أن هناك سببًا آخر مل يفصح عنه؟

بل إنين أخذين التفكري والتأمل للبحث عن صورة ال خيتلف أحد يف شرعيتها وعظم أجرها 
كري يف السعودية ألتأمل نتائج وتطبيقات هذا القول الذي يعلنه تنظيم من العمل العس

الدولة، فإن التطبيقات هي اليت تكشف عمليًا خلل الكليات، فتذكرت إخواننا العسكريني 
السعوديني الذين جياهدون احلوثيني املعتدين الظلمة، وكتبت ملحوظة يف مسودة البحث 

ة القول بتكفري كل العاملني يف السلك العسكري وأن بأنين سأذكر هذه الصورة ألبني شناع
من مآالته ونتائجه أنه يؤول لتكفري املجاهد العسكري السعودي الذي جياهد احلوثيني 
املعتدين، وتنظيم الدولة يعترب احلوثيني من أكثر الرافضة شرًا ومن أوجب اجلهاد جهادهم، 

عظم هذه الصورة ذاا، ويعلن أا من أ ولكن لألسف، وإذا بتنظيم الدولة نفسه يسبقين إىل
  صور الردة! حىت جهاد احلوثيني هو من الردة! يقول التنظيم يف جملته الرمسية دابق:

(كما أنه ال جيوز أن يقاتل احلوثيني الرافضة حتت قيادة آل سلول، وإذا قاتل حتت قيادة الطاغوت 
هـ، ١٤٣٦دابق، العدد التاسع، شعبان، دفاعًا عن نظامه الكفري فإنه يرتد عن اإلسالم)[جملة 

  ].٧ص

وكنا سبق أن أشرنا إىل أن تنظيم الدولة حفٌي بقاعدتني يطبقهما يف مسألة التعامل مع 
املرتدين يف نظره، ومها: عدم التفريق بني الطائفة واألعيان، وتقدمي قتال املرتد على الكافر 

  األصلي.



عيلهما الما نظريًا فقط، بل نّص أيضًا على تفواحلقيقة أن هاتني القاعدتني مل يكتِف بإع
وتطبيقهما يف ذات هذه املسألة، أعين مسألة تكفري واستباحة دم عوام املسلمني العاملني يف 

  املؤسسات العسكرية واألمنية، وسأوضح ذلك:

كانت بعض الزعامات املنتسبة للمدارس القتالية املعاصرة ترى التفريق بني كفر الطائفة 
األعيان، فتراها تقول مثًال: (حنن ُنكفِّر الدولة الفالنية كطائفة، لكن ال نسحب هذا وكفر 

احلكم على مجيع أفراد وأعيان النظام وعسكره)، فشنع عليهم تنظيم الدولة هذا القول، 
فجاء البعض وحاول تقريب وجهات النظر بينهم وقال إن القولني ليس بينهما فرق عملي 

ال جنعل هذا االختالف يشق الصف اجلهادي، وحنو هذا الكالم،  على احلقيقة فيجب أن
فرفض تنظيم الدولة ذلك ونشر حبثًا يف جملة دابق يؤكد فيه خطورة التفريق بني الطائفة 
واألعيان وأن له آثارًا عملية وليس صحيحًا أنه ال فرق عملي بني القولني، وقد سبق نقل 

 الف إلمجاع السلف يف حق الطوائف اليت اجتمعت علىهذا التفريق خمكالم التنظيم يف قوهلم (
  ].٢٠هـ، ص ١٤٣٦كفر، كنصرة القباب والقانون)[جملة دابق، العدد السادس، ربيع األول، 

مث ذكر التنظيم هذه العقيدة اليت خيّطؤها، وأشار إىل أن أصحاا كانوا ال يفرقون بني الطائفة 
  حيث يقول التنظيم: واألعيان يف زمن سابق، مث صاروا يفرقون،

(فهذه العقيدة، اليت كانت ابتداًء ال ترى فرقًا بني تكفري نوع الطائفة وتكفري أعياا، ظهرت آثارها   
عمليًا يف سياسة احلرب، ال كما يظن بعض املغفلني..، بل احلقيقة أم يتورعون عن قتل من ُيخشى 

دابق، العدد السادس، ربيع األول،  أم من املسلمني: عسكر الطاغوت ورافضة املجوس)[جملة
  ]٢١هـ، ص١٤٣٦

فتنظيم الدولة يؤكد أن هناك فرقًا بني القولني، وأن هذا القول بالتفريق بني الطائفة واألعيان 
يؤدي لألسف الشديد إىل التورع يف مقاتلة عساكر الدول املسلمة ألم خيشون أن بينهم 
مسلمني، بينما القول الذي يعتقده التنظيم أنه إذا كفر النظام السياسي كفر كل أعيانه 

  العاملني يف مؤسساته العسكرية واألمنية. ده منوأفرا

وأما القاعدة الثانية وهي "تقدمي قتال املرتدين على الكافر األصلي" فإن التنظيم مل يدع 
ألفرادهم فهمها وتطبيقها من لدن أنفسهم، بل نص هو أيضًا عليها يف هذا املوضع، فقد 



املسلمني  عا فيه أتباعه إىل أن قتل عوامألقى زعيم التنظيم نفسه أبو بكر البغدادي خطابًا د
العاملني يف املؤسسات العسكرية واألمنية يف السعودية أوىل وأهم من مقاتلة األمريكان 

  والغربيني، وقد نقلت جملتهم الرمسية نص خطاب زعيمهم وفيه:

ابق، د (قال اخلليفة إبراهيم: .. مث عليكم بآل سلول وجنودهم قبل الصليبيني وقواعدهم) [جملة
  .]٢٧هـ، ص١٤٣٦العدد اخلامس، حمرم، 

وهذه املسألة من املسائل اليت ُينكر فيها على املخالف عندهم وُيشنع عليه، كما قالوا يف 
اإلنكار والتشنيع على الظواهري، وذكروا أن عدم تكفريه جلميع العسكريني يفضي للقول 

: على طريقة الظواهري( بأن نصرة الطاغوت ليست كفر، حيث يقولون بشيء من التهكم
تعذيب املسلمني وإعانة الصليبيني كفر ال ُيعذر، أما عبادة األموات ونصرة الطاغوت فكفر وجهل 

  ].٢١هـ، ص١٤٣٦ُيعذر، وبسبب هذه االحنرافات..)[جملة دابق، العدد السادس، ربيع األول، 

م املسلمني رحية عواوهل األمر يف التكفري واستباحة الدم مقتصر على هذه الشرحية، أعين ش
العاملني يف املؤسسات العسكرية واألمنية؟ ال، طبعًا، وإمنا بدأت ا لدواعي تسلسل العرض، 
بل هناك شرحية يعتقد تنظيم الدولة أا أغلظ ردة من العسكريني واألمنيني، وهي يف نظره 

غلظ ردة كوا أاملؤسسات الدينية اليت ينشؤها الطاغوت احلاكم بغري ما أنزل اهللا، وسبب 
عندهم أن عوام املسلمني العاملني يف املؤسسات العسكرية واألمنية قد يعرض هلم اجلهل 
والتقليد والتأويل وخصوصًا مع غلبة اجلهل بآثار الرسالة، ومع ذلك مل يعذر التنظيم أعيام، 

نية يبل حكم عليهم بالردة مجيعًا، فكيف بالعلماء والقضاة والدعاة يف املؤسسات الد
والقضائية والفتوية والعدلية وهيئات الفتوى يف احلكومات الطاغوتية، فإن عارض اجلهل 

  أشد ارتفاعًا عنهم.

ولذلك فإن التنظيم إذا عرض للعلماء العاملني يف السعودية يقرم باجلنود والعسكر وجيعلهم 
هم ذا وتكييف كلهم يف مساق املرتدين وأعوان الطواغيت املرتدين، وذكرهم ذه الصورة

التكييف غزير جدًا يف أدبيات التنظيم، وسأنقل بعض النماذج من بيانات رمسية خمتلفة 
  للتنظيم، ومنها قوهلم:



(حكام العرب املرتدين، وجيوشهم وسحرم من علماء السالطني)[أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: 
  ]٦قل موتوا بغيظكم، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

دون من بين جلدتنا بكل أطيافهم وعلماء سوئهم) [أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: لن (واملرت
  ]٦يضروكم إال أذى، مؤسسة الفرقان، الدقيقة:

[أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: إن ربك   (هيئات كبار علماء السالطني أنصار الطواغيت)
  ] ٢٣لباملرصاد، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

تعاىل أن يهلك كالب اليهود والصليبيني آل سلول، وأعوام وأنصارهم من علماء  (نسأل اهللا  
  ] ٩السوء) [أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: قل موتوا بغيظكم، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

أنصار الطواغيت من علماء السوء أو فقهائهم الرمسيني) [أبو حممد العدناين، بيان بعنوان: إن دولة (
  ] ٢١اإلسالم باقية، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

وأمثال هذه التكييفات للعلماء يف احلرمني وأم واقعون يف الردة عن اإلسالم كما أن 
كلهم من أنصار الطاغوت الذي حيكم بغري ما  العسكريني مرتدون عن اإلسالم باعتبار أم

  أنزل اهللا كثرية جدًا، وإمنا املراد التمثيل فقط.

حسنًا، إذا كانت املؤسسات الدينية اليت ينشؤها الطاغوت احلاكم بغري ما أنزل اهللا هي 
مؤسسات ردة وكفر، فإنه طبقًا لذلك فإن التنظيم يعتقد أن هيئة كبار العلماء، واللجنة 

مة لإلفتاء، والرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، وزارة الشؤون اإلسالمية، ووزارة الدائ
مؤسسات ردة وكفر، وقد قرر  -حسب فتوى تنظيم الدولة–العدل، ووزارة احلج؛ كلها 

التنظيم مرارًا خطأ التفريق بني الطائفة واألعيان، فإذا كانت هذه املؤسسات مؤسسات ردة 
أن كل أفرادها ومنسوبيها، من الرجال والنساء، مرتدون كفار خارجون وكفر فهذا يعين 

  عن اإلسالم مباحو الدم واملال.

وكنت سبق أن أشرت يف مطلع هذه الورقة إىل أن الغرض األساس من هذه الدراسة ليس 
 لالرد والتفنيد آلحاد املقوالت، وإمنا الفهم والتصور اُجلْملي من خالل الوثائق الرمسية، وألج

ذلك ساقتين التساؤالت أمام هذه العقيدة لتنظيم الدولة وقلت يف نفسي: كيف يا ترى 
  سيطبقون هذه العقيدة فعليًا يف التكفري واستباحة الدماء؟



وذهبت لبعض املواقع اإلحصائية األجنبية ورأيت فيها أعددًا يذكروا ملنسويب القطاعات 
فني ن دقتها، لكن لنفترض تقريبيًا أن عدد املوظالعسكرية واألمنية يف السعودية وال أدري ع

والعاملني يف القطاعات العسكرية واألمنية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة احلرس الوطين 
ووزارة الداخلية يبلغ عددهم تقريبًا مليون شخص، فهل سيطبق على هؤالء املليون أحكام 

م؟ هذا يعين أن التنظيم يريد املرتدين؟ هل يستوعب من يقول ذلك ما مؤدى هذا الكال
إسالة شوارع السعودية بالدماء واألشالء، وخصوصًا أم يقولون مل جند أشهى من دماء 

  املرتدين ومؤانسة أشالئهم..

أن أفراد وتابعي تنظيم الدولة مل يستوعبوا جيدًا حقيقة  -إن شاء اهللا–الذي أكاد أجزم به 
اول إيضاح ذلك، فالردة واملرتدون املحاربون يف القول الذي تدعوهم إليه زعامام، وسأح

  الفقه اإلسالمي هلم أحكام مغلظة أشد من الكفر األصلي، ومنها:

قتل املرتد، وعدم قبول الفداء عنه، وإذا كان املرتد يف دار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ماله 
ر املسلمني، مقاب وال يتعني أن يقتل بإذن اإلمام، وال يغسل، وال يصلى عليه، وال يدفن يف

وال َيِرث هو أحدًا من أقاربه، وال َيِرثه أقاربه املسلمون، وأمواله وممتلكاته يفء للمسلمني، 
وال تؤكل ذبيحته بل هي ميتة، واملرتد ال يصح نكاحه وال ُيقر عليه، وإن كان املرتد وليًا 

كم ري على البلد حوزوج موليته فالزواج أيضًا ال يصح لبطالن الوالية بالردة، وإذا ُأج
الردة جاز قتل املقدور عليه منهم واتباع مدبرهم واإلجهاز على جرحيهم، وحنوها من 

  األحكام املغلظة.

فيا أخي املجاهد الصادق، ويا أخي املناصر الصادق، ممن مازلت على صلة بتنظيم الدولة، 
ملسلمني ام على اهل تدبرت يومًا أن تنظيم الدولة يدعوك ويستحثك على ترتيل هذه األحك

  يف بلدك السعودية؟ هل تأملت حقيقة ذلك؟

يا أخي املجاهد الصادق، ويا أخي املناصر الصادق، ال شك أن لك أهلني وأقارب ورحم 
وأصدقاء وجريان فضالء هم يف سويداء قلبك، وتعرف من فضلهم وحب اخلري يف قلوم 

رأيت فيهم من املروءة والشهامة  ما ال ينمحي من ذاكرتك، وعشت معهم أيامًا سقاها اهللا
ما تنحين له جباه الدنيا، وكثري منهم يف السعودية يعمل يف القطاعات العسكرية أو الشرطة 



أو يف أحد املؤسسات الدينية، أترضى باهللا عليك أن يأيت مقاتلو التنظيم ويسحبوم 
اقية.."؟ ن "باقية..ببرؤوسهم إىل الشوارع يتخوضون يف دمائهم وينهبوا أمواهلم وهم يهتفو

أترضى ديانتك ورجولتك بذلك على أهليك وأقاربك؟ فإن قلت ال أرضى، وهو املظنون 
  فيك إن شاء اهللا، فانظر باهللا عليك أين وصل االحنراف يف العقيدة والدماء لدى هذا التنظيم.

 بل دعنا ننتقل إىل مسألة أدق وأكثر حساسية، فحني قام تنظيم الدولة بسيب النساء
اإليزيديات، وأثريت املسألة يف اإلعالم بكثري من التشنيع، قام التنظيم بإعداد حبث فقهي يف 

سيب نسائهم  فإنه جيوزاملوضوع بعنوان (إحياء الرق) ونشره يف جملته الرمسية دابق وجاء فيه (
وضع ) مث علقوا على هذا املخبالف نساء املرتدين الذين قال أغلب الفقهاء إنه ال جيوز سبيهن

  فقالوا:

(إن استرقاق النساء املرتدات املنتميات لفرق مرتدة كالرافضة والنصريية..، من األمور اليت اختلف 
فيها الفقهاء، أغلب الفقهاء قالوا إن نساءهم ال ُيسبني ولكن ُيْستتنب..، لكن بعض العلماء كشيخ 

، حيث عال الصحابة يف حروب الردةاإلسالم ابن تيمية واألحناف قالوا: إن ُيسبني، قياسًا إىل أف
سبوا النساء املرتدات، وهذا الرأي تدعمه األدلة الظاهرة أيضًا)[جملة دابق، العدد الرابع، ذو 

  ].١٥هـ، ص١٤٣٥احلجة، 

ففي هذا التحليل الفقهي للمسألة يذكر تنظيم الدولة أن "سيب نساء املرتدين" هو الذي فعله 
ار ابن تيمية وهو الذي تدعمه األدلة الظاهرة وهو الصحابة يف حروب الردة وهو اختي

  مذهب احلنفية.

دعنا أوًال نوضح هذه اإلشارات الفقهية اليت ذكروها، فأما قوهلم أن سيب نساء املرتدين هو 
هـ) صاحب أيب حنيفة يف ١٨٢مذهب احلنفية فقد قال اإلمام القاضي أبو يوسف (ت

وا الدار وحاربوا ُسِبي نساؤهم وذراريهم، وُأجِبروا على فصٌل: ولو أن املرتدين منعكتابه اخلراج (
اإلسالم، كما سىب أبو بكر ذراري من ارتد من العرب من بين حنيفة وغريهم، وكما سىب علي بن 

  .]٦٧أيب طالب بين ناجية موافقة أليب بكر)[أبو يوسف، اخلراج، دار املعرفة، ص

ئفة املرتدة املعينة وحكم نساء الطا ويالحظ القارئ التمييز يف نص أيب يوسف بني حكم
املرتدة اُملحاِربة، ويف املسألة تفاصيل وقيود أخرى عند احلنفية كلحوق املعينة بدار احلرب 



املبسوط   على أصلهم يف تبعية السيب للدار، وليس هذا موضع تفصيلها، وهي مذكورة يف
طبعة دار إحياء التراث، (  كاساينوبدائع الصنائع لل  )١٠/١٠٦(طبعة دار إحياء التراث،ص  للسرخسي

) وغريها من أمهات كتب ٥/٢٩٣طبعة دار إحياء التراث، ص(  وفتح القدير البن اهلمام  )٦/١٢٠ص
  الفروع احلنفية.

  وأما قوهلم أن هذا اختيار ابن تيمية فقد قال أبو العباس ابن تيمية حاكيًا اخلالف ومرّجحًا:

ل ال ائفة تقول إا تسترق، كقول أيب حنيفة، وطائفة تقوتنازع العلماء يف استرقاق املرتدة، فط(
تسترق، كقول الشافعي وأمحد، واملعروف عن الصحابة هو األول، وأنه تسترق منه املرتدات نساء 
املرتدين؛ فإن احلنفية اليت تسرى ا علي بن أيب طالب أم ابنه حممد بن احلنفية من سيب بين حنيفة 

  .]٢٨/٥٥٤و بكر الصديق)[ابن تيمية، جمموع الفتاوى، صاملرتدين الذين قاتلهم أب

وكرر ابن تيمية يف مواضع من كتبه ترجيح هذا القول وأن سيب نساء املرتدين هو من "سرية 
نظر االصديق" ومن معه من الصحابة يف "قتال املرتدين" اليت هي األصل يف الباب عندهم (

  .  )٨/٣٢٤ص ؛ منهاج السنة،٣٥/١٦٢مثًال: جمموع الفتاوى، ص

واالعتبار الذي جعل هؤالء يلحقون نساء املرتدين م أن الطائفة املمتنعة هلا حكم واحد ال 
يفرق بني الطائفة واألعيان، وأن نساءهم موالون هلم لسن مكرهات، والتابع له حكم 
األصل، وأن الصحابة مل يستفصلوا يف كل امرأة بل عاملوهم معاملة الطائفة، ولذلك مساهم 

  ء املرتدين" وجعل اخلالف الفقهي مترتًال عليهن.التنظيم "نسا

حسنًا، دعنا نكرر هنا تسجيل املالحظة السابقة، وهي أن تنظيم الدولة يذكر أن القول 
باسترقاق نساء املرتدين فيه ثالثة أمور: هو الذي تدل عليه األدلة الظاهرة، وهو فعل الصحابة 

يح قة أن أي شخص له أدىن خربة مبنهج الترجيف حروب الردة، وهو اختيار ابن تيمية، واحلقي
يف التيار املعاصر املنتسب للسلفية يدرك أن هذه احليثيات املذكورة هي مرجحات حامسة يف 
مسائل اخلالف الفقهي، فاجتماع األدلة الظاهرة وعمل الصحابة وتعززها بقول شيخ 

  جيح.تومًا خبتم التراملحققني أبو العباس ابن تيمية جيعل املسألة ملفًا منتهيًا خم



فإذا كان األمر كذلك، وإذا كان هذا هو تصور تنظيم الدولة عن املسألة، فلماذا مل ُيظِهر 
  إىل اآلن سيب نساء املرتدين الذين حكم عليهم بالردة؟

احلقيقة أنين تأملت هذا املوقف، وقارنت املعطيات اليت قّدموها مبسلكهم العملي، وتبّين يل 
ال يرتاب أن العسكريني يف السعودية وعلماءها ومشاخيها العاملني يف  أن تنظيم الدولة

مؤسساا الرمسية طائفة ردة ممتنعة بشوكة، بل ذكروا أنه القول الذي ال يصح يف دين اهللا 
خالفه، كما أن تنظيم الدولة ال يشك البتة أن القول الراجح يف املسألة هو جواز سيب نساء 

هو ظاهر األدلة وعمل الصحابة وترجيح ابن تيمية، ولكنهم أحجموا املرتدين ألنه كما يرون 
عن إعالن وممارسة هذا املوقف ألنه غلب على ظنهم أن مقاتليهم من اجلزيرة والشرحية 
اجلهادية السلفية حمل االستقطاب لن تستوعب عقوهلم هذا املوقف، وسيكون هذا املوقف 

سيكون الشرحية الشبابية اجلهادية يف السعودية، ويف غاية الشناعة عليهم وسينّفر عنهم معظم 
  فتنة ملقاتليهم.

لكن دعنا نذهب ذا القول لنهاياته املنطقية، وافترض أن تنظيم الدولة عزم على مواصلة 
الصدع باحلق وإعالن حتكيم الشريعة وعمل الصحابة واألدلة الظاهرة وترك مداهنة مقاتليه 

فعًال بدء احلملة لسيب نساء العسكريني ونساء العلماء  واإلعالم طبقًا لتصوراته، وأعلن
واملشايخ يف السعودية باعتبار نساء املرتدين املحاربني املمتنعني بشوكة، كما أنه سبق أن 

 خطابه: فيا يف -حفظه اهللا–قال اخلليفة كما ينقل التنظيم (  أعلن مقاتلتهم واستباح دماءهم،
أهل الوالء والرباء، إمنا عندكم رأس األفعى ومعقل الداء، أال  أبناء احلرمني، يا أهل التوحيد، يا

فلتسلوا سيوفكم، ولتكسروا أغمادكم، فال أمن آلل سلول وجنودهم)[جملة دابق، العدد اخلامس، 
  .]٢٦هـ، ص١٤٣٦حمرم، 

(قال اخلليفة إبراهيم: .. مث عليكم بآل سلول وجنودهم قبل الصليبيني وقواعدهم)   وقوله أيضًا
  .]٢٧هـ، ص١٤٣٦ة دابق، العدد اخلامس، حمرم، [جمل

فما هو موقفك يا أخي املجاهد الصادق واملناصر الصادق الذي مازال على عالقة بالتنظيم؟ 
هؤالء نساء بلدك شعر وجهك تؤدي قواعد التنظيم إىل جواز سبيهن، أترضى أن ترى 

ل أن تتمىن املوت قبقريباتك وبنات عمك يطؤهن مقاتلو التنظيم وزعماؤه؟ ال أشك أنك 



ترى هذا املشهد، فكل من كان بني جنبيه ذرة رجولة ال يستطيع تصور هذا فضًال عن أن 
  يتقبله.

حسنًا، إذا كنت ستنفجر غضبًا ملجرد مساعك هذا القول فقط، وهو املظنون فيك إن شاء 
سات الدينية ساهللا، فانظر باهللا عليك كيف أن القول بردة العسكريني والشرطة والعلماء واملؤ

الرمسية يؤدي إىل هذه النتائج الوخيمة على أهلك ورمحك وذويك ومن ميور قلبك بأعطر 
  الذكرى معهم.

بل دعين ُأَذّكُرك مبشهد آخر، أتتذكر حني كنت يف السعودية وكنا سويًا، ومازلنا، تتفطر 
رعية حماكمة شأكبادنا مللف املوقوفني املعلق، وكيف أن اآلالف من إخواننا موقوفون دون 

بضماناا الكاملة، وكنا نتأمل أن عشرات من النسوة صرن أيضًا يتم إيقافهن بال حماكمة 
شرعية، أتتذكر تلك األيام؟ أتتذكر حرقتك على أهل بلدك؟ فانظر اآلن حالك، يف بضعة 
أشهر من اخنراطك يف هذا التنظيم صرت تتدين هللا بالتلهف لسفك دماء مئات اآلالف من 

  لدك، وترى أم ترتل عليهم أحكام املرتدين واليت منها جواز سيب نسائهم ووطئهن!أهل ب

يا اهللا .. كنت تتحرق العتقال آالف مث صرت تتشوف حلز أعناق مئات اآلالف.. وكنت 
  تتأمل من اعتقال عشرات من النساء وصرت اآلن تتفهم سبيهن وانتهاك أعراضهن!

وقفة مراجعة وتوبة عاجلة؟ دعك مين وتقصريي،  باهللا عليك أما يستحق هذا االنقالب
وابتعد عن ضغط أصحابك يف التنظيم الذين يظهرون لك املكابرة على الباطل يف صورة 
الثبات على احلق، وتذكر ديانتك ورجولتك ويومًا ستقف فيه وحيدًا يف عرصات يوم 

َوَعدَُّهْم َعدا  آِتي الرَّْحَمِن َعْبًدا * َلَقْد َأْحَصاُهْم ِإْن ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض ِإلَّاالقيامة.. {
  .  * َوُكلُُّهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْرًدا}

وقد يقول قائل لكن تنظيم الدولة وإن كان قطع بردة واستباحة دماء وأموال عوام املسلمني 
املني يف شايخ وطالب العلم العالعاملني يف املؤسسات العسكرية واألمنية يف السعودية، وامل

املؤسسات الشرعية الرمسية، باعتبار أم كلهم يعملون يف مؤسسات طاغوتية، حتامي عن 
م أعلنوا فقط لسيب نساء املرتدين، فه    الطاغوت وتفيت له، إال أم مل يعلنوا إىل اآلن تنفيذهم

  استباحة دماء وأموال هذه القطاعات يف السعودية؟



نًا، هب أم مل يعلنوا إىل اآلن ذلك، ومل يلّمحوا له، فلنتأمل صورة أخرى فاجلواب، حس
تطبيقية للمسألة: ما رأيك يا أخي املجاهد الصادق واملناصر الصادق املنتسب لتنظيم الدولة 
لو جاء جمموعة شباب تشربوا فتاوى التنظيم يف احلكم بردة واستباحة دماء وأموال 

عودية، وأم طائفة ردة ممتنعة بشوكة، وتفاعلوا مع دعوة زعماء العسكريني والعلماء يف الس
التنظيم لبدء العمليات يف السعودية، وقرؤوا البحث الذي نشره التنظيم يف أن سيب نساء 
املرتدين هو الذي تدعمه األدلة الظاهرة وعمل الصحابة واختيار ابن تيمية، فنظموا غزوة 

ن األفراد والضباط يف املدن العسكرية الضخمة مباغتة على اإلسكان العسكري، أو سك
املنتشرة يف أحناء اململكة، وبدؤوا خيتطفون بضع فتيات وبنات ويهربون ن إىل خمبأ هلم، 
ويقولون هؤالء سبايا يف أرض احلرب وهؤالء سبايا نساء املرتدين، ويف هؤالء النساء 

ك على  عليك: ما هي حجتوالفتيات رمحك وقرابتك وقبيلتك وبنات بلدك وشرفك، باهللا
هؤالء الشباب؟ هل سترى أن عملهم مشروع ومثابون عليه؟ أم هل سترى أن عملهم هذا 
مسألة اجتهادية سائغة ال ينبغي اإلنكار عليها حىت لو خالفناها؟ ال قطعًا، بل ستغلي احتدامًا 

يف ليهم؟ كوغيظًا بال ريب، فهذا هو املظنون يف ديانتك ورجولتك، إذن ما هو جوابك ع
  ستحتج عليهم؟

إن قلت هلم: هؤالء العسكريني يف هذه اإلسكانات العسكرية ليسوا مرتدين وليسوا طائفة 
ممتنعة، فسيقولون لك هذا عني بدعة اإلرجاء بل كفرهم كما قال التنظيم "هو القول الذي 

يب نساء وز سال يصح يف دين اهللا خالفه". وإن قلت هلم: ُأسّلم لكم أم مرتدون، لكن ال جي
املرتدين فسيقولون لك خالفت األدلة الظاهرة وعمل الصحابة واختيار املحققني كما قرر 
ذلك تنظيم الدولة يف حبثه. وإن قلت هلم: أسلم لكم أن هؤالء مرتدين، وأسلم لكم أن سيب 
نساء املرتدين جيوز، لكن زعماء التنظيم مل يأمرونا بذلك بعد فسيقولون لك: هذا تعطيل 
للحكم بالشريعة واألدلة الظاهرة وعمل الصحابة وحنن ال نرضى بتعطيل الشريعة، وإذا كان 

  التنظيم ال يريد تطبيق الشريعة خجًال من تشنيع الناس فنحن سنطبقها.

أرأيت يا أخي املجاهد ويا أخي املناصر كيف ستؤول األمور؟ أرأيت كيف ستنقطع حجتك 
ذلك؟ سبب ذلك كله أن عامة املنتسبني لتنظيم  أمام هذه املمارسات؟ أتدري ما سبب



الدولة استخفوا جدًا بإطالق كلمة "الردة"، ومل يدركوا أبعادها وأحكامها الفقهية املغلظة، 
  وظنوها جمرد سالح عابر يف وجه املنافس السياسي.

 بل إن املجاهد واملناصر العاقل احلصيف إذا رأى هذه األحكام اليت يطلقها التنظيم أدرك
فورًا أنه مل يكن وراءها أصًال حتقيق علمي وحترير لألدلة والواقع وتدين وتقوى وتورع يف 
النظر العلمي، ومآالت األحكام ومصائرها وآثارها، بقدر ما هي فتاوى كانت تدفعها 
قيادات عسكرية تبحث عن األنكى يف حلظة خصومة شديدة معينة، فُتقّعد القواعد الكربى 

في يف موقف معني دون إدراك مقتضياا ولوازمها، مث يأيت أقوام حيسنون اخلطرة ألجل التش
  الظن فيأخذوا باعتبارها أصوًال شرعية حمررة أنتجها الصدع باحلق.

أتدري ملاذا مل أكن متحمسًا ملناقشة آحاد هذه املقوالت، بقدر ما كنت مهتمًا بعرض 
ومجعها يف سياق واحد؟ ألن املحدثات  الصورة الكلية واإلمجالية واملركبة هلذه املقوالت

شديدة االحنراف يكفي جمرد تصورها إلبطاهلا عند العقالء، بل إنين مازلت أجزم أن كثريًا 
من الشباب املجاهد واملناصر املنتسب هلذا التنظيم ما تصور حقيقة مقاالت هذا التنظيم يف 

، ا لنفض ثوبه منها بإذن اهللالتكفري والدماء واألموال واألعراض، ولو تصورها حق تصوره
وهذا كثري يف املحدثات شديدة الزيغ، ومن أكثر من نبه عليها أبو العباس ابن تيمية، وبّين 
اآلثار املترتبة على فهم "حقيقة القول" عند األتباع، فأوضح ابن تيمية أن كثريًا من مقلدي 

ن وقلدهم يف ذلك ميقول (أهل الضالل مل يفهموا حقيقة قوهلم وهذا هو سبب التقليد كما 
. وقال ]٥/٣٣٤مل يفهم حقيقة قوهلم، ولوازمه، ومل يتصوره تصورًا تامًا)[جمموع الفتاوى:ص

(فإذا كانوا ال يفهمون حقيقة قوهلم سلموا إليهم ما يقولونه، وظنوا أن هذا من جنس كالم   أيضًا
  ]٦/١٥٧أكابر أولياء اهللا،)[درء التعارض:ص

   

التصور لـ"حقيقة القول" ولوازمه كثريًا ما يكفي عن بيان الفساد  وتبعًا لذلك فإن حسن
اعلم أن تصور مذهب هؤالء كاف يف بيان فساده، وال حيتاج مع حسن كما قال ابن تيمية (

التصور إىل دليل آخر، وإمنا تقع الشبهة ألن أكثر الناس ال يفهمون حقيقة قوهلم)[جمموع 
  ].٢/١٣٨الفتاوى:ص



ر تصور حقيقة القول هو إدراك التناقض بني الشريعة وبني املذهب الضال وسبب االهتداء فو
(كل من فهم حقيقة قوهلم وحقيقة ما جاءت به الرسل علم مناقضتهم   كما قال ابن تيمية

  ].٢/٢٢٧هلم)[الصفدية:ص

وجيب أن يتنبه الشاب إىل أن هذه املذاهب الضالة إذا رأت الشاب البسيط الذي ال يدرك 
فهم وأئمتهم إذا رأوا من مل يم تلهفت نفوسهم الستقطابه كما قال ابن تيمية (حقيقة قوهل

  ].٢/٣٧٩حقيقة قوهلم طمعوا فيه)[جمموع الفتاوى:ص

وقد رأيت بعض الفضالء ممن يناقش هذا التنظيم يسعى لتضييق وختفيف أحكام الردة 
لميًا مسلك قاصر ع واملرتدين حىت ال يستثمرها هذا التنظيم يف زيادة الشر، وأرى أن هذا

وغري جمٍد عمليًا، فأما علميًا فاألسعد بالدليل ونصوص الفقهاء هو القول الذي يغلظ أحكام 
املرتدين وخصوصًا الطائفة املرتدة املحاربة، وأما أنه غري جمٍد عمليًا فإن هذا حيول اخلالف 

ل وتركيب نزامع التنظيم خلالف فقهي فروعي، والقضية أكرب من اخلالف الفروعي فهي إ
وإسقاط أحكام املرتدين على أهل ال إله إال اهللا بل على كثري من أولياء اهللا كما حنسبهم، 
وهذا كثري يف املدارس املنحرفة كما ترى التغريبيني مثال يسعون جلعل اخلالف معهم خالفًا 

ال أن مذهبهم  يةفروعيًا فقهيًا يف شأن احلرية واملرأة وحنوها وأم خيتارون أحد األقوال الفقه
  مبنظومته وتركيبه مذهب مناقض للشريعة.

وال أكتم القارئ الفاضل أنين يف الليايل اليت كنت أدرس فيها وثائق التنظيم صارت متر يب 
أحاسيس غريبة، وأنا أمشي بالطرقات وأرى الناس ساعني يف حاجيام ومساجدهم 
وجتارم آمنني على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم، كنت أطرق وأقول يف نفسي كيف 

اهللا وانفتحت ملثل هؤالء روزنة يلجون منها؟ كيف ستكون ستكون األمور يا ترى لوال مسح 
  دماء وأموال وأعراض املسلمني يف هذا البلد؟

بل يف أحد تلك األيام ملا انفتلت من صاليت، وإذا بأحد أفضل وأطيب جرياننا روحًا وخلقًا 
مرتل لودينًا يتم ما فاته من صالته، وكان يصلي بلباسه العسكري، ويبدو أنه قدم متأخرًا ل

فلم يسعفه تغيري مالبسه وأراد إدراك اجلماعة، وحني رأيته توقفت وأخذت أقول يا اهللا مثل 
  هذا الفاضل هو الذي يتوعده التنظيم بالنحر وسلب املال..



أمن الناس على أنفسهم وأمواهلم وأبنائهم وأعراضهم نعمة جليلة شريفة ال يدركها إال 
  رأى ضدها، أو رجل درس وثائق تنظيم الدولة..رجالن: إما رجل فاتته هذه النعمة و

هذا هو اجلزء األول من الدراسة، وسيتبعه بإذن اهللا قريبًا اجلزء الثاين، وفيه نشر النتائج اليت 
وجدا يف وثائق تنظيم الدولة، وفيها: تكفري وردة واستباحة دماء كل اجلماعات اجلهادية 

عامة  ءاملعاصرة اليوم يف الشام وأفغانستان وليبيا واليمن وغريها، وتكفري وردة واستباحة دما
احلركات اإلسالمية وعامة العلماء والدعاة اإلسالميني، ومواقف عجيبة عن مبالغتهم يف 
اإلذعان لوالم وسالطينهم، ودراسة عالقة تنظيم الدولة بتنظيم القاعدة، وتفسري املحضن 

  الذي تسبب يف تشكل التنظيم ذه القسمات اجلاهلية يف باب الدماء.

   

  وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه،،واهللا أعلم وصلى اهللا 

  أبو عمر

  هـ١٤٣٦السابع والعشرون من رمضان لعام 

   
 


