هذا بعض ما عندي و ليس كله
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

وبعد ..

فهذه بعض النقاط والمالحظات التي أحببت أن أدونها بين يدي هذا الشهر الكريم شهر
القرآن نسأل اهلل تعالى أن يرزقنا الفرقان بين الحق والباطل وأن يستعملنا في نصرة الحق
غير هيابين لعدو أو متضررين بمخالف أو عابئين بمشاغب وأن يسددنا ويهدينا وجميع
إخواننا إلى سواء السبيل ..

أوال  :لقد استمعت في األسبوعين الماضيين إلى الكثير وان كنت  -بسبب تتابع الزوار
 لم يوفر لي الوقت ألق أر إال القليل؛ فقرأت ولكن أقل مما سمعت وال زال عندي الكثيرألقرأه وأطلع عليه؛ ومع ذلك فكل طرف كان حريصا على السعي للحصول على ما
يتمناه من نصرة للفصيل الذي يواليه واجتهد في اإلدالء بأدلته وتعداد بيناته وذكر
براهينه ،وكثير منها بطبيعة الحال ال يصلح كبينات شرعية؛ وأكثره كان قد نقل لي
واطلعت عليه قبل خروجي من السجن؛ ومع ذلك فلن أغلق سمعي أو أعرض عن
النظر فيما يعرض علي؛ ألني أرى أنه ال يخلو من فائدة إما في ترسيخ الحق أو الرجوع
إليه.

ثانيا  :في األطراف التي استمعت إليها ال شك عقالء وأفاضل من كال الطرفين يريدون
الحق ونصرته؛ وال يتعصبون للباطل بل يتبرؤون منه وان صدر ممن يوالونهم؛ وهؤالء
فرحت بهم وقررت مواصلة التواصل معهم فقد أثروا مجالسي ،وأمثال هؤالء هم من يعول
عليهم في اإلصالح وسداد الثغر؛ كما أن في تلك األطراف متعصبين ممن ينطبق
عليهم مقالة ( المتحيز ال يميز ) لم يعطوا المجالس كثير فائدة بل زادوها في بعض
األحيان اشتعاال وحدة؛ فهؤالء يجب عليهم أن يتعلموا اإلستماع واالستيعاب ..

ثالثا  :قد مورست علي ضغوط معنوية ألتراجع عن البيان الذي أصدرته بعد ثمرة
التواصل الطويل مع األطراف المعنية للصلح أو التحكيم الذي رفضه جماعة الدولة؛
وزعم قوم في خضم هذه المحاوالت أن البيان الغ أو سيلغى؛ وكل ذلك لم يصدر عني
ولم أعد أحدا به.

وانما الذي قلته أمام هؤالء وال زلت أقوله  :أن البيان ليس بمعصوم و صاحبه ليس
بمعصوم بطبيعة الحال؛ ولكنه جاء ثمرة تواصل ومراسالت مع كافة األطراف خصوصا
الطرف الراف ض لمبادرات سابقة والممتنع عن التحاكم للشرع؛ ودعوى بعضهم أني كنت
أسمع من طرف واحد مردودة ،فقد كان معي في غرفتي في السجن من أنصار تنظيم
الدولة من كان يتواصل مع الشام في مكالماته األسبوعية ويأتينا غالبا بأخبار متحيزة
لجماعة الدولة وبلغتني حكايات وأخبار وكتابات مناصري جماعة الدولة كما أني اطلعت
على ردود شرعيي الدولة على المراسالت ،والردود محفوظة تدحر دعاوى المشككين؛
ومع ذلك أكرر وأقول أني متى ما ظهر لي أني ظلمت طرفا في بياني ،أو حدت فيه
عن جادة الحق فسأتراجع عنه فو ار دون تردد ألن الحق ضالتي واتباعه أسهل ما يكون
علي كوني غير مرتبط أو متحيز ألحد األطراف ..

وأما البيان فقد تسبب بإصداره من رفض النزول على حكم اهلل؛ ومن ثم نصحنا فيه
باإلنحياز إلى من قبل تحكيم شرع اهلل؛ وال يعني ذلك أن الطرف الذي دعونا إلى
اإلنحياز إليه معصوم أو أننا نزكيه تزكية مطلقة بل األمر كما قال شيخ اإلسالم ( :
والعدل المحض في كل شيء متعذر ،علم ًا وعمالً ،ولكن األمثل فاألمثل) الفتاوى
(.)99/01

رابعا  :ال زلت أردد بأن اإلنصاف حلة األشراف واألشراف أقل األصناف بين كافة
األطراف المتقاتلة وأنصارهم في كافة البالد.

وقد ترتب على قلة إنصاف كثير من المبرزين من إعالميي ومفتيي األطراف المتنازعة
ظواهر سيئة انتشرت بين شباب التيار في كثير من البالد فقد وجدوا قدوات سيئة يقتدون
بها في نهج السباب وقلة األدب وسوء الظن واالفتقار إلى أدب الحوار  ..ولقد سمعت
قبل اإلفراج عني عن إساءات بعض الناطقين اإلعالميين والشرعيين في كال الطائفتين
المتنازعتين ورددت على بعض ذلك وأنكرته ،كما طالعت فيما طالعته بعد خروجي من
السجن إساءات وسفاالت ال يستحق أصحابها وصف المجاهدين وال وصف الشرعيين
ولو وصفوا بالشوارعيين بدال من الشرعيين لكان أقرب؛ فمن اتهام للمخالفين باللقطاء
وابناء العواهر ونحوه من الفحش ووضيع القول  ..إلى غير ذلك من الكذب والبهتان

واالفتراء على المخالف بما ال يليق بمن تصدر للتوقيع عن اهلل والفتوى في دين اهلل ..
إلى التحريض على سفك الدماء المعصومة واالستخفاف بها؛ حتى أمسوا قدوات سيئة
لشباب هذا التيار في كافة أرجاء المعمورة وليس في الساحة الشامية وحسب ،وعم البالء
بهم وانتشرت قلة األدب والتطاول على الصغار والكبار والعلماء والمربين؛ بل وانتشر
االعتداء على المخالفين من المسلمين واباحة أبشارهم ودماءهم فحسبنا اهلل ونعم الوكيل
من هذه الطوام التي نشروها بين العوام والطغام ..

يصدر أمثال هؤالء كشرعيين ومفتين وناطقين رسميين وهم
ونحن نعجب بأي شيء
َ
يتميزون بمثل هذه األخالق الوضيعة والجرأة على دماء المسلمين ! ولذلك فنحن نب أر من
باطلهم ونطالب مسؤوليهم من كافة األطراف إن كانوا حريصين على دين اهلل ونقاوة هذا
التيار وتميز أهله ويهمهم شأن الجهاد والمجاهدين؛ نطالبهم بإقصائهم وابعادهم عن
مواضع التوجيه والخطاب؛ فكل يوم يصدون عن هذا الدين بخطاباتهم المتهافتة وينفرون
عن نهجه القويم بنهجهم المعوج؛ ويشوهون أخالقه الكريمه بأخالقهم الوضيعة؛ فال بد
لمن أراد مصلحة الجهاد من إقصاء قليلي األدب والضالين المضلين والمحرضين على
سفك دماء المسلمين ونشر أخالق السوء وألفاظ الفحش بين شباب المسلمين؛ وأن يجعل
بدال منهم هداة مهديين رحماء بالمسلمين يتشبثون بأخالق النبوة ويسيرون على هديها
في األمة ويعرفون كيف يخاطبون الناس جميعا ..

خامسا  :نقل لي بعض الفضالء عن بعض الناس في الشام في محاولة للتأثير علي
للتراجع عن البيان أن دماء سفكت بسببه أو على إثر إصداره وأن عملية تفجيرية أهديت
لي باسم "ملة إبراهيم" من أطراف معادية لتنظيم الدولة؛ وهذا كالم للتهويل والضغط
بأقصى ما يمكن لتحصيل أكبر قدر من التنازالت؛ وهو أسلوب ربما يكون نافعا في
التفاوض أو البيع والشراء ،ولكنه غير نافع في المحاججة واإلقناع واحقاق الحق وابطال
الباطل؛ فال جدوى في استخدامه في هذا المجال ،والدعوى تفتقر إلى المصداقية ألن
البيان لم يحرض على سفك دم مسلم ولم يتطرق لدعوة إلى قتل أو قتال بل كل الجهود
التي بذلت خال ل ثمانية أشهر وأثمرت هذا البيان كانت ألجل حقن الدماء وكف توجيه
البنادق إلى صدور المسلمين والمجاهدين وترك إهمال اآلخرين من المسلمين أو
اإلعراض عن أداء حقوقهم؛ والكف عن االستخفاف بدمائهم وأموالهم بذرائع مصلحة
الدولة وبناء الدولة وما إلى ذلك؛ وكأن اآلخرين جميعا ال يريدون بناء دولة وال تحكيم
شرع اهلل ،وعلى كل حال فمن رفض التحكيم هو من يتحمل مسؤولية استمرار سفك
الدماء؛ كما يتحمل ذلك كل من باشر سفكها من كافة األطراف؛ أما أنا فأحمد اهلل الذي
سلمني من سفك قطرة من دم مسلم وأسأله تعالى أن ال أكون سببا ولو بحرف أو شطر
كلمة في ذلك؛ فأقول للضاغطين بمثل هذه األساليب على رسلكم ( :فلست ممن يققع
خلفه بشنان ) ،كما أقول  :لمن أهداني أي عملية يسفك فيها دم مسلم من أي طرف من
األطراف (( :بل أنتم بهديتكم تفرحون )) ،أهدوني إن شئتم طاعة لنصائحي واستجابة
لدعواتي لحقن الدماء ورضا بالتحكيم واإلصالح واستقامة على هدي النبي صلى اهلل
عليه وسلم في الدعوة والجهاد؛ هذا ما نطالبكم بإهدائه لنا إن كنتم تحبوننا أو تحبون
إقرار عيوننا؛ فعيوننا ال تقر بسفك دم مسلم من أي طرف من األطراف التي هي داخل

دائرة االسالم ولو كانوا من العصاة؛ وال نبيح قتال مسلم كائنا من كان إال دفعا للصائل
ومعلوم أن دفع الصائل ال يعني القتل تحديدا بل يدفع باألولى فاألولى؛ وما أمكن دفعه
باللسان أو اليد لم يجز دفعه بالسالح ألن األصل حرمة دم المسلم وماله وعرضه.

سادسا  :سئلت عن انتصارات تنظيم الدولة في العراق فقلت  :ال يوجد مؤمن ال يفرح
بانتصارات مسلمين مهما كان حالهم ووصفهم على روافض ومرتدين؛ وانما الخوف على
مآالت هذه اإلنتصارات وكيف سيعامل أهل السنة والجماعات األخرى الدعوية أو
المجاهدة وعموم المسلمين في المناطق المحررة ؟ وضد من ستستخدم األسلحة الثقيلة
التي غنمت من العراق وأرسلت إلى سوريا ؟ هذا هو سؤالي وهمي؟ ونتخوف من
اإلجابات عليه على أرض الواقع ألننا ال نثق بالعقليات التي تمسك بذلك السالح
ألسباب كثيرة .

سابعا  :في صباح هذا اليوم قيل لي هل اطلعت على كتابة لفالن يتكلم فيها عن
الخالفة وأنها ال يشترط لها التمكين !! فقلت  :ال لم أطلع عليه ولكن المكتوب يق أر من
عنوانه وال بد أن اإلعالن عن تسميتهم لتنظيمهم بالخالفة قد صار وشيكا  .فقال  :وما
رأيك لو أعلنوا بذلك ؟

فقلت  :ال يضيرني المسمى واعالنه ولن إضيع وقتي في تفنيد ما سوده فالن في كتابه؛
فكلنا يتمنى رجوع الخالفة وكسر الحدود ورفع اريات التوحيد وتنكيس رايات التنديد وال
يكره ذلك إال منافق؛ والعبرة بمطابقة األسماء للحقائق ووجودها وتطبيقها حقا وفعال على
أرض الواقع؛ ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه؛ ولكن الذي يهمني جدا هو ماذا
سيرتب القوم على هذا اإلعالن والمسمى الذي طوروه من تنظيم إلى دولة عراق ثم إلى
دولة عراق وشام ثم إلى خالفة عامة؛ هل ستكون هذه الخالفة مالذا لكل مستضعف
وملجأ لكل مسلم؛ أم سيتخذ هذا المسمى سيفا مسلطا على مخالفيهم من المسلمين؛
ولتشطب به جميع اإلمارات التي سبقت دولتهم المعلنة ،ولتبطل به كل الجماعات التي
تجاهد في سبيل اهلل في شتى الميادين قبلهم ..

لقد سبق وأعلن اإلخوة في القوقاز إمارتهم المباركة ولم يرتبوا على ذلك شيئا يلزم عموم
المسلمين في نواحي األرض وال سفكوا ألجل هذا المسمى أو به دما حراما ،فما مصير
إمارة القوقاز اإلسالمي عند هؤالء القوم بعد الصدح بمسمى الخالفة ؟؟ كما وأعلن
الطالبان إمارة إسالمية قبلهم وال زال أميرها المال عمر حفظه اهلل يقارع األعداء هو
وجنوده وما رتبوا على مسمى اإلمارة التي وجدت فعال على أرض الواقع لسنين سفك دم
حرام أو حل عقدة معقودة؛ فما مصير هذه اإلمارة عند من تسمى بمسمى الخالفة

وأعلنها ؟ وما هو مصير سائر الجماعات المسلمة المقاتلة المبايع لها من أفرادها في
العراق والشام وفي كافة بقاع األرض وما هو مصير دمائهم عند من تسمى بمسمى
الخالفة اليوم ولم يكف بعد عن توعد مخالفيه من المسلمين بفلق هاماتهم بالرصاص
؟؟؟؟؟

هذه األسئلة هي األسئلة المهمة عندي والتي تحتاج إلى إجابات ..

وها نحن قبل أن نمسي قد صاح العدناني باإلجابات المتوقعة فكان كما هو ظننا فيه لم
نظلمه قيد أنملة ..

اللهم ارحم المسلمين والطف بهم يا رب العالمين وول عليهم خيارهم واصرف السوء
والضراء عنهم ..

ونختم بأن نقول محذرين للوالغين في دماء المسلمين كائنا من كانوا  :ال تظنوا أنكم
بأصواتكم العالية ستسكتون صوت الحق؛ أو أنكم بتهديدكم وزعيقكم وقلة أدبكم وعدوانكم
ستخرسون شهاداتنا بالحق ال وألف ال  ..فسنبقى حرسا مخلصين لهذا الدين؛ وحماة
ساهرين على حراسة هذه الملة نذب عنها تحريف المحرفين وانتحال المبطلين وتشويه
الغالة والمتعنتين وغيرهم من المشوهين  ..فإما أن تصلحوا وتسددوا وتتوبوا وتؤوبوا
وتكفوا عن دماء المسلمين وعن تشويه هذا الدين أو لنجردن لكم ألسنة كالسيوف السقال
تضرب ببراهينها أكباد المطي ويسير بمقالها الركبان ..وأنتم وغيركم يعلم أننا لم نصمت
في األسر والقضبان؛ فلن نصمت بعد فكاك سطوة السجان؛ وواهلل الذي رفع السماء بال
عمد لن نترك أحدا يعبث بهذا الدين ويستخف بدماء المسلمين ولو تخطفتنا الطير ورمانا
بالعداوة واالفتراء والكذب والبهتان كل قريب أو بعيد  ..وها نحن نحذركم تشويه دين اهلل
واإلفساد والفساد والتلطخ بدماء المسلمين والمجاهدين فاتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا ..

ولكل حادث حديث و لكل مقام مقال.

قلت :هذا بعض ما عندي وليس كله  ..أبثه بين يدي هذا الشهر الكريم مستذك ار حديث
النبي صلى اهلل عليه وسلم ( :من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة أن يدع
طعامه وشرابه)

ويروى عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه سئل  :كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان ؟
فقال  ( :ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهالل وفي قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه
المسلم )
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