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بسم اله الرحمن الرحيم

ما كان أســـامة داعشـــــيا

قاري إكرام
@qekram

ــ المبعــوث رحمــة ــه رب العــالمين، والصالة والسالم عل الحمــد ل
للعالمين، وعل آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فــإن تمســح جماعــة البغــدادي بمشــايخ الجهــاد وعلــ رأســهم شهيــد
اإلسالم أسامة بن الدن –رحمه اله‐ ال يذكرن إال بأمرين:

األمر األول:

تمسـح اليهـود والنصـارى بـأب األنبيـاء إبراهيـم ‐عليـه السالم‐، فـإن
اليهود تقول إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى تقول إن إبراهيم كان
نصرانيا، واله الحق سبحانه وتعال يقول: (ما كانَ ابراهيم يهودِيا وال
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َلونَّ اا * ينشْرِكالْم نانَ ما كما وملسيفًا منانَ حك نَلا ويانرنَص
ـلو ـهالنُـوا وآم الَّذِيـنو ِـذَا النَّـبهو ـوهعاتَّب لَلَّذِيـن يماهربالنَّـاسِ بِـا

.( يننموالْم

:األمر الثان

وهو قول فرقة الخوارج بأنهم أول بالنب –صل اله عليه وسلم‐ من
الصـحابة –رضـوان الـه عليهـم‐، فقـالوا البـن عـم النـب –صـل الـه
عليـه وسـلم‐ وصـهره وفارسـه الـذي شهـد معـه المشاهـد وقاتـل عنـه
ومات النب –صل اله عليه وسلم‐ وهو راض عنه وقد بشره بالجنة
وبأنه منه بمنزلة هارون من موس، قالوا عنه: أنت بدلت وانحرفت
،!ه ونحن أعلم منك بمنهج النبمت بغير ما أنزل الست وحوانت
وكذلـك قـالوا لافـة الصـحابة –رضـوان الـه عليهـم‐، فـانت النتيجـة
الحتميـة هـ اتخـاذ الـرؤوس الجهلـة الذيـن حرفـوهم عـن التلقـ مـن
الصحابة المشهود لهم من اله تعال ومن نبيه عليه السالم، فضلوا

وأضلوا وكانوا كالب النار.

أما بالنسبة لألمر األول:

بِه مَل سا لَييمونَ فاجتُح مه بهم عليها: (فَلرد ال فمن الردود الت



علْم)، يقول الشوكان: (يقول فيما لم تشهدوا، ولم تروا، ولم تعاينوا)،
ونحن نرد عل أتباع البغدادي بنفس حجة اله تعال، فنقول لهم: إن
هؤالء المشايخ الذين ذكرتم أنهم عل المنهج الحق، وأن قاعدة الجهاد
اليـوم خـالفت منهجهـم، فنقـول لهـم: هـؤالء كـانوا بيننـا، عشنـا معهـم
لســنوات، فخبرنــا منهجهــم، وعرفنــا آراءهــم، وطلبنــا العلــم عنــدهم،
الســراء ورأينــا أحــوالهم فــ الســفر، وعشنــا معهــم فــ رافقنــاهم فــ
الضراء، تنقلنا معهم ف الوديان والجبال، عشنا معهم ف الخنادق،
نعرف ليلهم ونهارهم، رافقناهم ف أوقات المعارك وف أوقات السلم،
رأينــاهم والقذائــف تتساقــط أمــامهم، والصــواريخ تنصــب عليهــم،
والطـائرات الجاسوسـية فـوق روؤسـهم، عرفنـا أخالقهـم مـن تعامالتنـا
العديدة معهم، فمنا من كان بينه وبينهم عالقة أخوة وصداقة، ومنا
مـن كـانت عالقتـه معهـم عالقـة أبـوة، خـدمناهم وخـدمونا، عاشرنـاهم
وعاشرونا، تشاورنا معهم وتشاوروا معنا، أخذنا عنهم العلم واألخالق
واألدب الرفيع والسلوك السوي والرحمة والشفقة بالمسلمين والعزة
علــ الــافرين، عرفنــا منهــم مقصــد الجهــاد وغــايته العظيمــة وفقهــه
وآدابــه وضــوابطه، ومــا فتئــوا يذكرونــا بــاله ويخوفونــا مــن عذابــه
ويرغبونـا بمـا عنـده، أمـا أنتـم فال حـظ لـم منهـم إال سـماع كلمـاتهم
العامة الت يسمعها كل الناس، وال حظ لم إال ف مشاهدة صورهم،

فلم تحاجون فيما ليس لم به علم؟



 ونقـول لـم كمـا قـال الفـاروق عمـر –رضـ الـه عنـه‐ لرجـل شهـد
بشهـادة فـأراد الفـاروق أن يتوثـق منـه فقـال لـه ائـت بمـن يعرفـك، فقـال
رجل من القوم: أنا أعرفه، فقال له الفاروق: (بأي شء تعرفه؟ قال
بالعدالـة والفضـل، قـال: فهـو جـارك األدنـ الـذي تعـرف ليلـه ونهـاره
ومدخله ومخرجه؟ قال: ال، قال: فهل عاملك بالدينار والدرهم اللذين
بهما يستدل بهما عل الورع؟ قال: ال، قال: فرفيقك ف السفر الذي
يستدل به عل مارم األخالق؟ قال: ال، قال: لست تعرفه) فهذا رجل
أراد أن يشهد لشخص يراه كل يوم ويجالسه ف المجالس، فما قبل
عمـر –رضـ الـه عنـه‐ شهـادته، فيـف تقبـل شهـادتم وأنتـم لـم تـروا
م وعلقادت هؤالء المشايخ ولم تجالسوهم جلسة يتيمة؟ بل حت حت
رأسهم البغدادي ال حظ لهم من الشيخ أسامة وصحبه إال كحظ عوام
الناس عدا بعض الرسائل القليلة الت ه أصال عل قادتم ال لهم،
فهـم قبـل كـل أحـد يعرفـون أنهـم يخالفونهـا وال يطبقـون مـا فيهـا إال مـا
يتوافق مع هواهم، وقد كتب ل الشيخ أبو يحي الليب رحمه اله بأن

إخوة العراق يفعلون عس ما نأمرهم به ف الرسائل!....
 إذن ال تعرفونهم!، هذا عل فقه الفاروق –رض اله عنه‐.

:أما األمر الثان



فنقـول ألصـحابه: مـا كـان أسامـة خارجيـا!، وإن أولـ النـاس بأسامـة
أيمن وأصحابه، فهم الذين يعرفهم ويعرفونه، ولو كان أسامة وعطية
اله وأبو يحي من األحياء، لقلتم عنهم مثل ما قلتم عن غيرهم، ألنهم
حتمـا ويقينـا سـيقفون ضـد تصـرفاتم وسـيحذرون منـم، ولحـاولتم

حينها –عبثا‐ تغطية الشمس بغربال.

ولو كانوا أحياء لترحمتم عل أسلوب الشيخ أيمن معم، فنحن نعرف
شـدة الشيخيـن عطيـة وأبـ يحيـ –رحمهمـا الـه‐ علـ أهـل الغلـو
والتنطع المستبرين عل الخلق والمتعالين عل العلماء وأهل الخير،
ولو كانوا أحياء لنالم النصيب األكبر منهم، ولانوا عل رأس قائمة
نظركـم، ولسـللتم عليهـم سـهاما لـم تسـلوها بعـد علـ المنحرفيـن فـ
الشيـخ الحيـم أيمـن –حفظـه الـه‐ ومـن معـه مـن المشـايخ الفضالء

الناصحين.

فما كان منهجهم تفير المخالف بالشبهات، ثم إرسال المففخات
واالنغماسيين عل بيوتهم.

وما كان منهجهم قتل نساء وأطفال الفار قصدا حت يون منهجهم
قتل نساء وأطفال المسلمين بل والمجاهدين قصدا!.



ما كان منهجهم التسابق إل اإلمارة والمناصب واالقتتال عل فتات
الدنيا.

وما كان منهجهم اللعان والقذف وبذاءة اللسان الت تطفح بها
كلماتم ف كل محفل.

ما كان منهجهم التباه بشرب دماء المسلمين والعيش بين أشالءهم.

وما كان منهجهم التعال عل العلماء الصادقين والطعن فيهم
وإسقاطهم لمجرد خالف.

ما كان منهجهم االفتئات عل أمة اإلسالم وسلبها حقها.

وما كان منهجهم التقية، وال اللف والدوران، وال إدمان الحيل.

ما كان منهجهم الهروب من شرع اله خوفا من أن يحيف عليهم.

ما كان منهجهم التشديد ف مسائل االجتهاد والبراء ممن يخالفهم



فيها.

ما كان منهجهم إسقاط المخالف وطرح حسناته كلها مقابل سيئة.

ما كان منهجهم التعصب للقيادات وال لليانات ثم المواالة والمعاداة
عل هذا التعصب المقيت!

"ما كان هذا منهج أسامة والقاعدة يوما ولن يون"

والحمد له رب العالمين.


