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هل تنظيم البغدادي عل منهاج النبوة أم عل منهج مسيلمة الذاب
       !بإدعاء النبوة ؟

أوال : من منهج النب صل اله عليه وسلم عدم قتل ممن أعلمه اله بنفاقهم خشية أن تقول األعراب أن محمداً بدأ يقتل أصحابه
، أما تنظيم البغدادي فيقتلون خيار أمة محمد صل اله عليه وسلم كما قال معاذ بن جبل رض اله عنه إن اله يختار خيار أمة
محمد صل اله عليه وسلم للرباط فضال عن قتل المسلمين بحجة التترس ، رأينا ف العراق تنفيذ أحزمة ناسفة وسيارات
. !مفخخة داخل أسواق أو بالقرب من سيارات النقل وغيرها فأين منهاج النبوة فيهم ؟
ثانياً : من منهج النب صل اله عليه وسلم تحييد العدو فلما أنتقل إل المدينة وبن دولته لم يهجم عل اليهود ألن لديه معركة
مفتوحة مع مشرك قريش وبعد أن قصم ظهر قريش ونقض اليهود للعهود بدأ بقتال كل قبيلة عل حدا ثم قتال الروم ثم الفرس
، منهجية البغدادي فتح باب القتال عل مصراعيه مع كل من لم يبايعه ففتح باب القتال مع المسلمين وغير المسلمين مع
الجماعات اإلسالمية وغير اإلسالمية فان سبباً ف قتل المسلمين وانتهاك أعراض المسلمين وتدمير بيوتهم ومدنهم وقراهم
. !وتهجير أهل السنة من أراضيهم فأين منهاج النبوة فيهم ؟
ثالثاً : من منهج النبوة قال رسول اله صل اله عليه وسلم عليم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا
عليها بالنواجذ ، رغم توفر الشروط ووجوب البيعة له وقوله عليه الصالة والسالم يأب اله ورسوله والمؤمنون إال أبا بر ولن
الصديق رض اله عنه لم يتهم من تخلف عن بيعته أنه من الصحوة مرتد يجب قتله ، أما ابو بر البغدادي يعمل بمنهجية بوش
إما مع أو ضدي فل من ال يبايع البغدادي فهو صحوة مرتد وقد رأينا كم قتلوا من المجاهدين ( قيادة وشرعيين وأفراد ) ابتداء
من العراق حيث قتلوا من جماعة أنصار اإلسالم وجماعة جيش المجاهدين ومروراً بالشام حيث قتلوا من جماعة جبهة
النصرة وجماعة أحرار الشام وانتهاء كما تناقله بعض مناصريهم بنصب كمين ضد جنود إمارة طالبان فهل هذا من منهاج
. !النبوة ؟
الغزوات بعدم قتل النساء واألطفال والشيوخ الطاعنين ف الجيش ف ه عليه وسلم كان يوصال صل رابعاً : من منهج النب
السن وأن ال يهدموا بيتاً وال يقطعوا شجرا بل وال يهجموا عل من اعتف ف صومعته ولما قتل أسامة بن زيد رجال كان مع
المشركين وهو ف الحرب قال آل إله إال اله محمد رسول اله وكان زيد متأوال ولن النب لم يعذره ، أما منهج البغدادي فقد
قتلوا نساء وأطفال المجاهدين بل وقصفوا مناطق سانها مسلمين وهدموا البيوت وقطعوا األشجار بل هددوا جماعة األنصار
!بإرسال سيارات مفخخة لمنازلهم وهذا نقال عن فرد من جماعتهم نحسبه عل خير فهل هذا من منهاج النبوة ؟
خامساً : من المعلوم وقد اتفق العلماء سلفاً وخلفا أن جهاد الدفع ال يشترط له إمام وجماعة وراية وغيرها من شروط جهاد
الطلب فيخرج األبن دون إذن والديه والعبد دون إذن سيده ... ، فالجهاد يون واجب عل كل مسلم ومسلمة قادر عل الجهاد
وكل حسب قدرته وجماعة البغدادي يقرون بهذا وكذلك مما ينرونه عل علماء الطواغيت بإقرار شرط اإلمام ف جهاد الدفع
ولنهم يقعون بنفس الخطأ الذي وقع به علماء الطواغيت بعلم أو بغير علم حيث جعلوا كل الجماعات والرايات باطلة وجهادهم
. !باطل إن لم يبايعوا البغدادي وبهذا شابهوا المرجئة بعدم صحة جهاد الدفع إال بإمام فهل هذا من منهاج النبوة ؟
سادساً : من منهج النب أنه قال ألحب الرجال إليه وأفضل هذه األمة بعد رسول اله لئن اغضبتهم فقد أغضبت اله ، لما بعض
الصحابة رأوا ابا سفيان فقالوا إن سيوف اله لم تأخذ مأخذها من عدو اله وهذا قبل إسالمه فقال لهم ابو بر أتقولون هذا لسيد
قريش ؟ فقال له رسول اله إن اغضبتهم فقد أغضبت اله فذهب الصديق واعتذر منهم وهم لم يغضبوا منه رض اله عنهم
أجمعين ، أما منهج تنظيم البغدادي فقد انتقصوا من العلماء والمجاهدين أهل السبق ف قتال المشركين والمرتدين بل وبعضهم
فسق وكفر العلماء وأوصفوهم بأبشع األوصاف والعلماء هم ورثة األنبياء فنقول لهم إن تونوا اغضبتم أولياء اله فقد اغضبتم
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. !اله فاستسمحوا أولياء اله ك ال يحل غضب اله عليم فهل هذا من منهج النبوة؟
سابعاً : من منهج النب صل اله عليه وسلم بارك للصحاب الجليل ابو بصير رض اله عنه بأن انش جماعة واتخذ من ساحل
ه عنهم أجمعين بقائهم فال قوافل قريش وكذلك بارك لجعفر ومن معه من الصحابة رض البحر قاعدة له ليقطع الطريق عل
أرض الحبشة ولم يأتوا إل المدينة إال يوم فتح خيبر وقال عليه الصالة والسالم بمن أفرح اليوم بقدوم جعفر أم بفتح خيبر رغم
أن دولة النب صل اله عليه وسلم كانت دولة إسالمية ثابتة قد أمن كل من تحت سلطانه وليست كدولة البغدادي الت تخسر
كل يوم مدينة أو قرية ويتم تشريد أهلها ، أما منهج البغدادي ورغم عدم تمنه من حماية نفسه فإنه يريد أن يهاجر كل مسلم
ومسلمة إل األرض الت تحت سيطرته ومن أتباعه من أصدر فتوى بوجوب هجرة النساء من بلدانهن إل األرض الت تحت
سيطرتهم دون إذن أهلها أو زوجها ولن ال أعلم ما مصيرهن إن وصلن إل أرض الخالفة دون أزواجهن فهل سيتم تزويجهن
وهن لم يتم تطليقهن ؟! أليس هذا من الفساد وكأن لسان حالهم كثروا الفساد حت يظهر المهدي رض اله عنه وقد صرح
العدنان بأن من يسلم الراية للمهدي هم جنود الخالفة والرافضة تدع أنهم هم من يسلم الراية إل المهدي فمن سيسلم الراية له
هل العدنان أم السيستان ؟! وهل المهدي سفاح يأمر بقتل الناس أم يأمر بالفساد ؟! سبحان اله هذا بهتان عظيم فالمهدي هو
. !من يمل األرض قسطاً وعدال ، فأين منهاج النبوة ف تنظيم البغدادي ؟
ثامناً : من منهاج النبوة أن ال يقدم أمر عل أمر اله تعال ورسوله صل اله عليه وسلم وال يون هناك خيار للمؤمن أو المؤمنة
إذا قض اله ورسوله أمراً قال اله تعال ( وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قض اله ورسوله أمراً أن يون لهم الخيرة من أمرهم
ومن يعص اله ورسوله فقد ضل ضالال مبيناً ) [األحزاب : 36] ، ذكرت هذه المقدمة ألن ناقشت أحد مناصري تنظيم
البغدادي وهو من أهال الفلوجة وبعد فترة ألتقيت به ودار حديث فقال سألت أحد المسؤولين ف الدولة هل تفرون جماعة
أنصار اإلسالم ؟ فأجاب ال نفرهم ، فيقول فسألته لماذا تقاتلونهم إذاً ؟ فأجاب األمر من فوق يقصد من القيادة . أ.ه نقله ،
فقلت سبحان اله هو يعلم ثم ينفذ أمر مخلوق لمعصية الخالق فهو كمن قال اله فيهم ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربايا من دون
اله ... ) [التوبة : 31] وقد فسر هذه اآلية قول النب صل اله عليه وسلم لعدي بن حاتم أليس يحلوا لم الحرام فتحلونه
ويحرموا عليم الحالل فتحرمونه ؟ قال نعم ، فقال تلك عبادتهم الحديث ، وهذا ف المأكل والمشرب والشهوة فما بالك بمن
ه تعاله أحد ثم قلت له يقول الال عل كما نحسبهم وال نزك ه تعالسبيل ال يحل دماء معصومة دماء خرجت للجهاد ف
(ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزآؤه جهنم خالداً فيها وغضب اله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماً) [النساء : 93] ، هذا يعلم
!بعصمة دماء مجاهدي األنصار ثم يقاتلهم إستجابة لهوى أميره !!! فهل هم عل منهاج النبوة ؟
تاسعاً : من منهج النب صل اله عليه وسلم كان إذا فتح قرية أو مدينة ونزل أهلها إل حم اإلسالم يدافع عن تلك القرية أو
المدينة فإذا هجم العدو ليأخذها من المسلمين كان النب عليه الصالة والسالم يقول ألصحابه قوموا لنخرج إليهم ك ال يجعل
القرية مسرح للقتال فيقتل أهلها وتهدم منازلهم ، أما منهج البغدادي فإنهم يسلموا أرض أهل السنة بدعوى أن أهل البلدة لم يقفوا
معهم ولن من عاش ف العراق يعلم بأن أهل ( سليمان بيك وينجة ويثرب وأجزاء من ديال وأجزاء من الضلوعية وحزام
بغداد ) قد وقفوا معهم برجالهم ونسائهم ورغم هذا فهذه المناطق اليوم تحت وطأة الرافضة واله المستعان ، وقد أشرف
العامري عل إنشاء طريق من ديال إل سامراء من أجل نقل زوار عل الهادي وحسن العسري حيث يمر الطريق بيثرب
. !وهناك روايات بعدم إرجاع أهل يثرب ألنهم يحاولون إنشاء مضافات للزوار واله المستعان ، فأين منهاج النبوة ؟
هذا وصل اله عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم
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