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بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد هلل القوي الجبار الولي الغفار والصالة والسالم علی 
سید املهاجرین واألنصار وعلی ٓاله وصحبه األخیار، وبعد،،

يَّ َمْرِجُعُكْم 
َ
يَّ ُثمَّ ِإل

َ
َناَب ِإل

َ
ِبْع َسِبيَل َمْن أ  فقال هللا تعالی: ﴿َواتَّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾. َنّبِ
ُ
َفأ

حتى  أحدكم  یؤمن  )ال  وسلم:  علیه  هللا  صلی  النبي  وقال 
یكون هواه تبعا ملا جئُت به(.

أيها االخوة املجاهدون واملؤمنون فی كل مكان! 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته

قرن  حوالي  فمنذ  الغالي؛  الثمن  تطلب  الغالیة  السلعة 
كامل یواصل املجاهدون سعيهم الحثیث ضد العدو الخبیث، 
ویبذلون جهودهم إلقامة الخالفة اإلسالمیة لتعلَو كلمة هللا في 

مشارق األرض ومغاربها.

ولكن الوصول إلی هذا الهدف دونه قلل املصائب واملتاعب 
األمة  هذه  أشبال  كله  ذلك  رغم  والنوائب؛  املصائب  وجلل 
یجاهدون  یزالون  وال  باهظة  تضحیات  قدموا  وأسودها 
وأرواحهم بأُکفهم؛ یقدمون القرابين ِتلو األخری، وأثبتت األمة 

أنها لیست عقیمة بل لديها ٓاالف األبطال ومالیين األشبال. 

وجّرافاتهم،  دباباتهم  وسیاراتهم،  الكفار  طیارات  تعبت 
واألدمغة  سئمت،  النقالة  والجواالت  الصناعیة  األقمار 
الصلعة تحّملت عناء طویال لنسج املؤامرات ضد أمة محمد 

صلی هللا علیه وسلم، وحّق لهم ذلك النصب واليأس ألنهم ما 
سبروا غور هذه األمة وما عرفوا طبیعة هذا الدین وما دروا 
حقیقة عالقة العبد مع الّرب الحاكم جّل جالله، وما علموا 
ِسّر حّبها للرسول القائد صلی هللا علیه وسلم، وهل تنهزم أمة 

قائدها محمد صلی هللا علیه وسلم!!!

الخالفة  بإعادة  اإللهیة  الحاكمیة  إقامة  نرید  إننا  أجل! 
الراشدین،  الخلفاء  سَنن  وعلی  النبوة  منهج  علی  اإلسالمیة 
أحّر  علی  وتنتظرها  الخالفة  هذه  إلی  نفتقر  كلها  واألمة  نحن 
وال  الحجاج  املغرور  منهاج  إلی  لنا  حاجة  ال  ولكن  الجمر  من 
إلی معراج املنصور الحالج، فمن حصر الحق في نفسه ُصِلب 

ومن ادعی’’أنا الحق‘‘ ُغِلب؛ فالحق أبلج  والباطل لجلج.

إنا نتبرأ إلی هللا من منهج یبیح قتل املجاهدین ومن برنامج 
ُیتیح عمل املفسدین..

فكرة  عن  تراجعُت  دقیق:  وتدقیق  حقیق  تحقیق  فبعد 
تأیید الخالفة املزعومة وهلل الحمد واملنة.

إن هؤالء ما أقاموا الخالفة بل أقاموا الخالفات وخدعوا 
الشباب برنين الهتافات وملؤوا اإلعالم بالخزعبالت والخرافات 

وقالوا: إن الشریعة هي هذه االنحرافات.

هم  املجاهدین  إن  وقالوا:  اآلفات  تلو  آفات  فتلك 
ولم  وبهتوا  هذا  كالمهم  في  فتاهوا  وصحوا؛  آالت  للطواغیت 

یدروا دلیال لفتاواهم املزورة الزائفات.

 الخالفات
للشيخ املفتي  أيب ذر عزام  )حفظه الله(

بل أقاموا
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للشيخ املفتي  أيب ذر عزام  )حفظه الله(

بل أقاموا
إن هؤالء ما عرفوا أساسا لتكفير أبناء األمة املجاهدین 
اختارهم  املنارة  تائه هم  ولكل  املختارة  الصفوة  الذین هم 
امللحدین،  وتفنید  الدین  لتأیید  الزمان  هذا  في  تعالی  هللا 
املرحومة  األمة  لتمجید  عاله  في  جّل  نا  ربُّ واصطفاهم 
وإلعادة املجد السامق الذي ُحِرمه املسلمون؛ فجاء هؤالء 
ومزقوا شملهم وفرقوا صفوفهم وكّفروا علماءهم وفسقوا 
الصالحين  وطعنوا  وكبارهم،  صغارهم  ولعنوا  فقهاءهم، 

وخیارهم.

أهلكوا،  واملسلمين  هتكوا،  واألعراض  سفكوا،  الدماء 
یتحاشوا  ولم  وفاجرهم  بّرهم  ضربوا  أنهكوا،  واملجاهدین 
عن مؤمنيهم كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم: )َوَمْن َخَرَج 
َواَل  ُمْؤِمِنها  ِمْن  َيَتَحا�َسى  اَل  َوَفاِجَرها  ها  َبرَّ َيْضِرُب  ِتى  مَّ

ُ
أ َعَلى 

وخذلوا  فقتلوا  ِمْنه(،  ْسُت 
َ
َول ى  ِمّنِ َفَلْيَس  َعهِدها  ِلِذى  َيِفى 

ودّمروا وحّيروا.

الطواغیُت  فعله  ما  هؤالء  صدور  یشف  لم  وكأنه 
وأذنابهم وأسیادهم باإلسالم وأهله.

البعثيون  فهل  صادقين؛  السابقون  یكن  لم  لو   
كان املصطفی صلی هللا  یكونون صادقين، وقد  السابقون 
سیما  ال  والخلفاء،  اإلسالم  في  السبق  یعتبر  وسلم  علیه 
الفاروق عمر ر�سي هللا عنه ُیِجّل السابقين وُیراعي األولين 
حیث كان یعلم ویؤمن أن هللا تعالی قد امتدح السابقیة إلی 
ُبوَن  َُقرَّ ِئَك املْ

َ
ول

ُ
اِبُقوَن )10( أ اِبُقوَن السَّ الحق فقال: ﴿َوالسَّ

ِعيِم﴾. اِت النَّ )11( ِفي َجنَّ

فالذي ال یعترف بالسابقیة فهو سفیه غير فقیه!!!

هؤالء املجاهدون الذین شابوا في هذه املیادین والجبال، 
وهؤالء الشیوخ الذین ابیّضت ُلحاهم في سبیل هللا املتعال.. 
نعم ال یلزم أن یكون كل سابق صادقا؛ إال أن هذا الكالم في 

هذا املجال لیس إال كلمة حق أرید بها الباطل.

بالسالسل  وطّوقوهم  األشبال  ذبحوا  األبطال،  قتلوا 
واألغالل ثم قالوا: هذا هو دین ذي الجالل. 

هللا هللا في دماء املجاهدین وفي أشالء األبریاء الصالحين.

من قبُل كانت الخالفة تبّشر الناس باألمن واالطمئنان 
تبّشر  وخالفتهم  واألمان،  وبالسالم  والریحان  وح  وبالرَّ
املجاهدین  د  وتهّدِ واملصّفحات،  باملفخخات  املسلمين 
القّناص  بكواتم  دهم  وتوّعِ فالقة،  وطلقة  حاذقة  بسكینة 
للجهل  یا  بعیدا..  كان  إن  الخّناس  وبلوائم  قریبا،  كان  إن 

والدمار ویا للخزي والعار!

أما تخجلون حين تخذلون، أما تستحیون حين ُتذّبحون 
اآلباء واألوالد تستحیون؛ فبأي كتاب تؤمنون.

َتْحُكُموَن  َكْيَف  ُكْم 
َ
ل َما   )35( ْجِرِميَن  ُ َكاملْ ُْسِلِميَن 

ْ
امل َفَنْجَعُل 

َ
﴿أ

ُروَن  َتَخيَّ َا 
َ

مل ِفيِه  ُكْم 
َ
ل ِإنَّ   )37( َتْدُرُسوَن  ِفيِه  ِكَتاٌب  ُكْم 

َ
ل ْم 

َ
أ  )36(

َا َتْحُكُموَن 
َ

ُكْم مل
َ
ى َيْوِم اْلِقَياَمِة ِإنَّ ل

َ
ْيَماٌن َعَلْيَنا َباِلَغٌة ِإل

َ
ُكْم أ

َ
ْم ل

َ
)38( أ

ُتوا ِبُشَرَكاِئِهْم 
ْ
ُهْم ُشَرَكاُء َفْلَيأ

َ
ْم ل

َ
ُهْم ِبَذِلَك َزِعيٌم )40( أ يُّ

َ
)39( َسْلُهْم أ

ِإْن َكاُنوا َصاِدِقيَن )41(﴾.

 أيها الناس؛ قد كثرت املالمات والویالت، وقالوا : ویح للمفتي 
كیف یتراجع عن قول قاله وعن فتیا به أفتاه؟

اإلنسان،  علیه  ُیالم  بدعي  أمر  الفتوی  عن  التراجع  وهل 
الكرام  الصحابة  من  واملأثور  املأمور  العمل  هذا  علی  املالمة  بل 
وله  وُیصیب  ُیخطئ  فاإلنسان  قبیحة،  بدعة  العظام  والسادات 

من الخير والشر نصیب.

فإذا أخطأ املرء ثم عرف الحق قولوا باهلل ماذا یفعل؟ أیستمّر 
القادر  الّرب  إلی  یتوب  أم  الفاجر،  والخطأ  الصادر  العیب  علی 

الغافر الساتر، ویتراجع عن قوله إذا كان الخطأ له صلة بمصالح 
األمة؟؟!

هّیا نسمع إلی أقوال أساتذة األمة وأفعالهم:

:’’َواَل  عنهما  هللا  ر�سي  األشعري  مو�سى  أبي  إلی  عمر  كتب   -
َوهِديَت  ِيَك 

ْ
ِلَرأ ِفيه  َفَراَجْعَت  اْلَيْوَم  َقَضْيَته  َقَضاٍء  ِمْن  َيْمَنْعَك 

نَّ اْلَحقَّ َقِديٌم اَل ُيْبِطُل اْلَحقَّ �َسْىٌء 
َ
ْن ُتَراِجَع اْلَحقَّ أل

َ
ِفيه ِلَرَشِدَك أ

َخَلَصْت  َفَمْن  اْلَباِطِل.۔۔۔۔۔  ِفى  َماِدى  التَّ ِمَن  َخْيٌر  اْلَحّقِ  َوُمَراَجَعُة 
اِس َوَمْن  و َكاَن َعَلى َنْفِسه َكَفاه اللَّ َما َبْيَنه َوَبْيَن النَّ

َ
ُته ِفى اْلَحّقِ َول ِنيَّ

ى اَل َيْقَبُل 
َ
ْيَس ِفى َقْلِبه َشاَنه اللَّ َفِإنَّ اللَّ َتَباَرَك َوَتَعال

َ
هْم ِبَما ل

َ
َن ل َتَزيَّ

ه َخاِلًصا‘‘ انتهى.
َ
ِمَن اْلِعَباِد ِإالَّ َما َكاَن ل

- وقد تراجع األئمة الكبار واألساتذة العظام أمثال اإلمام أبي 
حنیفة والشافعي وابن تیمیة رحمة هللا علی الجمیع.

فماذا ضّر لو تراجعنا ألف مّرة عن أخطاء ارتكبناها وقد قال 
الخطائين  وخير  خطاء  آدم  بني  )كل  وسلم:  علیه  هللا  صلی  النبي 
تغسل  فالتوبة  الفرصة،  منح  حیث  هلل  كله  فالحمد  التوابون(؛ 

الحوبة، والحسنات يذهبن السيئات.
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اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي 
من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد 

بيني وبين خطاياي كما باعدت بين املشرق واملغرب.

الحق  عن  أعند  وتالمیذي  إخواني  یا  أجدّنكم  فال 
مكم هللا وهللا بكل  وأنكب عن الطريق؛ فاتقوا هللا ویعّلِ

�سئ علیم.

بدأ  الكلمة  فبهذه  أخطأ  ما  اآلن  إلی  إنه  قال  ومن 
وأخطأ.

خذوا بأیدي إخوانكم إذا انزلقوا واجتهدوا لجمعهم 
تنّفروا،  وال  بّشروا  ُتعّسروا  وال  یّسروا  افترقوا۔  إذا 

فالتدمير یسير والتعمير عسير!

ال ُتعینوا الشیطان عليهم وادعوهم إلی املنهج القویم 
یرحمهم  هللا  فلعل  عليهم؛  تدعوا  وال  لهم  ادعوا  ثم 

فیتوبوا وینصروا، وهللا ولي ذلك والقادر علیه. 

أيها الناس، إنها لیست خالفة بل حلف ُسالفة، إنها 
لیست علی أصول الدین وال علی منهج الراشدین.

فكیف یمكن لألمة أن تتفق علی خالفتكم ولم تصبر 
خالفتكم حتى تتفق األمة!!

واألوغال  الجبال  في  لیست محصورة  األمة عظیمة 
فحسب.

علی  خالفة  ُتقام  اإلسالمي  التأریخ  في  مّرة  وألول 
الُودیان  وفي  واألبقار،  األحجار  وعلی  واألشجارـ  األنهار 
فيها  یعیش  التي  املناطق  عن  بعیدة  خالفة  والقیعان، 

اإلنسان.

وهللا لقد رأیت خالفتهم في جالل آباد ال ُتساوي قلمة 
ظفر لإلنسان!!!!!!

قالوا: إنه مضطّر لتفنید الخالفة!

أَو كنُت مكَرها لتأیید الخالفة؟!

التفنید  وكذاك  هللا  لرضا  التأیید  كان  كاّل،  ثّم  كاّل 
لوجه هللا، وهللا یعلم الغیب والشهادة، وقدیما قال اإلمام 
الشافعي ر�سي هللا عنه: ’’رضا الناس غایة ال ُتدرك‘‘؛ فال 

نتقّرب برضا الناس وال نتهّرب بسخط الناس!! 

﴿وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون﴾

وصلى هللا على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه 
وبارك وسلم

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

املفتي أبو ذر عزام

)حفظه هللا(

ذو الحجة
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