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 الشيشاين أنه قد أبَطل جهاده، إال أن يتوب! جهادبّلغوا أبا 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد.  
فقد اسُتوِقفت على كالم أليب جهاد الشيشاين، يف اجلزء الثاين من شهادته، وكالمه حول املؤامرة ــ 
زعموا ــ ضد مجاعة الدولة، املعروفة بداعش .. فقال كالماً كنا نربأ بواحد مثله أن يتلّفظ به .. ولكن خلطته 

سمع إال من خالل أذهنا ــ قد أفسدته، جلماعة الدولة ــ حبيث ال يرى األمور إال من خالل عينها، وال ي
 فكان مثله كمثل جليس " نافخ الِكري "!وجعلته واحداً منهم يتطّبع بطباعهم وأخالقهم، وغلوهم .. 

فهذا الطرطوسي .. خيرج ويتكّلم ويستحّل دماء  ومما قاله عين يف تلك الشهادة اليت أدىل هبا:"
 هـ.  -ين "ااملسلمني، وأعراض املسلمني، وأموال اجملاهد

دماء املسلمني، وأعراض وأنا أسأل أبا جهاد الشيشاين: أين وجدت كالمي هذا الذي به أستحل  
 املسلمني، وأموال اجملاهدين ؟!!

ف؛ تراه ـ ومعاذ هللا أن جتد! ــ فماذا ُيسمى كالمك هذا .. ويف أي خانة ُيصنّ ـفإن مل جتد، ولن جتد  
 يف خانة الكذب والكاذبني ..!! أمّنف يف خانة الصدق والصادقني، ُيص

يسيئين يا أبا جهاد الشيشاين، أن أقول لك: قد انتهى جهادك يف الشام، بالكذب، واجلدال  
 بالكذب عن غالة وخوارج داعش ..!

مث هل تعلم أن من يستحّل دماء املسلمني، وأعراض املسلمني، وأموال اجملاهدين .. كافر مرتد بال  
 خالف؟! 
 احد مثلي ــ وال أزكي نفسي على هللا ــ هذا ظنكم فيه .. وهذا حكمكم عليه .. فمافإذا كان و  

 ؟!مبقّية الناس .. وظنكم هبيكون حكمكم على 
إذا كانت هذه شهادتك يف عبد مثلي ــ وال أزكي نفسي على هللا ــ وقد قامت على الكذب الصراح،  

 حق اآلخرين ..؟!وسوء الظن .. فكيف ترانا نقبل شهادتك، وكلماتك يف 
شهادتك ــ يا أبا جهاد الشيشاين ــ مردودة .. وجمروحة ..  حىت تأيت بالدليل على ما رميتنا به ..  

!  وأَّنى
رميتم أبطال وجماهدي اجلبهة اإلسالمية وغريها من الكتائب اجلهادية الشامية املباركة بالصحوات، 
وبأوصاف تقتضي التكفري وال بد .. محلتكم على استحالل دمائهم وحرماهتم، ومقراهتم .. مبفخخات 

تعلم ــ:" منهم من يسّمينا  الغدر، وعمليات انتحارية قذرة ما أنزل هللا هبا من سلطان .. مث تسأل ــ وكأنك ال
 هؤالء الذين هم أسوأ من اخلوارج؟اخلوارج، ويقول بل أسوأ من اخلوارج مثل ما قال الطرطوسي، من 
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اخلوارج معروفني بصفات، النيّب عليه الصالة والسالم وصفهم: أهّنم يقتلوا الّناس ويكّفروا الّناس 
 بالكبائر.

هاتوا لنا مّرة واحدة أّن أحد األمراء أو املسؤولني يف الدولة تكّلموا بالتكفري بالعموم أو بالتكفري 
بالكبائر، لن تستطيعوا ألنّه ال يوجد هذا الكالم، ملاذا ال يوجد؟ ألنّنا ال نكّفر الّناس بالكبائر ولو أّن هذا 

 هـ.   -ّموننا باخلوارج ايغيظ بعض املشايخ اآلن ألنّه لن يكون هلم حّجة حىّت يس
نعم يا أبا جهاد الشيشاين .. أنتم أسوأ من اخلوارج األوائل .. فاخلوارج األوائل، كفروا بالكبائر،  

ومبا يرونه ذنبًا .. وأنتم كفرمت باحلسنات .. وبظّن السوء .. والكذب ــ كنقلكم عنا أعاله! ــ ومبا ترونه أنتم 
 ذنٍب ..! ذنباً .. وهو يف دين هللا ليس ب

بقتاهلم، وقد وافقتنا على جواز قتاهلم ــ كانوا عليه وسلم اخلوارج األوائل ــ الذين أمر النيب صلى هللا  
أصدق منكم هلجة .. وأنتم تكذبون .. وتكذبون، وتستمرون يف الكذب، حىت تصدقوا أنفسكم، وُيصبح 
الكذب عندكم من املسلمات اليت ال تقبل النقاش .. مث ترتبون على الكذب أحكامًا ومواقفًا .. ودماًء .. 

 ووالء وبراء! 
مع خوارج وغالة داعش، وجدالك عنهم بالباطل  وقوفكا جهاد الشيشاين أنك ــ بأب اعلم يا 

 والكذب ــ قد غريت وبّدلت ..! 
ال متنى ــ يا أبا جهاد الشيشاين ــ على أهل الشام األيام األوىل من جهادك .. فبندقيتك بعد أن   

والعربة باخلواتيم، ومبا  شام ..كانت مع أهل الشام .. انقلبت لتصبح على مسلمي، وجماهدي وأبطال ال
 ! خُيتم به على املرء

بعد أن كانت تُذَكر لك جوالت ضد النظام األسدي النصريي اجملرم .. أصبحت جوالتك كلها على  
 الصفوة من خرية أبطال وجماهدي الشام .. ويا فرحة النظام النصريي جبوالتكم هذه! 

م، وأهل الشام، واملستضعفني من مسلمي الشام أصبحت سهامك ــ ومن معك ــ موجهة على الشا 
أهل الشام .. وهذا مصداق حديث النيب صلى  وطاغوت وجنده، ومل يسلم منكم مسلم.. فسلم منكم ال

 هللا عليه وسلم يف اخلوارج:" يقتلون أهل اإلسالم ويََدعون أهل األوثان ".
واعلم أن  ل الشام .. فاتِق هللا ..أصبح جهادك ــ يا أبا جهاد الشيشاين ــ خنجرًا يف خاصرة أه

العربة باخلواتيم ومبا خُيتم به على املرء؛ فإن ُخِتم له بعمل صاحل، ُأخذ به، وُغفر له مهما كان منه قبل ذلك 
من عمل طاحل، وإن ُخِتم له بعمل طاحل، أخذ به، مهما كان منه قبل ذلك من عمل صاحل .. واملوفىق من 

ليه .. فال يغرّنك ما تقدم لك من هجرة وجهاد من دون يوفقه هللا تعاىل إىل عمل صاحل قبل موته، فيقبضه ع
 أن تكرتث للخواتيم من أعمالك. 
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فوالذي نفسي  بيده إن أحدكم ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" 
ار ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الن

فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها " متفق عليه. وقوله " فيسبق عليه الكتاب" أي املكتوب يف الكتاب، 

 فيعمل مبا ُكتب عليه وُقدر وتكون موافاته عليه. 
م:" ال تعجبوا بعمل أحد حىت تنظروا مبا خيتم له، فإن العامل يعمل زماناً وقال صلى هللا عليه وسل 

من دهره أو برهة من دهره بعمل صاحل لو مات عليه دخل اجلنة، مث يتحول فيعمل عماًل سيئًا، وإن العبد 
هللا بعبد  ليعمل زماناً من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار، مث يتحول فيعمل عماًل صاحلاً، وإذا أراد

 خرياً استعمله قبل موته فوفقه لعمل صاحل، مث يقبضه عليه ".
صلى هللا عليه وسلم:" من آذى مؤمنًا فال جهاد له ". فكيف بالذي يُؤذي مؤمين ومسلمي وقال  

 وجماهدي أهل الشام ..؟!
بّلغوا :" ــ! باعندما اشرتى شراًء فيه شبهة ر  وذلكوقالت عائشة رضي هللا عنها لزيد ابن األرقم ــ  

 زيداً أنه قد أبطل جهاده، إال أن يتوب "! 
 وأنا أقول: بّلغوا أبا جهاد الشيشاين أنّه قد أبطل جهاده، إال أن يتوب.  
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