
بسم اهللا الرحمن الرحیم
بیانھ ردا على من فھد بن فرَّاج الجویر الفراج إلى محمد بن أحمد الجویر الفراج 

األخیر
:الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على خاتم المرسلین ، أما بعد

 ، حیَن یرى منلیذھل، وإن الفكر لیحارفإن القلب لیحزن، وإن العین لتدمع، وإن العقل
یظن فیھم الخیر، ویحسن بھم الظن، یتقلبون تقلُّب الحرباء، ویسمون الحق باطًال، والباطل 
حقا، والمعروف منكًرا، والمنكر معروًفا، والطاغوت ولي األمر، والمجاھد مفسًدا، وھذه في 

 یصبح الرجل مؤمًنا، ویمسي: "الحقیقة ھي الفتنة التي ذكرھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
ھو الذي یجر إلى الفتن التي تأكل األخضر والیابس، ال یدري القاتل فیھا التلبیس ، وھذا "كافًرا

ل األحكام، وُیدافع بالباطل عن فیم قتل، وال المقتول فیم قتل، حین ُتطمس الحقائق، وتبّد
الذي المرتدین، وُیرمى بالشنائع المجاھدون، فھذا في الحقیقة ھو التالعب بالحقائق الشرعیة 

.یقود إلى الفتنة العامة
وإنَّ ممن كان یبّصرنا بھذه الحقائق، ویحذِّرنا من ھذه الفتن، ویلقانا بوجٍھ غیر الوجھ 

إنَّ ذا الوجھیِن ال "محمد بن أحمد الفرَّاج، وإنِّي ُأعیذه من حال ذي الوجھین، : الذي نراه اآلن 
. یثّبت قلوبنا على دینھ، نسأل اهللا مقلِّب القلوب أن"یكون عند اهللا وجیًھا

ولقد تكلم الناصحون من أھل العلم وغیرھم، وال أدري من یقصد : قال أبو أحمد 
ھؤالء العلماء لو قاتل : [كان یقوللعلم، ولكنني أدري أنَّ أبا أحمد بالناصحین من أھل ا
!فمن ھم الناصحون الذین یقصد؟، ]ألفتوا بقتال الصحابةالصحابة ابن سعود، 

ُت بدایَة البیاِن الَّذي ُنسب إلیھ، وعبارات اإلنكار واالستغراب التي حشدھا فیھ، وقد قرأ
والتندید والبراءة منھ، نة الحدث واستنكاره، وھو حقیق وجدیر باإلنكار واالستنكارإدا[من 

، فلیَت شعري ما ھذا الحدث الذي استحقَّ كل ھذا الحشد من العبارات؟] ومن فاعلھ
ا أنزل اهللا في مكتب العمل والعمال، والمحكمة التجاریة، والمحكمة أھو الحكم بغیر م

اإلعالمیة، واللجنة المصرفیة، والمحكمة العسكریة، وما إلى ذلك؟
أم ھو حدُث الرافضة في مدینة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وإعالنھم الكفر 

علیھ وسلم؟والشرك الصراح، ورفعھم أصواتھم بسب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
أم مظاھرة جنود الطوارئ لھم، وحمایتھم بالسالح والعدد، وسجن من ُینكر على 

الرافضة، ویدعو إلى توحید اهللا والكفر بالطاغوت؟
أم ھو یا ُترى، اجتماع ُأمم الكفر على المسلمین، وغزو أمریكا الصلیبیة بالد الرافَدین، 

ھم، وترك إخواننا المسلمین ُیذبحون ذبح وسكوت الناس وتخاذلھم، وتلبیس المشایخ وتخذیل
النعاج؟

أم أنَّھ ما ھو أشدُّ من ذلك وأنكى؛ من إعانة أمریكا على المسلمین، وفتح المطارات 
والقواعد العسكریة، وإمداد األمریكان بالنفط والوقود، وتوفیر جمیع أشكال الدعم اللوجستي 

؟الذي تحتاجھ قوَّات االحتالل
نَّ كل ھذه األمور ما دامت لم تحرِّك ساكًنا لدى األخ محمد، ولم ال شكَّ وال ریب أ

 ، فإذا كان ما سكت عنھ األخ محمد تستدع منھ كتابة بیاٍن، أنَّ ما أنكره أكبر وأخطر من ذلك
ولم یر في السكوت حرًجا ھو الكفر البواح، فما ھو األمر األشنع من الكفر البواح الذي تحرك 

ألجلھ أبو أحمد؟



؟-كما ذكر األخ محمد في بیانھ– كون البراءة من الفعل وفاعلھمتى ت
المعروف أنَّ البراءة ال تكون من المسلمین أھل القبلة، فھل اعتنق محمد الفراج مذھب 

الخوارج ونحن ال نعلم؟ وھل یرى أنَّ ذلك التفجیر كفٌر مخرج من الملَّة؟
ھ باطٌل، وینتقل من مرحلة السكوت عن أم أنَّھ یقول ما ال یعتقده، وُیفتي بما یعلم أنَّ

!الحقِّ إلى مرحلة الكالم بالباطل؟ ومن مشابھة الشیطان األخرس إلى طریقة الشیطان الناطق؟
عندما قتل خالد بن الولید الذین أسلموا وھم ساجدون، في وقت النبي األمین، وكان 

فى رسول اهللا صلى اهللا علیھ فعلھ ُینسب إلى رسول اهللا، ویحسب على الدعوة اإلسالمیة، اكت
اللھم إّني أبرأ إلیك مما صنع خالد، ولم یصل األمر إلى البراءة من الفاعل، : وسلم بأن قال 

ن الكفار والطواغیت ومن  ال نبرأ من أھل القبلة، وإنَّما البراءة عندنا م-نحن أھل السنة–وإنَّنا 
.وقف في فسطاطھم

، وال شكَّ أن كل مسلم ]براءًة للذمة، ونصحًا لألمة[: جاء في البیان أنَّ كاتبھ كتبھ 
یحرص على براءة ذمَّتھ، ولكن براءة ذّمتھ عند من؟

إن كان محمد الفراج حریًصا على براءة ذمتھ عند اهللا، فھناك حقوق كثیرة من الحقوق 
ون ولم یحرص على براءة ذمَّتھ فیھا، المجاھدالتي أوجبھا اهللا وسكت عنھا محمد الفراج، 

ُیقتَّلون في كل مكان، ودماؤھم تھراق، وأعراضھم تتناوشھا األلسن، والشریعة معطَّلة، 
والقوانین محكَّمة، والبالد محتلَّة، والشرك ُیصدع بھ في مدینة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، 

!واتَّسعت ذمَّتھ للسكوت، ما أوسع ھذه الذَّّمة
صح األمَّة، فھل یعرف أضرَّ على األمَّة من وإن كان محمد الفرَّاج حریًصا على ن

الحكَّام الطواغیت؟ وھل یجد خطًرا أولى بالتحذیر من خطرھم وفسادھم؟ وقد ذكر في آخر 
الذنوب والمتأمل في حال الناس الیوم یرى العجب العجاب من صور الشر ومظاھر: [البیان 

عالنیة، ونیل ى ُسبَّ اهللا ورسولھحتى استعلن أھل البدع ببدعھم، وأھل الزندقة بزندقتھم حت
برامج الفاحشة من أحكام الدین كالحجاب وغیره، وأمر القنوات الفضائیة وما تشیعھ من

المرأة في كل والمجون ال یخفى على بصیر، وحصل التوسع في مشاریع االختالط وإقحام
ة منھا ومن البراء[كل ھذه األمور لم تستوجب ] میدان، إلى غیر ذلك من أمور ال تخفى

! فعجًبا لھذا الناصح] براءًة للذمة، ونصًحا لألمة[ولم تتحرك مشاعر ] فاعلھا
أتدري ما الذي استوجبتھ ھذه األمور من محمد الفراج؟ استوجبت ھذه الجملة 

قادرون علیھ من التغییر في والناس إنما یطالبون بما ھم: [اإلرجائیة االنبطاحیة الشنیعة 
فقط، أمام حملة التغریب وإعالن ] أمرھمنفسھم ومناصحة من وليبیوتھم وأسرھم وأ

البدع، والزندقة، وسب اهللا ورسولھ عالنیة، والنیل من أحكام الدین كالحجاب، وبرامج (
 العالج الصحیح، بل الذي ال )الفاحشة والمجون، ومشاریع االختالط، واألمور التي ال تخفى

فقد ] البراءة منھ ومن فاعلھ[، أما بیوتھم وأسرھم وأنفسھمالتغییر في : ُیطالب الناس إال بھ ھو
].مناصحة من ولي أمرھم: [استبدلت ھذه المرة لتكون 

ألیس تكفیر الحكومة السعودیة عندك من أوضح ! منذ متى والطاغوت ولي أمرھم؟
الواضحات؟ فما الذي أعاد ھذا الطاغوت لیصیر ولي أمر مرة أخرى؟ ھل أسلم بعد كفره؟ أم 

!تغیر اإلسالم حتى صار یّتسع لھ؟
یا أبا أحمد ، یا أبا عبد اهللا، واهللا إنِّي لك لمن الناصحین، وال أدعوك إلى أن تتعلم الحق 
وتعرفھ من ھذا الرد، ولكنني أدعوك إلى العمل بالحق الذي تعرفھ في قرارة نفسك، وكنت 



، وصیَّر  ظاھًراباطًالالصُّراح لحق تقولھ لنا وتعلمنا إیاه؛ فما الذي غیَّرك؟ وما الذي جعل ا
الكافر مؤمًنا والمؤمن كافًرا؟

:قال محمد الفراج في بیانھ
منكر عظیم وجرم جسیم، وشر مستطیر، وتطوٌر لألحداث أن ھذا التفجیر: أوًال[

حجتھ ودافعھ؛ وذلك لما اشتمل علیھ من مفاسد، وشرور خطیر، مھما كان فاعلھ، ومھما كانت
]متوقعةعة أوعظیمة، واق

: منكر عظیم ، وجرم جسیم، وشر مستطیر وووو ، ولكن حین یقول : قد أتفھَّم قولھ 
.ومھما كانت حجتھ ودافعھ، فھذه ال بد من التوقف عندھا

ھل یعرف محمد الفراج ما ھي حجة من فعلھ أم ال؟ وھل یعرف ما ھو دافعھ أم ال؟ 
 اشتمل علیھ من مفاسد؟ ھكذا دون دلیل أو قواعد وإذا كان یعرف فھل یكفي أن یستدل علیھ بما

شرعیة؟ 
فمنھا قتل األنفس المسلمة البریئة : [وقد نتفھَّم ھذا أیًضا، ولكن كیف لنا أن نفھم قولھ 

َأنَُّھ َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْیِر : "نساء وأطفال، قال اهللا سبحانھظلمًا وعدوانًا، وفي ھذه األنفس
، وإذا كان )32اآلیةمن: المائدة" ( ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیعًاَفَساٍدَنْفٍس َأْو

بالمسلمات، وال یقبل أبدًا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أنكر قتل النساء الكافرات فكیف
المؤكد وھو داخل في قتل العمد ما قصدنا، فإن قتلھم في مثل ھذه األعمال من شبھ: قولھم
]انالعدو

ألم تكن ترى مشروعیة غزوة سبتمبر؟ ألم ُیقتل فیھا نساء وأطفال؟ فكیف إًذا ُیقبل 
ما قصدنا؟ بل ألست ترى جواز مثل ھذه العملیات في : ما قصدنا، وال یقبل ھنا: قولھم ھناك

الشیشان على سبیل المثال؟ ألم ُیقتل فیھا العشرات من نساء المسلمین وأطفالھم؟ إحدى عملیات 
تیال التي نّفذھا المجاھدون في الشیشان كان جمیع ضحایاھا أو ثالثة أرباعھم من النساء، االغ

والشخص الذي ُأرید اغتیالھ وھو قادریوف خرج منھا وشاھد العالم كلھ الجثث المتناثرة، 
فیھا في العراق وغیر العراق وعشرات العملیات الجھادیة التي یؤیدھا محمد الفراج سالًما، 
، وباستخدام أدوات الحرب الحدیثة اء واألطفال، وأنت تعلم أنَّھ یستحیل في ھذا العصرقتل للنس

أن ُیتجّنب النساء واألطفال، ولو طالبنا بإیقاف جمیع العملیات التي سیقع فیھا نساء وأطفال 
.لتوقف الجھاد

ارئ أما أن قتلھم شبھ المؤكد فھذا غیر صحیح، فالمبنى المستھدف ھو مبنى قیادة الطو
 وھذا المبنى یخلو یقیًنا من النساء واألطفال، -ولیس المرور كما عنون الفراج بیانھ–

واألضرار التي تناولت المباني القریبة منھ كانت في مبنى قیادة المرور، ومبنى األدلة الجنائیة 
اء المجاورة لھ، فعندما ُتحسب حسابات العملیة یستطیع من یخطط لھا أن یجزم بعدم وقوع النس

واألطفال، وأما عندما تحدث مصادفة كأن تكون طفلة في سطح المنزل وتسقط فتموت، في 
.حین ال یتضرر أحٌد ممن معھا في نفس البیت، فھذه لیست مقصودة بالتأكید

ولسُت أرید االستطراد في ھذه المسألة؛ ولكنني أحبُّ أن أذكِّرك بمسألة التترس التي 
انسدَّ باب الجھاد إالَّ بوقوع قتلى من المسلمین، فإنَّھ ال بأس من كنت ممن یقررھا، وأنَّھ إذا 

.وقوعھم قتلى ومضيِّ مسیرة الجھاد، ھذا على فرض أنَّھ  ال بدَّ من وقوع قتلى كما تزعم
فإنَّك في الحقیقة تقّدم ] إن قتلھم في مثل ھذه األعمال من شبھ المؤّكد: [فإذا كنت تقول

لیات، ألنَّ قتلھم إذا صار من شبھ المؤّكد فإنَّھ ال یمكن التحّرز منھ، دلیًال على مشروعیة العم



وعلى ذلك فإنَّ لھم حكم التترس، وأنت ال تخالف كما أعرفھ عنك في المستھدفین أصًال، وإنَّما 
تتمسَّك بمن ُیقتل معھم من النساء واألطفال، فھل إذا كان المستھدفون أمریكان جاز قتل النساء 

بًعا، وإذا كانوا أخبث من األمریكان حرم استھداف النساء واألطفال؟واألطفال ت
وذكر محمد الفراج بعد ذلك عدًدا من الشرور والمفاسد التي زعم أنھا توجد في 
التفجیرات، فذكر منھا خلخلة األمن، وإثارة الرعب والھلع، وأنھا من صور التدمیر الشامل 

 كلھا أمور ثانویة، وال یجوز أن یقصد أحد ھذه األمور، ، وھذهالتي ال تفّرق بین البر والفاجر
ولكن لو كان الجھاد ال یحصل إال بوقوعھا، فقد جوز العلماء قتل المسلمین في مسألة التترس 

إذا كان الجھاد ال یحصل إال بوقوعھا، فكیف بما دون القتل من الترویع والرعب والھلع؟
ل یقصد بھ أمن الدین، أم أمن الدنیا، أم كلیھما واألمن الذي ُیشیر إلیھ محمد الفراج، ھ

مًعا؟ فإن كان یقصد أمن الدنیا وحده فال شك أن ھذه العملیات تخلخل األمن ولكن لمصلحة 
 أن إقامة الشریعة وقتال المرتدین مقدمة على تحصیل األمن الدنیوي، وإن كان ذلكاإلیمان، 

حافظ علیھ؟ ھل أمنَت أن ُیحكم فیك بغیر شرع یقصد أمن الدین، فما ھو أمن الدین الموجود لُی
اهللا وأنت ترى أن الحكم بالقوانین الوضعیة إلزامي في أكثر القضایا؟ وھل أمنَت أن تسمع 

 أنَّھ قد ظھر االستھزاء الصریح بالدین -كما ذكرت في بیانك–االستھزاء بالدین وأنت تعلم 
لى أعراض المسلمین، وأنت ترى وأحكامھ، والمجاھرة بسب اهللا ورسولھ؟ وھل أمنَت ع

دعوات تحریر المرأة، بل لیست دعوات وإنَّما ھي كما سّمیتھا أنت مشاریع، وھل أمنَت على 
أبنائك وبناتك وأبناء المسلمین، وأنت تذكر في مقالك نفسھ أن وسائل اإلعالم تنشر الفساد 

والرذیلة في أقبح صورھا؟
أمنَت یا محمد الفراج، أو أمن المسلمون في بالد الحرمین على دینھم من التلبیس ھل 

والتشویھ والتحریف، وأنت الذي تلعن علماء السوء لیل نھار، وتذكر أنَّھم حرفوا الدین وبّدلوا 
الشرائع والشعائر؟ ھل أمنَت على دینك وأنت الذي تتحدث عن أمور ھي أصول دین اإلسالم، 

 لك لم ال تعلنھا وتجھر بھا، تعتذر باالستضعاف وعدم القدرة؟ ھل مرحلة وعندما نقول
االستضعاف تعني تأیید الطواغیت في طغیانھم، أم تعني السكوَت عنھم مداراًة فقط؟

ال نحتاج إلى تذكیرك وأنت الذي فجعت باألمس القریب، بمقتل ابن عّمك حمود 
 بل واعتقال زوجة خالد وأّمھ، ولم تستطع أن تستنكر الفرَّاج، واعتقال ابنھ تلمیذك خالد الفراج،

بحرف واحد، وأنت تعلم علم الیقین كما أعلم أنا أنَّ الذي قتل الشیخ حمود الفراج ھم ضباط 
.المباحث، ومع ذلك لم تستطع أن تتكلم بشيء من ذلك

.. أتعلم یا محمد الفراج
ر لك من ذلك كّلھ، ولكن ُیمكننا أن نتجاوز على مضض عن كل ما مضى، وأن نعتذ

:قل لي باهللا كیف یمكننا أن نتجاوز عن ھذه الطامَّة
عظیمة وجنایة على األبریاء وتوسیع دائرة االعتقاالت ما یجره من شرور: ومنھا[

وتعطیل المصالح الدعویة واإلغاثیة وتسلیط الكافرین على وإعاقة المسلمین بالتفتیشات،
]یر شاھدخالمسلمین، والواقع على ھذا

!كل ما سبق كان یمكن أن نتفھَّمھ دون أن نشكَّ في قدراتك العقلیة، أمَّا ھذه فمعذرة
كیف تلوُم المجاھدین على توسیع دائرة االعتقاالت، وإعاقة المسلمین بالتفتیشات، 
وتعطیل المصالح الدعویة اإلغاثیة، وتسلیط الكافرین على المسلمین، والذي یقوم بھا ھو العدوُّ 

.لذي ُیقاتلھ المجاھدونا



إذا كنَت ستحاسبھم على أفعال عدّوھم، فھل ُیالم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على 
التعذیب الذي لقیھ بالل في رمضاء مكة؟ وھل ُیالم على التعذیب الذي نالھ خباب حین ُیوضع 

مشركون على وھل ُیالم على الحصار الذي فرضھ ال! على النار فما ُیطفؤھا إال ودك ظھره؟
بني ھاشم ثالث سنین في الشعب؟ وھل ُیالم الرسول على قتل حمزة والمصائب التي وقعت 
في أحد بسبب غزوة بدر؟ ھل ُیالم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على سبعین رجًال من القراء 
 قتلتھم رعل وذكوان ألن الرسول أرسلھم لیعلموھم أمر دینھم؟ وھل ُیالم أبو بكر الصدیق على

مقتل قراء الصحابة في الیمامة ألنَّھ أرسلھم لقتال مسیلمة؟ 
دعنا من ھذا وخذ في مثاٍل قریٍب، وإنَّ أمرك لغریب، حین ُتدافع عن المال عمر نصره 
اهللا، وال ترى علیھ شیًئا من اللوم ألنَّھ دافع عن أسامة بن الدن وھو الواجب علیھ، فسقطت 

!!وُمحیت ُقرًى وُأبیدتدولة التوحید، وُدّمرت أفغانستان 
ھل ُیالم القاتل أم المقتول؟ ھل ُیالم الظالم أم ! من الملوم في ھذا كلھ یا أبا أحمد؟

تلوم المجاھدین على ظلم ! ما لكم كیف تحكمون؟! المظلوم؟ ھل ُیالم الضحیة أم الطاغیة؟
عجًبا ! ت لألبریاءتلوم المجاھدین على االعتقاالت التي یقوم بھا الطاغو! الطواغیت الظالمین؟

كأني بك غًدا تلوم المجاھدین على قتلھم ألنَّ الطاغوت قتلھم، وتتھمھم بإراقة دماء أنفسھم ألنَّ 
!الطواغیت قتلوھم

نعم لم یكن ُینتظر من الطاغوت إال أن یفعل ھذا، كما أّنھ لم یكن ُینتظر من قریش إال 
 إال الثأر لمقتل سادتھا وكبرائھا في محاربة الرسول وتعذیب أصحابھ، وال كان ُینتظر منھا

أحد، وال كان ُینتظر من مسیلمة إال قتل القراء الذین غزوه، وال من أمریكا إال قتال المجاھدین 
.األفغان والعرب

نعم ما كان ُینتظر منھم إال ذلك، وما كان ُینتظر من المؤمنین إال أن یلوموا الفاعل 
قتول الذي ُیدافع عن دینھ حین ینتقم الطاغوت وُیدافع عن المجرم، أمَّا أن ُیالم المظلوم الم

!كفره، فتلك إًذا قسمة ضیزى
إلى .. لُیعلم أن أعداء األمة كثیرون : والعجیب بعد كل ھذا یا أبا أحمد، أنَّك تقول 

!آخره
ألیس من أكبر أعداء األمة ! ألیس من أكبر أعداء األمة الحكام الخونة العمالء؟

! یحكمون بغیر ما أنزل اهللا؟الطواغیت الذین
ألیس مجلس الحكم االنتقالي في العراق من أكبر أعداء األمة، والحكومة الشیشانیة 

!العمیلة من أكبر أعداء األمة، والحكومة السلولیة الذلیلة، من أكبر أعداء األمة؟
ھذا إًذا ھل ترید أن نتحد مع الطابور الخامس للعدو، لنواجھ الطوابیر األربعة الباقیة؟ 

إن االتحاد مع عمالء العدو ال یمكن أن یكون سبیًال لمقاومة العدو، بل فضح ! ما یریده األعداء
.العمالء ومحاربتھم أكبر ما ُیفشل مخططات العدو وُیعّجل بھزیمتھ

.. وال ینبغي ألولئك الملبسین المغالطین أن یستغلوا : ثم تقول وكأنك ال تدري ما تقول 
 الذي اتھم المناھج الشرعیة؟ وأین اتھمھا؟ ومن الذي فتح لھ الباب؟ ومن الذي إلى آخره ، فمن

ومن الذي حارب الجھاد بمعناه الشرعي الصحیح؟ ومن غیَّر المناھج فعًال ولم یكتف باالتھام؟ 
الذي حارب الوالء والبراء؟ ومن الذي حارب الجھاد حتى في الثغور التي تعترف بھا؟ ومن 

! أتعرفھ یا أبا أحمد؟)! محاولة الذھاب إلى العراق(ین بتھمة الذي سجن المجاھد



یرى عدّوه ویّتھم ولیَّھ، ویخشى عدوَّه فیزیده بكالمھ قوَّة إلى !! ما رأیُت مثل الخائف
! قوَّة

ویحّذر من الكفر وُیدافع ! ما رأیُت مثل محمد الفراج ُینكر الُمنكر ویثني على صاحبھ
!عن الكافرین

ثل الفرَّاج یسبُّ المجاھدین نثًرا، ویمدحھم شعًرا، ویذمھم في كالمھ بكل بل ما رأیت م
ولم ُیؤت عن جھٍل بالشعر وقصوٍر في فعل مذموم، ویحمدھم في استشھاده بالكالم المنظوم، 

:وما ذاك إال أنَّ اهللا أنطقھ بالحق راغًما، فاستشھد بقول الشاعرفھمھ، 
ھیجاٍء تجیش صدورھاوفتیاِن

ا حتى تضیق ُدروُعھابأحقادھ
أعزَّ نفوسھاتقطُِّع من وتٍر

علیھا بأیٍد ال تكاد تطیُعھا
دماؤھاإذا احتربت یومًا ففاضت

تذكرت القربى ففاضت دموُعھا
! صف حال المجاھدین ضد المرتدین من بني جلدتھم خاصةوھذه األبیات من أبلغ من ی

ا تفعل ذلك إال من وتر، وأي وتر أعظم من وتر وم! ھمقومفالشاعر یمدح فتیان الھیجاء بقتالھم 
!الموتور دینھ حین یرى الشریعة المعطلة، والحكام الطغاة، والعلماء المتخاذلین

فھم وربي فتیان ھیجاء، وقد جاشت صدورھا واهللا بالبغضاء والكره للكافرین حتى 
یعھا لوال أنَّ الدین ، وأیدیھا ال تكاد تطبني جلدتھاضاقت دروعھا، فھي تقّطع النفوس نفوس 

 فإذا احتربت وفاضت دماؤھا، رأت قریًبا ُقتل، أو ابن عمٍّ ُجرح، مقّدم، وأمر اهللا أولى وأعظم،
ففاضت دموُعھا، ورأت من ُقتل بالخطأ من الُمسلمین، فبكت علیھ وأھراقت العبرات، ولكنَّھا 

. فیھامسیرة الجھاد ال بدَّ منھا، وال بدَّ من األلم والقرح والألواء
 عن علماء السوء، وما زلنا نرجو أن ال یلحق ولكننا نقول على رويِّ ھذه األبیات

:محمد الفراج بھم
وأشیاِخ ھوجاٍء تضیق صدوُرھا

كام دین اهللا ثمَّ تضیُعھاــبأح
تراھم بأبواِب الطواغیت كثرًة

وُتفقُد في ساِح الِجھاِد ُجُموُعھا
دعاٌة على أبواب نار جھنٍَّم

 في أدراكھا من ُیطیُعھاَفِذْقلَت
حمیٌر وقد یكبو الحماُر لوجِھِھ

إذا َحَمل األسفار ال یستطیُعُھا
 والعجب أن الفراج یدعو المسلمین إلى أن یتناصروا على قوتھم وضعفھم ، كما أن 
دول الكفر واإلجرام تحشد أنصارھا من القوي والضعیف ، وھو في طول ھذا البیان وعرضھ 

الكافر، ویخذل المؤمنین المستضعفین من المجاھدین، فما أعجب أمرك یا ینصر الطاغوت 
!محمد

وأعجب من ھذا أنَّك ُتذكِّر وال تذكَّر أن شأن المجاھدین أنھم رحماء بینھم أشداء على 
أجحفت بالمجاھدین ! الكفَّار، فأرنا أین رحمتك للمؤمنین، وأین شدَّتك على الكفَّار في ھذا البیان



، ! تنكَّرت بالكلیة لھمن اإلجحاف، وافتریت علیھم وأغریت الكافرین بھم، وأشد ما یكو
!!وأخرجت وجًھا غیر الذي تقابلھم ویعرفونك بھ

وأما اتقاء المتشابھ، فالمجاھدون بحمد اهللا یسیرون على دلیل، ویلتزمون أحكام اهللا عز 
 قوتل الكفار، ولما خرج أبو وجل، ولو أنَّ كل مجاھد ترك جھاده ألجل ما تسمیھ المتشابھ، لما

بكر ُیقاتل المرتدین، ولعاش الناس سنین بل قروًنا تحت حكم الكافرین، كما حصل في بالد 
الحرمین من تأثیر تخذیل المخّذلین، حّتى باض الطاغوت وفرَّخ، وتالعب بالدین أّیما تالعب، 

 تغییر الطواغیت، والسكوت عن فعلیكم أنتم أن تتَّقوا الحرام البّین ال المتشابھ من القعود عن
.جرائمھم وخطیئاتھم

وأما التوسع في التأویالت في تفجیر األنفس وقتل الغیر، فأنت ممن یقول بجواز 
العملیات االستشھادیة، وھي تفجیر لألنفس ، وتجیز قتل الترس في مسألة التترس وھو قتل 

تفتي بجواز قتلھم وقتالھم، فال حدیث للغیر، وھذا ھو الحقُّ ، أما إن كنت تقصد بالغیر من ُكنت 
.معك حتى ترجع إلى رشدك

!!ولكن العجیب ورع أھل الكوفة في ھذا البیان العجیب
قطع الطرق على المسلمین، !! [والخطایا الجسیمة! فقد عدَّ من الجرائم العظیمة

راج تعلم أن وأنت یا محمد الف] الدافعوتھدیدھم بالسالح، واالستیالء على سیاراتھم مھما كان
المجاھدین ال یأخذون السیارات معھم، بل یستخدمونھا ألجل الضرورة في االنتقال بھا من 

، وأھل العلم قاطبة مجمعون على أنَّ المضطر یجوز لھ أن یأخذ ما  ثم یتركونھامكان إلى مكان
 أن یأخذ ، وكثیر من أھل العلم یرى أنَّ الضیف یجوز یحتاجھ من الطعام ولو بالقوة واإلكراه

 ، قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة القرى كرًھا إذا امتنع من نزل بھ ولو لم یكن مضطرا إلى الطعام
، وھذا "حتى إنھ لو امتنع عن بذل الطعام فلھ أن یقاتلھ علیھ؛ ألنھ بمنزلة المقاتل عن نفسھ: "

.في الُمقاتلة ولیس فقط في رفع السالح والتھدید بھ
أكل أموال المسلمین بالملیارات ولیس المالیین من قبل الحكومة ولم یعد من الجرائم 

.السلولیة، فضًال عما ھو أكبر من جرائم األموال، وھو الجرائم في حق دین اهللا عز وجل
ثم ذكر محمد الجویر أسباب ھذه الفتن، والعالج عنده، وال شكَّ أنَّ من الذنوب التي ھي 

د الحرمین وخارجھا، وترك الطواغیت یعبثون بالدین، سبب للفتن خذالن المجاھدین داخل بال
وسكوت أھل العلم عن والسكوت عن الذین یعلنون الكفر واالستھزاء باهللا ورسولھ وآیاتھ، 

.الكفر البواح، وعدم صدعھم بالحق
وھل أفسد الدین إال الملوك وأحبار سوٍء ورھباُنھا

، والجھاد في سبیل اهللا واغیتالصدع بتكفیر الط: وال شكَّ أنَّ من العالج أیًضا
القتالعھم وإزالة حكمھم وكفرھم من األرض، وقتال األمریكان حیثما كانوا، بل وسحلھم في 
الشوارع كما فعل إخواننا في ینُبع، فمن كان صادًقا في الحل، فلیُقم بالجھاد الذي لواله لفسدت 

.}لفسدت األرضولوال دفع اهللا الناس بعضھم ببعٍض {: األرض كما قال تعالى 
فإن شباب المسلمین وشیبھم یدعون أھل العلم إلى بیان الحق والصدع بھ، : وختاًما 

وتوضیح حال الطواغیت المرتدین وتجلیتھ لھم، ویدعونھم إلى أن یكونوا في مقدمة الصفوف 
 یجاھدون في سبیل اهللا ویحّرضون األمة على الجھاد، ولیتوبوا إلى اهللا فإن التائب من الذنب

.}إالَّ الذین تابوا وأصلحوا وبّینوا{: كمن ال ذنب لھ، ومن توبتھم البیان كما قال تعالى 



اتق اهللا وال ُترھبك سطوة : وإلى ابن عمي محمد بن أحمد الجویر الفراج أقول
 فإنَّ نار جھنَّم أشدُّ حرا، وال تبرر لنفسك ھمالطواغیت، فإنَّ ربَّك أشدُّ عذاًبا، وال نار سجون

إلكراه حتى لو فرض أنھ یجوز في ھذا الموضع، فإنَّھ ال أحد یستطیع أن ُیكرھك على كل ما با
.تبع دینك بدنیاكقلتھ ھنا، بل یكفیك أن تقتصر على قدر ما أكرھوك علیھ، وال 

وقد حرصت على كتابة ھذا الرد والنصیحة لما أرجوه من رجوعك إلى الحقِّ، ولقول 
، وألن كثیًرا من الناس ممن یعرفون الحق بالرجال  } األقربینوأنذر عشیرتك{: اهللا تعالى 

.یتأّثرون بما تقول، ویجعلونك بینھم وبین اهللا، فاّتق اهللا وال تكن من دعاة الضاللة
.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

 الجویر الفرَّاج محمدفھد بن فراج بن 
ھـ15/3/1425الثالثاء 


