
وقفات مع الشيخ 
سفر الحوالي

الرحيم الرحمن الله بسم
سفر الشيخ مع وقفات

وخطابه الحأداث عن للمة بيانه في
 بوش الرئيس إلى المفتوح

حأليمة مصطفى المنعم عبد الشيخ؛ بقلم

نسسبي ل مسسن علسسى والسسسلما والصلةا وحده، الله الحمد
.بعده

؛وبعد

- حفظسسه الحسسوالي سفر الشيخ بيان على اطلعت فقد
للرئيسسس المفتسسوح خطسسابه وعلسسى الحسسداث، - عسسن اللسسه

الهفسسوات مسسن فيهمسسا بسسوش.. فوجسسدت جسسورج المريكسسي
ًا الملحظسسات هسسذه تسسسجيل على حملني ما والكبوات نصسسح

بخاصة!  أحببناه الذي وللشيخ بعامة، للمة

بظظد     ل     الملحأظظظات     هذه     بتسجيل     أبدأ     أن     وقبل
بأمور:      التذكير     من

ٍد كسسل أن عقيسسدتنا مسلمات من  أنمنها: - مهمسسا أحسس
ُيخطئ وفضله وعلمه كعبه عل ُيصسسيب، -  ُيسسرد منسسه يؤخسسذ و و

وسلم.. والشسسيخ عليه الله صلى المصطفى النبي عدا عليه
القاعدةا!  هذه عن يخرج ل

على أخذناها التي الملحظات هذه تدوين  أنومنها:
النتقسساص علينسسا.. أو الشسسيخ حسسق هضم بحال يعني ل الشيخ

المعاصسسرين.. فحقسسه المسسة علماء أبرز من كواحد قدره من
النتقسساص يعني ل عليه محفوظة.. وردنا محفوظ.. ومكانته

ًا.  ذلك من شيئ

حسسق هسسو الشسسيخ مقسسال فسسي ورد مسسا أكسسثر  أنومنها:
السسذي أن يعني الجزاء.. وهذا خير عنا الله وصواب.. فجزاه

في ورد مما والصواب الحق فيه حايد قد الشيخ بأن نعتقده
ونعقب نرد القل.. ونحن هو يكون الذكر النف ومقاله بيانه
القل!  هذا على
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- بعسسد التعقيسسب هسسذا تسسدوين على حملنا  الذيومنها:
بين يكون أن يجب الذي النصح واجب دافع - هو طويل تردد

النصيحة.  المسلمين.. والدين

بهظظذه     الشظظيخ     ُتسظظارر     لظظم     قيظظل: لمظظاذا     فظظإن
يتراجع؟!      نشرها.. لعله     قبل     التعقيبات

اتجسساه.. كسسل فسسي ذهب قد الشيخ بيان أن لولأقول: 
قبسسل العامسة عليه المختلفة.. واطلع العلما وسائل وتناقلته

هذا عليه.. لكان الخوان واعتراضات سؤال الخاصة.. وكثر
ًا.. أما الطلب إليه.. فسسإن الشارةا تقدمت ما حصل أنه وجيه
ٍذ والرد البيان د ل حينئس ًء المل علسى يكسون أن ب ة، إبسرا للذم

ًا المستعان!  تعالى المة.. والله لمجموع ونصح

تكسسون والتعقيبسسات الملحظسسات تسجيل في وطريقتنا
التعقيسسب يسسأتي فقسسرةا.. ثسسم فقرةا الشيخ كلما نتناول أن بعد

وقلت.  قال طريقة وعلى بعدها،

إلظظى دعظظاني كلمظظات الشظظيخ: (فهظظذه قظظال
وجسظظامة المظظة، وإلحظظاح الذمظظة، إبظظراء إخراجهظظا

الحأداث..) اهظ. 

ًا أهميتسسه - على شيخ يا بيانك جاء  قدأقول: - متسسأخر
حصسسول مسسن شسسهر مسسن أكسسثر الحاجسسة.. وبعسسد وقسست عسسن

ل معلسسوما هسسو كما الحاجة وقت عن البيان الحداث.. وتأخير
يجوز!

إل أحسسد يبسسق لسسم وفلن.. حسستى وفلن فلن تكلسسم فقد
مسسن منعسست أنسسك ظننسسا أنسست.. حسستى إل بسسدلوه وأدلسسى وتكلم
ًا أو الكلما والبيسسان.. بسسالكلما النسساس أولسسى أنك البيان.. علم

الحسسداث.. الكسسثر مسسن الولسسى السسساعات فسسي وبخاصسسة
ًا ًا.. وفتنة!!  اضطراب ومروج

هذه في تكلم من أول فإن لهله الفضل رد قبيل ومن
الشسسعيبي عقلء بسسن حمسسود البصسسير الشسسيخ الخطيرةا النازلة
ًا.. فجسسّرأ اللسسه جزاه والبيسسان.. الحسسديث علسسى الخريسسن خيسسر

أجسسر له يكتب أن تعالى الله المتكلمون.. نسأل بعده فتكلم
النازلة!  هذه في بحق تكلم من كل

ّلها الله يدمرها لم إن فأقول أنا قال: (أما - ك
أنظظه وهظظي يعلمهظظا، عظيمظظة - فلحكمظظة لمريكظظا أي
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ًا، بظظه يشظظرك ول يعبظظده من منها سيخرج ومظظا شظظيئ
بعزيز) اهظ.   الله على ذلك

ُيخرج أنه " وهي  قوله:قلت يفيد حكم منها.. " هو س
ُيخرج الله أن تأكيد بغيسسر اللسسه علسسى التألي من منها.. وهو س

علم!! 

يعبسسده.. مسسن منهسسا سسسيخرج الله أن شيخ يا أدراك فما
وشسسعب أمريكسسا نحسسو اللسسه نفسسس فسسي مسسا علسسى اطلعت هل

مسسن أمريكسسا مسسن سسسيخرج تعسسالى بسسأنه تجسسزما أمريكا.. حتى
يعبده؟! 

َلسسُم قال ْع َت ْفِسسسي ِفسسي َمسسا تعالى: { َلسسُم َول َن ْع ِفسسي َمسسا َأ
ْفِسَك ّنَك َن ْنَت ِإ ُيوِب}ِ المائدةا:  َعّلمُا َأ ُغ ْل نبي قول . هذا116ا

تعالى.. لربه السلما عليه عيسى الله

يعبسسده.. أو مسسن منهسسا ُيخسسرج أن الشيخ: أرجو قال ولو
أو والسسدعاء السسسؤال أصسسلبهم.. بصسسيغة مسسن يخرج الله لعل

ًا.  الكلما الرجاء.. لكان صواب

- السظظلما أمظظة حأضارة - أي قال: (وحأضارتها
والتسظظامح.. أمظظا والرحأمظظة العظظدل حأضظظارة هظظي

مظظن شظظيء إلظظى ترق " فلم " الغربية الند الحضارة
والتسظظامح والرحأمظظة العظظدل قيظظم - أي القيظظم هذه

مظظن قظظرون بعظظد - إل السظظلما بهظظا ُعظظرف الظظتي
الصراع..) اهظ.  

إليسسه وصسسلت لمسسا دقيسسق غيسسر توصسسيف  هسسذا:قلظظت
تحاصر التي الحضارةا أن أظن قيم.. ل من الغربية الحضارةا
إلسسى تسسؤدي والسسدواء.. والسستي الطعسساما عنهم فتمنع الشعوب

العراق في كما المسلمين أطفال من اللفا من مئات قتل
والتسسسامح العدل قيم من عندها راقية حضارةا وغيرها.. هي

السلما؟!  بها ُعرفا التي والرحمة

ًا تعاقب التي الحضارةا أن أظن ل وتسسدمر بكسسامله شعب
ًا يزعمون.. هي كما أشخاص أو شخص بكامله.. بجريرةا بلد

شيء؟!  والرحمة والتسامح العدل قيم من عندها حضارةا

فسسي ذاتسسه الشسسيخ يصسسفها السستي الحضسسارةا هذه أظن ل
عسساد، جسسبروت بيسسن جمعسست طاغيسسة " أمسسة بأنهسسا بيانه مطلع

لسسوط، قسسوما وخبسسائث فرعسسون، واسسستكبار ثمسسود، وعسسدوان
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اليهسسود، مكسسر ذلسسك إلسسى وضسسمت مسسدين، أهسسل وتطفيسسف
وتزكيتهسسم باللفسساظ، وتلعبهسسم الحيسساةا، علسسى وحرصسسهم

تتصسسف أمسسة أظسسن سواهم..) اهس.  ل أحد كل على لنفسهم
قيسسم مسسن عنسسدها بأنهسسا عنهسسا ُيقال أن الوصافا.. يجوز بهذه

السلما؟!  عند هي والرحمة.. التي والتسامح العدل

المشظظركون، أو الكتابيون أعداؤها قال: (وما
بعض إل الماكرون ومنافقوها ،الجائرون     وحأكامها

جظظور اللظظه الشظظعوب.. رفظظع تظظابت ذنوبهظظا.. فظظإن
عنها..) اهظ.   الحكاما

" بسسأنهم الطلق علسسى المسسة حكسساما  توصسسيف:قلظظت
توبة حدود عند ينتهي منهم الموقف وأن " وحسب، جائرون

الطسسواغيت.. هسسو هسسؤلء جهسساد دون مسسن وحسسسب، الشعوب
هسسؤلء وحسسال واقسسع علسسى يسسدل دقيسسق.. ول غيسسر توصسسيف

علسسى يجسسب والتبسسديل.. ومسسا والسسردةا، الكفسسر من الطواغيت
نحوهم!  المة

هسسؤلء بواقسسع الشسسيخ تسسذكير إلسسى بحاجسسة أننسسا أظسسن ل
وبسسدلوا.. وناصسسبوا غيسسروا قد أنهم على يدل الذي الطواغيت
العسسداء مسسن وأكسسثر العسسداء.. قبسسل والمسسسلمين السسسلما
للمة!  الصليين

نظواقض مظن ناقضظة لنظا يظذكر أن الشيخ حأبذا
الوهظظاب عبظظد بن محمد الشيخ ذكرها التي السلما
هظظؤلء أن لنظظا ُيثُبظظت العلظظم.. ثظظم أهظظل مظظن وغيظظره

- لظظم بظظالجور بوصظظفهم يكتفظظي - الظظذي الطواغيت
ًا فيها يقعوا ُيمارسوها.. ولم ًا وقوع ًا.. جلي وظاهر

أهظظل وشظظبهات أعظظذار لهظظم يتلمظظس أن أراد إذا إل
ذلك!!  يفعل الشيخ نظن والتجهم.. ول الرجاء

اللظظه كتظظاب الظظتزموا المجاهدين أن قال: (فلو
- التمظظاما علظظى وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة
وتظظرك المظظر، يهمظظه مظظن مظظع التشظظاور ذلظظك ومظظن

النكاية من لهم - لتحقق المة سائر على الفتئات
ولمظظا يضظظر، ول ينفظظع مظظا الشوكة وقوة العدو، في

معلظظوما منظظافق إل عليهظظم يعظظترض أن لحأظظد كظظان
 النفاق) اهظ

يفيسسد )؛المجاهسسدين.. أن الشسسيخ: (فلسسو  قسسول:قلظظت
اسسستثناء.. بسسدون المجاهدين عموما أي والعموما؛ الستغراق
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رسسسوله وسسسنة الله بكتاب يلتزمون ل مكان.. فهم كل وفي
يهمسسه من ُيشاورون التماما.. ول على وسلم عليه الله صلى

المة!  سائر على الفتئات ُيمارسون المر.. وهم

الدقسسة فيسسه تحسسر قسسد الشسسيخ أن أظسسن ل تعميسسم وهسسذا
أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي عن صح والنصافا.. فقد

ًا الناس أعظم قال: (إن من القبيلة يهجو شاعر إنسان جرم
يسسستحقون ل السسذين فيهسسا الصالحين وجود أسرها). لحتمال

الهجاء!  هذا

يهجسسو بمسسن قبيلسسة.. فكيسسف يهجسسو فيمسسن  هسسذاقلت:
هجسساءه أن شك السلمي.. ل العالم في المجاهدين مطلق
والتجنسسي، الفتئسسات من منهم.. وهو البرياء طال قد وطعنه

والظلم!! 

)وكسسذا.. كسسذا المجاهسسدين مسسن الشسسيخ: (إن قسسال ولسسو
ً كلمسسه لكسسان العمسسوما ل التبعيسسض بصسسيغة ومحتملً.. مقبسسول
أعلم.  تعالى الصواب.. والله إلى وأقرب

قسسال: أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي عن صح فقد
ضسللة). وأولسسى علسسى تجتمسع أن من أمتي أجار قد الله (إن

يعنيهسسا السسذي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى محمد أمة من الناس
المجاهدون هم ضللة على الجتماع عنهم الحديث.. وينفي

ِذيَن قال كما بهدايتهم، تعالى الله تكفل الذين ّلسس َوا تعسسالى: {
ُدوا َهسس َنسسا َجا ُهْم ِفي ّن َي ِد ْهسس َن َنا َل َل ُب ِإّن ُسسس ّلسسَه َو َع ال ِنيَن}ِ َلَمسس ْلُمْحِسسس ا

. 69العنكبوت: 

بالمجاهسدين.. فسي الطعسن فسي التعميسم هسذا مثل ثم
فيهسسسا يحتسسساج بالتحديسسسد.. السسستي العصسسسيبة المرحلسسسة هسسسذه

المسستفيد ودعسساء.. مسن وتأييسسد دعسسم كسسل إلسسى المجاهسسدون
منه؟!!

أن     عظظرف     للشظظيخ: كيظظف     الخيظظر     والسظظؤال
الجهظظاد     أمظظر     يهمظظه     مظظن     يستشظظيرون     ل     المجاهدين

الميال؟!!      آلف     عنهم     بعيد     والمجاهدين.. وهو

يستشيره أن والسلمة الحكمة من يرى الشيخ أن أما
التصسال.. وسسائل مسن ذلسسك غير أو الهاتف عبر المجاهدون

أهسسل مسن وغيسسره - هسسو تحركاته وجميع أنفاسه أن يعلم وهو
ُتحسب العلم الظسسالمين أعيسسن مراقبسسة تحسست وهسسي عليه، - 

والدقائق؟!!  الساعة مدار على العملء
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- بظظأي المسلمين على الكفار نصرة قال: (إن
كظظانت ولظظو-  المعاونظظة أو النصظظرة أنظظواع مظظن نظظوع

صظظراح، ونفظظاق بظظواح، كفظظر - هظظي المجظظرد بالكلما
كمظظا السظظلما نظظواقض من لناقض مرتكب وفاعلها

بهظظذا نظظذكر إذ إننا وغيرهم.. الدعوة أئمة عليه نص
ل القدماء المجاهدين إخواننا لنناشد العظيم المر

والشظظيخ سظظياف، الرسظظول رب عبظظد الشظظيخ سظظيما
هظظذا..) عظظن بأنفسهم ينأوا أن رباني الدين برهان
اهظ.  

علسسى الكفسسار نصسسرةا أن الشسسيخ يقسسرر  كيسسف:أقظظول
بسسواح، كفسسر - هسسي النصسسرةا أنسسواع مسسن نوع - بأي المسلمين

ً دخلسسوا السسذين ُيخسساطب صراح.. ثسسم ونفاق ًا دخسسول فسسي كليسس
وأذنسساب.. بسسأنهم المسسسلمين.. وكعملء علسسى الكفسسار نصسسرةا

تنعقسسد أن يجسسوز ل اليمانيسسة الخسسوةا أن يعلسسم إخوانه.. وهسسو
لكافر؟!! 

السظظلمية المظظارة حأكومظظة نناشظظد قال: (كما
وبيظظن بينهظظا صظظلح بمبادرة تبادر أن أفغانستان في

بعظظض وتلبيظظة عظظاما، عفظظو بإصدار المعارضة تحالف
وإعطظظاء والتفظظاهم، الحظظوار بظظاب وفتظظح المطالب،

فظظي لمناصظظب فرصظظة منهظظم المسظظلمين القظظادة
.  الحكومة..) اهظ

الشسسيخ أن الشيخ.. أمسسا غير الكلما هذا قال  لو:قلت
أمسسسورهم.. وبحجسسسم القسسسوما.. وخفايسسسا بسياسسسسات العسسسالم

السسسلمية التجربسسة ضسسد ُتحسساك السستي الضسسخمة المسسؤامرات
الكلما.. هسسذا مثل يقول هو الطالبان.. ثم حركة في الممثلة

منه؟!  ُيقبل ل فإنه

منهسسا: أن عسسدةا، أوجسسه مسسن عليسسه مردود الشيخ فكلما
ا السلمية المارةا عليهم عرضت قد القوما مسن أقسل هسو م

بهدنسسة محسسددةا.. طسسالبتهم لفسسترةا القتسسال يوقفسسوا ذلسسك.. أن
مسسلمي علسى المسة أعسداء يعينسوا ل بأن محددةا.. طالبتهم
ًا القتال إل يأبون القوما أفغانستان.. لكن مسسع جنسسب إلى جنب

المشروع والمرتدين.. ضد النصارى من وحلفائها المريكان
أفغانستان؟!!  في السلمي

الطالبسسان.. وقيسسادات استئصسسال المطلسسوب.. ليسسس
على وتعمل الطالبان به تحكم الذي السلما طالبان.. وإنما
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لمريكسسا مسسواٍل علمسساني عميسسل بنظسساما نصسسرته.. واسسستبداله
ذلك!  من بأقل يرضوا الغرب.. ولن ودول

تعرفسسه! - كيسسف - وأنسست شسسيخ يسسا ذلسسك عرفسست فسسإذا
السسذي كسسل - بعسسد السسسلمية المسسارةا تطالب أن لك يستسيغ

حكمهسسا.. لتمكسسن وأبواب صدورها تفتح - بأن ويحصل حصل
والعباد؟!!  البلد حكم من المرتدين الخونة العملء لهؤلء

- بتمكينهسسا تطسسالب - التي الفاسدةا البطانة هذه أبمثل
راياته؟!!  الدين.. وتعلو ُينصر أن ترجو

الكتظظاب إلظظى بالمناشظظدة نتظظوجه قظظال: (ثظظم
- البلد وكظظل البلد هذه - في والخطباء والمذيعين

يقولون..) اهظ.   فيما الله يتقوا أن

ًا له قلنا لو للشيخ  معذرةا:أقول يحلم.. فهو أنه أحيان
أن إل لهسسم رعاياه.. وليس جملة من وكأنهم الناس يخاطب

والتنفيذ!!  والتسليم بالرضى تعليماته يتلقوا

الكتسساب.. وكسسل أكسسثر بسسأن نذكره أن الشيخ يريدنا هل
أداةا الخطبسساء.. هسسم مسسن يعنيهسسم.. وكسسثير السسذين المسسذيعين

ن محضرون طيعة.. وجنود وظيفسة الطسواغيت.. ل أيسدي بي
وآراء سياسسسات من عليهم ُيملى ما وترويج تنفيذ سوى لهم

الظالمة؟!  الطاغية الحكم أنظمة قبل من باطلة

- بلدنسسا فسسي - وبخاصسسة المسسذيع أن الشسسيخ يظسسن هسسل
ن - ل بنشسرةا ملسزما أنه يشاء.. أما ما يقول أن يستطيع يمك

ًا منهسسا ينقسسص أو عليهسسا يزيسسد أن ًا حرفسس لسسه - يكتبهسسا واحسسد
والكواليس؟!! الحجب وراء من المتنفذون الساسة

ً الشسسيخ طالبهم ولو ً يكفسسوا بسسأن أول محاربسسة عسسن أول
ذلسسك بعسسد كلسسه.. ثسسم ذلسسك من والمسلمين.. ويتوبوا السلما
ًا لكلمسسه يقولون.. لكسسان فيما الله يتقوا بأن يطالبهم توجيهسس

مقبولً!! 

ًا يتذكروا أن قال: (وعليهم النفسظظية أن دائمظظ
غيظظر انفعاليظظة هظظي الخيرة العصور في السلمية

تدفع أو الن معركة تخوض أن تفضل فهي متزنة،
قليظظل كظظان - وإن انفعظظال لحظظظة فظظي تملك ما كل

لنفظظع خطة أو برنامج في تسلك أن - على الجدوى
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ًا الدين ًا نفعظظ أو دائظظم رتيظظب بحهظظد سظظنة، بعظظد عامظظ
مستمرة) اهظ.  نفقة

ًا  هذا:قلت السستي الظالمسسة التعميمسسات جملة من أيض
ًا منها الشيخ يستثني لم تشسسمل المسسة.. فهسسي أبنسساء من أحد

الطائفسسة ذلسسك فسسي بمسسا وجماعسسة طائفسسة أحسسد.. وكسسل كسسل
عليسسه اللسسه صسسلى النبي عنها أخبر التي المجاهدةا المنصورةا

العصسسور مسسر علسسى قائمسسة تسسزال قائمسسة.. ول أنهسسا وسسسلم
كسسذلك اللسسه.. فهسسي سسسبيل فسسي وتقاتسسل والزمسسان.. تجاهسسد

الشيخ؟!! يقول كما متزنة، غير انفعالية نفسيتها

سسسنة مائسسة مسسن أكسسثر لها المة للشيخ: هاهي نقول ثم
تريسسدها السستي الموهومة الرتيبة الخطط تلك في تسير وهي

- بكسسل الطسساغوت الثمر.. جسساء من بشيء العطاء أينع وكلما
الحسسادةا بسسآلته الثمسسار تلسسك - ليقطسسف واسسستهانة سسسهولة

حساب!  أدنى للمة يحسب والمهينة.. ل المذلة وبطريقتة

السسذل مسسن الموصسسل هسسذا إلسسى المسسة أوصسسل وهسسل
- المد الطويلة المزعومة الوئيدةا الخطط تلك والهوان.. إل

ي العيش دعاتها استمرأ أن وبعد جون ف المين س  -)1( الظ
ًا تعني نهايتها في والتي ًا: هو شيئ فسسي الجهسساد تعطيسسل واحد
القسسوةا.. أنسسواع جميسسع مسن المسسسلمين اللسسه.. وتجريسسد سبيل

الطسسواغيت بظلسسم والرضى والستكانة، الذل على وتربيتهم
العملء؟! 

اسظظمه ويرتظظدي للجهظظاد يتصظظدى ل قظظال: (ثظظم
ول لهظظم، رايظظة ل متنظظاثرة مجموعظظات إل ووصظظفه

تربية..) اهظ.   ول منهج،

سسسبيل فسسي يجاهسسد مسسن لكل صريح طعن  هذاأقول:
ًا.. فكسسل منهم الشيخ يستثني الله.. ل فسسي المجاهسسدين أحسسد

منهسسج.. لهسسم.. ول رايسسة - ل اسسستثناء دون - ومن الشيخ نظر
عسسن ضسسياع.. وعبسسارةا يعلسسوه ضسسياع فسسي تربيسسة.. فهسسم ول

ّياع من متناثرةا مجموعات "!  " الص

ذلك.. العتقال.. وتكرار على اعتيادهم لكثرةا الدعاةا من أعرفا-  1
ّهز أحدهم كان مسسا إذا الدار.. حتى باب على السجن وحوائج ثياب يج
ُيعد- شيء كل الباب.. كان عليه الظالمون قرع السسسجن لوازما من  

ًا.. وكأنه- والعتقال بالسجن.. وتقبل الرضى سوى له خيار ل  جاهز
مرضية؟!! راضية بنفس وإهاناتهم الجلدين سياط

)8(والجهاد التوحيد منبر



وقفات مع الشيخ 
سفر الحوالي

ًا إسلمية.. ول راية يعرفون ل ًا منهجسس ًا.. قويمسس صسسحيح
التربية!!  مربين.. عديمي غير فهم كله ذلك إلى إضافة

ُيجاهسسدون السسذين المسسسلمين شسسيخ.. أتسسرى يا الله اتق
السذين إخواننسا أفغانسستان.. أو فسي العصسيبة الياما هذه في

منهسسج.. ول رايسسة.. ول بل الشيشسسان.. هسسم فسسي ُيجاهسسدون
تربية؟!! 

وسسلم: عليسه الله صلى قوله شيخ.. وتذكر يا الله اتق
الخبسسال، ردغسسة فسسي ُحبس فيه، ليس ما مؤمٍن في قال (من
ول فيمسن قال). هذا مما بالمخرج يأتي حتى ؤمن فسي يق م
المجاهسسدين بمجمسسوع يقسسول بمن فيه.. فكيف ليس ما واحد

اللسسه منهسسم.. نسسأل كسسثير فسسي ليسسس بما فيهم.. أو ليس بما
والعافية؟!!  والعفو السلمة تعالى

بالمجاهسسدين.. مسسن والتجريسسح الطعسسن هسسذا مثسسل ثسسم
الياما؟!!  هذه في منه.. وبخاصة المستفيد يخدما.. ومن

أو الجهظظاد، في العلم أهل طعن إذا قال: (أما
فقظظد ذلظظك أشظظبه وما العلم، لهل الجهاد أهل تنكر

فظظي ووقعظظوا صظظفهم، وتنظظاثر المؤمنين ريح ذهبت
الضالين..) اهظ.  أو عليهم المغضوب سبيل

السسذي شيخ.. فهسسذا يا بنفسك نفسك أدنت  قد:أقول
ول رايسسة، بل بسسأنهم للمجاهسسدين وصسسفك مسسن قليل قبل قلته

هسسذا يكن لم تسميه.. وإذا ذلك.. ماذا وغير تربية، ول منهج،
يكون؟!!  فما الطعن عين

العلسسم.. وأهسسل الجهسساد أهسسل بين التفريق هذا لماذا ثم
ًا يكونسسوا أن العلسسم أهسسل فسسي المفسسروض وكسسأن وراء دائمسس

ًا الجهسساد.. وميسسادين أهسسل عسسن مكاتبهم.. ومكتبسساتهم.. بعيسسد
والعطاء؟!  الجهاد

- وأسوتنا - قدوتنا وسلم عليه الله صلى نبينا يكن ألم
ٍه.. مسسرّب الرض.. وأعظسسم وجسسه علسسى مسسن أعلم هو ومسسوج

ًا الكثر الوقت وبنفس ً جهاد الله؟!  سبيل في وقتال

وسسسلم.. عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أصسسحاب يكسسن ألسسم
واحد؟!  آٍن في مقاتلون علماء.. ومجاهدون
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إلسسى الناس ندعو الذين الصالح سلفنا هم هؤلء أليس
نريسسدها السستي السسسلفية أن وطريقتهسسم.. أما منهجهسسم السستزاما

المعسساملت فسسي الصسسالح السسسلف منهسسج السستزاما فقسسط تعني
والعبادات؟!!

السسوهن هسسذا إلسسى بالمسسة أدت السستي العوامسسل أكبر من
مسسن - إل العلمسساء تخلي الحق.. هو عن والضعف.. والشرود

بسأن لنفسسهم رضسوا أن المجاهسدين.. بعسد - عسن الله رحم
السياسسسة شسسؤون فسسي والتسسدخل المسسة، قيسسادةا عسسن يتخلسسوا

ًا السسدين بفصسسل القائسسل الباطسسل المبدأ مع والحياةا.. انسجام
والحياةا؟!!  الدولة عن

المريكظظان يعلظم الحظدث خصوص قال: (وفي
إليظظه ونبظظذوا إليهظظم ونبظظذ وعادوه، عاداهم الذي أن

جهظظاد " جبهظظة بالصظظح أو القاعظظدة تنظيظظم هظظو
بقيظظظة     وأن وخصوصظظظهم، " بأعيظظظانهم الصظظظليبيين
،فيظظه     يظظدخلون     ول     الحكم     هذا     يأخذون     ل     المسلمين

كظظل مظظن - ل منهظظم رعاياهظظا أمريكظظا تحظظذر فحيظظن
العظظظداوة بمقتضظظظى تعمظظظل - فإنهظظظا المسظظظلمين

القائمة..) اهظ.   والمنابذة

بقصة استدلله خلل - ومن سفر الشيخ  يريدأقول:
أمريكسسا.. وبيسسن بيسسن والعسسداء الخلفا يحصسسر - أن بصير أبي

فسسي هسسم السسذين المسسسلمين بقية فقط.. دون القاعدةا أفراد
الشيخ!  يزعم أمريكا.. كما مع وأمان عهد

والمعركسسة العسسداء لحجسسم مخسسل تبسيط جهة من فهذا
وبيسسن جهسسة من العالميين والرهاب الكفر راعية أمريكا بين

مسسن جزء أي يسلم لم الذي أخرى جهة من السلمي العالم
وحلفائها!  أمريكا شر من أجزائه

مسسسؤولية أي تتحمسسل ل أمريكسسا أن كسسذلك يعنسسي وهسسو
وفلسسسسطين، العسسسراق، بحسسسق وجرائمهسسسا عسسسدائها تجسسساه

أن أردنسسا لسو القائمسة أطسسول والشيشان.. ومسا وأفغانستان،
نيسسران مسن تكتسوي السستي السسلمية والشسعوب السدول نعدد

ل مباشسسر.. فأمريكسسا والغيسسر منسسه أمريكا.. المباشر وعدوان
- عسسداءها لن عسسداء؛ أي السسدول تلك شعوب وبين بينها يوجد

فقط!  القاعدةا مع - محصور الشيخ قول حسب

مسسن لنفسسسها تثسسأر بسسأن لمريكسسا إغراء كذلك يعني وهو
تجسساه مطمئنسسة وهي تشاء، التي بالطريقة وأفرادها القاعدةا
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مع فقط محصور عداءها منها.. لن السلمي العالم موقف
ٍد مع وأفرادها.. وليس القاعدةا المسسة.. وهسسو مسسن غيرهم أح

العربية!!  الحكومات منطق نفس

أولئك على عتب بذلك.. فل يقول سفر الشيخ كان إذا
أفغانستان!!  في المسلمين نصرةا عن تخلوا الذين الحكاما

أهسسل مسسن كثير غيرنا قاله - وقد هنا قوله يمكن والذي
جميسسع مسسع صسسريح وعسسداء حسسرب فسسي أمريكسسا - أن العلسسم

فسسي مسسسلم أي وبيسسن بينها يوجد العالم.. ول في المسلمين
وأمسسان.. بعهسد أراضسسيها دخسسل مسلم إل أمان ول عهد العالم
ٍذ الوفسساء يلزمهسسم وأمسسانه.. كمسسا بعهسسده الوفسساء يلزمسسه فحينئ

مسسن سسسفر الشسسيخ بسسه اسسستدل نحوه.. ومسسا وأمانهم بعهدهم
علسسى ُيحمسسل أن يمكسسن ل الدلسسة من وغيرها بصير أبي قصة
أعلم. تعالى المسألة.. والله هذه يخص فيما ذلك من أوسع

مسسواطن لي المسسان مطلسسق انتفسساء يلسسزما ل تقسسدما وما
لذلك.  وأمان.. فتنبه بعهد المسلمين بلد يدخل أمريكي

فئظظة لي ول الفئة لهذه يجوز ل أنه قال: (أما
َبل ل عداوة المة على تجلب أن تجرهظظا بهظظا، لهظظا ِق

ولظظم المظظة لهظظا تستعد لم متكافئة غير معركة إلى
نخظظافت، ول الصظظوت بظظه نرفظع مظا فهظظذا تتوقعهظا،

بظظالرأي السظظتبداد إل الفئظظة تلظظك أبظظت إن ولكظظن
مصظظلحة، مراعظظاة ول مشورة بل لها عّن ما وفعلت

الضظظحايا ونحظظن البريظظاء نحظظن سظظنكون حأينئٍذ فإننا
الغاشم..) اهظ.   العدو لنتقاما

هسسذه أمسسة - أي ُيجيب أن - رجاء الشيخ  نسألأقول:
أمسسة والستشهاد.. أما العداد الجهاد.. أمة يقصد.. أمة التي

تسسستيقظ ولسسم عسساما مائة منذ نامت الّزبد.. التي الغثاء.. أمة
تستيقظ؟!!  أن لها يأن بعد.. ولم

السستي المسسة والستشسسهاد.. أما الجهسساد يقصد.. أمة من
زمسسن - منذ والعباد البلد باعوا الذين الحكم طواغيت يمثلها
والدين؟!!  الملة - لعداء بالقريب ليس

مسن الختصساص مشسورته.. أهسسل بضرورةا يقصد ومن
الجهسساد.. صسسهوةا امتطسسوا الذين المجاهدين العاملين العلماء

السستي العربيسسة الدول داخلية وزراء السلطين.. أما علماء أما
مسسسألة علسسى إل قسسط كلمتهسسا توحدت قط.. وما اجتمعت ما
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محاربسسة والمسسسلمين.. باسسسم السسسلما حرب واحدةا.. وهي
زعموا؟!!  الرهاب

ًا ننتظر الشيخ؟!  من جواب

- عليهظظا العدو مع نقف أن الحل قال: (وليس
كظظل على حأراما - فهذا الجهادية الجماعات على أي

المصظظالح قضظظايا في معها التحاور في ولكن حأال،
إلظظى ذلظظك أدى ولظظو أخطائهظظا وبيظظان والمفاسظظد،

منها) اهظ.  والتنفير هجرها

مخسسل حسسراما.. " تبسسسيط " هسسذا الشسسيخ  قسسول:أقول
المجاهسسدين علسسى الكسسافرين المشركين مع التعاون لجريمة

هذا يستحقه الذي للحكم الحقيقي البعد ُيعط الموحدين.. ل
الكفسسر وهسسو المسسسلمين.. أل علسسى الكفسسار مسسع المتعسساون

الدين!  من والردةا.. والمروق

علسسى المشسسركين حسسراما.. ومظسساهرةا السسدخان شسسرب
ومسسا وحسسراما، حسسراما بيسسن فرق يوجد حراما.. لكن المسلمين

علسسى ينبغسسي وتبعسسات.. وكسسان أحكسساما مسسن حسسراما كسسل يلحق
ً منه يكفي ذلك.. فل يبين أن الشيخ عبسسادةا يقول - أن - مثل

حراما!  حراما.. كأي الصناما

الجماعسسات تلسسك - مسسع شسسيخ - يسسا اختلفسسك هسسل ثسسم
أن لسسك والمفاسسسد.. يكفسسي المصسسالح تقسسدير فسسي الجهاديسسة
التنفيسسر وعلسسى الجماعسسات تلسسك هجسسر علسسى النسساس تحسسرض
منها؟! 

- بمشسسورتك تلزمهم ذلك مع - وأنت تهجرها عندما ثم
منهسسا.. فمسسن يهجروهسسا.. وتنفرهسسم بسسأن النسساس وتطسسالب

تصب؟!!  من صالح في الخدمة المستفيد.. وهذه

شسسأن معسسه لنسسا لكسسان شيخ يا غيرك الكلما هذا قال لو
الظنون!  فيه آخر.. وظننا

مسسن كسسل بيانسسك: (وليعلسسم أول فسسي القائل أنت ألست
تريسسد مسسال وهسسو النتقسساما إجسسازةا ذلسسك لزما أن جسسّرما أو أدان

سسستنفرد ذلسسك بعسسد هسسي ثسسم منسسه، أكسسثر الشعوب من أمريكا
بل يبلسسغ مسسدى أي وإلسسى يشمله، من وتحديد النتقاما، بكيفية
رقيب.."؟!!  ول حسيب
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بسسذلك يعطسسي فهسسو ويجرمسسه العمسسل يسسدين من كان إذا
ينتقمسسوا - بسأن ذكسسرت - كمسسا الظسسالمين للطسسواغيت رخصسة

ن يشساءون.. فكيسف الستي وبالطريقسة شاءوا ممن يزيسد بم
المجاهسسدين.. والتنفيسسر هجسسر علسسى النسساس بحمسسل ذلك على

الطعسسن مسسن ذلسسك يسسستلزما أعمسسالهم.. ومسسا منهسسم.. ومسسن
الظالمين للطواغيت بالترخيص أولى أنه شك والتجريح.. ل

النتقاما؟!  في السرافا على النتقاما.. وتجريئهم على

فسسي تقسسوله بنفسسسك.. ومسسا نفسسسك تدين شيخ يا فأنت
آخر!!  موضع في تنقضه موضع

فظظي خطئه تقدير - على المسلم قال: (وهذا
ًا بعدو ليس من اعتباره أو العدو من النتقاما - عدو

ًا بظظأكثُر ليظظس كالزنظظا، الكبظظائر أصظظحاب مظظن ذنبظظ
أهظظل مظظذهب ومعلوما الوالدين، وعقوق والسرقة،

- تكفيرهظظم الكبائر.. أما أهل في والجماعة السنة
ًا ًء أو صريح يخشظظى الظظذنوب، كبظظائر مظظن - فهو إيما

عليه..) اهظ.  ذلك يعود أن صاحأبه على

ًا اللسسه  جسسزاك:أقول أنزلسست شسسيخ.. لكونسسك يسسا خيسسر
والسسسرقة، الزنا، مرتكبي من الكبائر أهل منزلة المجاهدين

اجتهسسادهم تكفيرهم.. لمجرد من الوالدين.. ومنعت وعقوق
وعسسدلك.. إنصسسافك مسسن العدو.. فهسسذا تشخيص في الخاطئ
المجاهدين؟!!  وحرمات أعراض عن وذودك

اللسسه صسسلى النسسبي أن تعلم أن قررت ما لبطلن يكفي
لمسسا الكبائر أهل منزلة  الوليد بن خالد ُينزل لم وسلم عليه
أن ُيحسسسنوا قالوا: صبأنا.. ولسسم الذين النفر أولئك خطأ قتل

فسسي ثسسابت هسسو كمسسا بالقتسسل خالسسد أسلمنا.. فعسساجلهم يقولوا
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي اكتفى وغيره.. حيث الصحيح
ًا خالسسد بقسساء خالد.. مسسع صنيع من بالتبرؤ ًا قائسسد علسسى وأميسسر
ًا جيوش علسسى المسلولة الله سيوفا من المسلمين.. وسيف

الباطل!  أهل

والمقظظظالت الرنانظظظة الخطظظظب قظظظال: (فظظظإن
الظظتي الحظظادث عن بلدنا في الواسعة والتحقيقات

الفتيظظة هظظؤلء حأقيقيظظة.. وتصظظور التهم بأن توحأي
إل لهظظم غايظظة ل الشر على مردوا شياطين وكأنهم

بالبريظظاء.. هظظي والبطظظش العظظالمي، السلما تدمير
البلظظد عظظن الظظدفاع ومنطظظق العدل، لمنطق مجافاة
وقبظظائلهم، أهلهظظم لمشظظاعر بالغة وإساءة وأبنائه،
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الظظتي المسظظؤولين لتصريحات بوضوح منافية وهي
تغريظظر، ضظظحايا بظظأنهم هظظؤلء وصظظف علظظى تظظزد لظظم

النظظاس أكثُر وهو الداخلية، وزير تصريح كان فهكذا
يسظظع بظظدوافعهم.. أفل وأعرفهظظم لهظظؤلء متابعظظة

حأظظدود عنظظد يقفوا يسكتوا.. أو أن وخطباؤنا كتابنا
لما الحساب يحسبون الذين المسؤولين تصريحات
فظظي النشظظائية بالعبظظارات ُيجظظازفون ول يقولظظون،
العلما الحساسظظية.. الحقيقظظة شظظديدة مواقظظف
ًا أفضل المصري المرة..) اهظ.  هذه في موقف

البسالغ التأدب هذا هنا الشيخ كلما من  المفاجئ:قلت
الجزيسسرةا.. جلد منهم المسؤولين.. وبخاصة مع التعامل في
لسسم السسذي السعودي الداخلية وزير والمسلمين السلما عدو

ا إلسى داعية وظلمه شره من يسلم الشسيخ فيهسم اللسه.. بم
سنوات!  خمس من لكثر باعتقاله أمر الذي ذاته سفر

واطلعظظه علمظظه سظظعة علظظى سظظفر فالشظظيخ
كتلميظظذ المظظور.. يقظظف وخفايظظا بخبايظظا ومعرفتظظه

الداخليظظظظة وزيظظظظر الجزيظظظظرة جلد أمظظظظاما مظظظظؤدب
لمكافحظظة العربيظظة المظظؤتمرات السظظعودي.. راعظظي

عنظظد تقظظف بظظأن معظظه والمة نفسه الرهاب.. يلزما
تتقدمه ل العارف.. وأن العالم الداخلية وزير قول

ول فهظظم ول بقظظول شظظيء.. ل فظظي تتجظظاوزه أو
شظظيخ.. يظظا عنظظك النظظاس يقظظوله الظظذي تفسير.. هذا

ًا!!  به فاجأتنا الذي الجديد أستاذك وعن جميع

المصسسري.. الفسساجر للعلما التزكيسسة هسسذه لمسساذا ثسسم
اللحظسسة ومنسسذ تعامسسل المصسسري العلما أن يعلسسم والشسسيخ

والتسسأثيم.. وضسسرورةا التجريم الحداث.. بأسلوب من الولى
زعمه!  حد على مكان كل في الرهابيين ملحقة

المؤيسسدين أوائسسل - مسسن السسسعودي - والنظسساما وهسسو
وملحقسسة مطساردةا أفغانستان.. باسم ضد المريكية للحملة

الرهابيين.. زعموا!! 

ا أقسل ال م فسي المصسري.. وطريقتسه العلما فسي ُيق
أول فسسي ذاتسسه سسسفر الشسسيخ قسساله الحداث.. ما مع التعامل

إجسسازةا ذلسسك لزما أن جسسّرما أو أدان مسسن كسسل بيسسانه: (وليعلسسم
ثسسم منسسه، أكسسثر الشسسعوب من أمريكا تريد ل ما وهو النتقاما،

النتقاما..".  بطريقة ذلك بعد ستنفرد هي
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أول     المصري.. هو     العلما     يكن     والسؤال: ألم
التحريظظض     إلظظى     ذلظظك     وأدان.. وتجظظاوز     جظظّرما     مظظن

مظظن     عنظظدهم     من     بتسليم     الدول     والتأييد.. ومطالبة
الرهابيين.. زعموا؟! 

ذلسسك.. غيسسر يكون أن يجوز نعم.. ول الجواب كان فإن
ا تصفه فكيف هسذه فسي الفضسل العلما بسأنه سسفر شسيخ ي

المرةا؟!! 

- بسسه فاجأتنسسا السسذي الجديسسد أسسستاذك يكسسون أن أخشى
والتنكيسسل التعسذيب جامعسات مسن وخسسبراته علومه أخذ الذي

ذلك أظن ول الكلمات، هذه عليك أملى الذي - هو المصرية
ًا!  بعيد

الحكومظظات أكثُر تمارسه الذي قال: (التضييق
فظظي رئيظظس سظظبب هظظو الشظظعوب علظظى العربيظظة

هظؤلء، عظن يصظدر مظا كظل مظع المطلظق تعاطفهظا
صظظرحأت الفظظراد.. وقظظد مظظن بمزيظظد وإمظظدادهم

جظظاء الحقيقة.. وقظظد بهذه نفسها الغربية المصادر
ًا هذا على الدليل حأين المباركة، النتفاضة بعد جلي
أو الحأظظداث، فظظي رأيظظه إبظظداء بسظظبب بعضهم أوذي
المريكيظظة، الشظظركات مقاطعظظة عظظن فتظظاوى توزيع

للجهظظاد.. وخظظرج البلظظد فظظارق أن إل منظظه كظظان فما
الفرصظظة بلظظد أي فظظي الحكومظظة تعطظظي مظظا وبقظظدر
وغيرهظظا، فلسظظطين فظظي يجظظري مظظا علظظى للنكظظار
قظظد تكظظون ذلظظك والتعظظبير.. بقظظدر الحأتجظظاج وحأرية
تستشظظير، ل الظظتي النتقاميظظة الخليا تفريخ تجنبت

صظظغير، أو كظظبير عمظظل أي علظظى بالقظظداما تبالي ول
قظظالوا إذا أنهظظم المتكظظررة الحظظوادث أثبتظظت وقظظد

مضظظطرون هذا مع وُفوا.. وهم توعدوا وإذا فعلوا،
فتظظأتي لمتهظظم، يجري وما لهم جرى بما مكروبون

ًء المعجظظظزات ُيشظظظبه بمظظظا أعمظظظالهم فظظظي سظظظوا
أو الصظظومال، فظظي أو الشيشان، في أو أفغانستان

البوسنة..) اهظ.  في أو كشمير، في

بهسسم هسسؤلء.. " يعنسسي عسسن يصدر ما  قوله" كل:قلت
في أو أفغانستان في ويجاهدون جاهدوا المجاهدين.. الذين

فسسسي أو كشسسسمير، فسسسي أو الصسسسومال، فسسسي أو الشيشسسسان،
الفقرةا!  نهاية في ذلك أبان البوسنة..كما
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ل     نكرة     هؤلء.. وكأنهم     فقط     والسؤال: لماذا
المجاهظظدين.. أهكظظذا     ومسظظمى     وصظظف     يسظظتحقون

أعراضظظهم     عظظن     والظظذب     المجاهظظدين     إنصظظاف     يكظظون
وحأرماتهم؟! 

ُيجاهسسدوا جاهسسدوا السسذين المجاهسسدين هسسؤلء ثسسم فسسي و
خليا - عن الشيخ زعم - كما عبارةا الذكر.. هم النفة الدول

أي علسسى بالقسسداما تبسسالي ول تستشسسير، ل متهسسورةا انتقاميسسة
لهم؟!!  جرى بما مكروبون عمل.. مرضى

يكسسون والغمسسز الطعسسن هسسذا شسسيخ.. أبمثسسل يا الله اتق
القاعسسدين مسسن وأمثالنسسا وأنت أنا المجاهدين.. بل عن ذودك

الهسسم عنسسا ُيسسذهب شسسيء المهمومسسون.. ول المكروبسسون هسسم
الحسديث فسي كمسا اللسه، سسبيل في كالجهاد والكرب والغم،

فإنه وتعالى؛ تبارك الله سبيل في بالجهاد الصحيح: (عليكم
والكرب).  الهّم به الله ُيذهب الجنة أبواب من باب

ُيجهسسز أو َيغسسُز، لسسم وسسسلم: (مسسن عليه الله صلى وقال
ًا، ًا يخلف أو غازي قبل بقارعة الله أصابه بخير، أهله في غازي

قسسوما تسسرك وسسسلم: (مسسا عليه الله صلى القيامة). وقال يوما
بالعذاب).  الله عمهم إل الجهاد

ًا يعذبكم تنفروا تعالى: {إل وقال ًا}ِ.  عذاب أليم

المة ويصيب أصاب الذي العذاب الكرب.. وهذا فهذا
ًا إليه تشير - والذي بسسسبب إل هسسو كتاباتسسك! - مسسا في تكرار

الله!  سبيل في الجهاد عن تخليها

عليسسه اللسسه صسسلى نسسبيه وقسسول وجسسل عز ربنا قول فهذا
المجاهسسدين عن قولك من أصدق عنه.. وهو نحيد وسلم.. ل

مكروبة!  انتقامية خليا عن عبارةا بأنهم

تركسست لسسو بأنهسسا العربيسسة الحكومسسات عن الشيخ وقول
فسسي يجسسري مسسا تجسساه آرائهسسا عسسن التعسسبير في للناس الحرية

النتقاميسسة الخليسسا تلسسك تولسسدت وغيرهسسا.. لمسسا فلسسسطين
النسساس.. مسسن أحسسد إليهسسا انضسسم ولمسسا الجهادية.. ولنقرضت

وجهين:  من عليه مردود باطل كلما وهذا

المسلمين وتأمر تحض التي الشرعية  النصوصأولً:
مسسن - وليس الرض في كلمته لعلء الله سبيل في بالجهاد

الحريسسة أجسسواء الجسسواء كسسل الحريسسات! - فسسي تحقيسسق أجسسل
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حريسسة للمسسسلمين أتيحسست سسسواء.. وسسسواء والديكتاتوريسسة
التي الشرعية والنصوص اليات أكثر ُتتح.. وما لم أو التعبير

على تخفى أظنها وبيانها.. ول استعراضها أردنا لو ذلك تبين
ً المسلمين عامة الشيخ!  على تخفى أن فضل

ًا: ًا المجاهدين دافع  أنثاني ًا قديم الجهسساد علسسى وحديث
زعم لهم.. كما التعبير حرية توفر لعدما ليس الله سبيل في

الجنسسان رأوا أن - بعسسد قبسسل مسسن الصسسحابة الشيخ.. فشهداء
ول رأت عيسسن مال وشرابها.. ورأوا طعامها وتذوقوا ونعيمها

ل بحريسسة بشسسر.. وتنعمسسوا قلب على خطر سمعت.. ول أذن
علسى - تمنسوا الرض وجسسه علسى مخلسوق بها يحلم أن يمكن

ثانيسسة السسدنيا إلسسى يعيسسدهم أن فقسسط واحسسدةا أمنية تعالى الله
مسسن والشسسهيد للمجاهسسد رأوا اللسسه.. لمسا سسسبيل فسسي للجهساد
منزلة!  وحسن كرامة

عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد وقدوتنا وقائدنا نبينا هو وهذا
ٍد نفس الصحيح: (والذي الحديث في كما يقول وسلم محمسس

ُأقتسسل، اللسسه سسسبيل فسسي أغسسزو أنسسي لسسوددت بيده أغسسزو ثسسم ف
ُأقتل، ُأقتل).  أغزو ثم ف ف

سسسبيل فسسي أقتسسل وسسسلم: (ولن عليه الله صلى وقال
َبر أهل لي يكون أن من إلي أحّب الله َدر).  الو والم

عليظظه     اللظظه     صظظلى     نبينظظا     كظظان     والسظظؤال: هظظل
اللظظه..     سبيل     في     ُيقتل     أن     - يتمنى     - حأاشاه     وسلم

اللظظه     لن     لظظه.. أما     متوفرة     تكن     لم     التعبير     حأرية     لن
ي     الجهاد     ولمته     له     وشرع     أمره     قد     تعالى سظبيل     ف

الله؟!! 

القديمسسة.. حسسدثني النمسساذج عسسن تحدثني قلت: ل فإن
 الحديثة؟ المعاصرةا النماذج عن

ًا الحريسسة: ليسسس عقدةا يعيش من ولكل لك أقول سسسر
ًا ول ًا أن قلت لو خفي للجهاد انطلقوا الذين الشباب من كثير
من وغيرها والهرسك والبوسنة وأفغانستان، الشيشان، في

أن الغسسرب.. وبعسسد بلد فسسي يعيشسسون ممسسن البلدان.. كسسانوا
يجسسدوه لم الحريات.. مما من التعبير.. وغيرها حرية تزوقوا

الدنيويسسة.. الملذات جميع فيها الصلية.. ووجدوا بلدهم في
النسسداء.. وتركسسوا لبسسوا الجهسساد منسسادي نسسادى لمسسا ذلسسك ومسسع

فسسي المشسساركة عسسن السائدةا الحريات تصدهم المتاع.. ولم
تعالى!!  الله سبيل في والجهاد الشرفا ميادين
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الظلسسم.. وجسسود هنسسا: أن نقسسوله أن يمكسسن السسذي ولكن
ذلسك وغيسر والسسلب، والسسجن الحرمات.. بالقتسل وانتهاك

ًا ذلك يكون أنه شك الحقوق.. ل على العتداءات من حسسافز
ًا بالدفاع أمر السلما لن الله؛ سبيل في الجهاد على إيضافي

المظسسالم.. والوطسسان.. ورد العسسراض، وعسسن النفسسس، عسسن
الحسسوافز مسسن كلسسه الظسسالم.. فهسسذا من للمظلوما والنتصافا

الله!  سبيل في الجهاد على

ِذيَن عسسن تعسسالى قال كما ّلسس َوا َذا المسسؤمنين: { ُهُم ِإ َب َأَصسسا
ْغُي َب ْل َتِصُروَن}ِ الشورى:  ُهْم ا ْن . 39َي

الكبسست سياسات ممارسة كذلك: أن القول يمكن كما
الحكم.. طواغيت قبل من الفواه والذلل.. وتكميم والقهر

النسساس آحاد بعض من فعل - كردةا التصرفات بعض تولد قد
الحقيقسسي للجهسساد تمست مسسؤولة.. واللشسسرعية.. ل - الغير

الجهسساد عسسن شسسيء.. والحسسديث هسسذا بصلة.. ولكن الشرعي
منصف!  بينهما يخلط آخر.. ل شيء والمجاهدين

الحريظظة وإتاحأة هؤلء، على النفتاح قال: (إن
ضظظوء علظظى ومحظظاورتهم لظظديهم، ما عرض في لهم

الحظظل هظظو الشظظرعية والمفاسظظد المصظظالح قاعظظدة
قظظرار ل متاهظظة فظظي سندخل وإل والوحأيد، الصحيح

فظظي الغلظظو تسرب أسباب معرفة على أدل ول لها،
ً سنعرضظظه كمظظا بعضظظهم إلظظى والعمل الفكر مجمل

التالية..) اهظ.  الفقرة في

المجاهدين وصف من الشيخ يتحفظ ثانية  مرةا:قلت
مسسن كنكسسرات إليهسسم بالشسسارةا ووصفهم.. ويكتفسسي باسمهم

عنهم.. بهؤلء!  تعبيره خلل

المجاهسسدين وجسسود أن هنسسا قسسوله فسسي الجديسسد لكسسن
علسسى تسسؤرق راحته.. كمسسا الشيخ على تؤرق كظاهرةا.. فهي

الحسسل علسسى يدلهم هو وأمنهم.. لذا راحتهم الحكم طواغيت
الجهاديسسة الجماعسسات تلسسك حسسل من يتمكنون خلله من الذي

يرشسسد الشسسيخ.. السسذي نظسسر فسسي عليهسسا.. والحسسل والقضسساء
لهسسسؤلء.. الحريسسسة.. ُيسسستيحوا هسسسو: أن إليسسسه الطسسسواغيت

مفتسسسوح.. المفتوحسسسة.. وبصسسسدر للنقاشسسسات ويسسسستجروهم
ًا.. حسسامي عليهسسم الجديسسد أستاذه ليتعرفا ضسسد الحمسسى جيسسد

هلة وبالطريقسة يشساء، وقست عليهسم الرهاب.. فينقّض الس
يشاء!!  التي
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مظظن     الغلة     أي     بهظظؤلء     يقصظظد     قيظظل: هظظو     فظظإن
المجاهدين؟! 

عمسسوما يفيسسد هو بذلك.. بل ُيفيد ل الشيخ  كلماأقول:
مسسن هذا على أدل ثانية: (ول قوله قراءةا المجاهدين.. لنعيد

إلسسى والعمسسل الفكسسر فسسي الغلسسو تسسسرب أسسسباب معرفسسة
..". بعضهم

عسسن قسسوله مسسن يريسسد أنسسه " يعني بعضهم " إلى فقوله
منهسسم المعتسسدلين الصسسالحين المجاهسسدين جميسسع هسسؤلء.. أي

هؤلء!!  من بعض هم الغلو.. الذين إليهم تسرب ومن

الغلسسو إليه تسرب ومن منهم - الصالح جميعهم فهؤلء
تسسؤرق الشسسيخ علسسى كسسبيرةا - مشسسكلة يبدو - عما - يشكلون

قبلسسه.. مسن الطسسواغيت مضسساجع أّرقسست كمسسا مضسسجعه، عليه
والقضسساء حلهسسا - في الذكر النف طرحه خلل - من ُيساهم

عليها!! 

المتطوعظظون التقظظى أفغانسظظتان قال: (وفي
- نفسظظها مصظظر من حأتى مكان كل - من القادمون

ًا يحملظظون الظظذين بهظظؤلء تنظيم ول منهج بل منهجظظ
ًا التغيير في ًا وفكر طويلة. وهكظظذا ومعاناة تنظيمي
بينهظظم فيمظظا اختلف علظظى بهظظم الشباب بعض تأثر

العنظظف، باسظظتخداما القتنظظاع أو الغلظظو في وتفاوت
والتفرق..) اهظ.   الغلو لهذا الوقود مصر وظلت

مسسن المسسة لصسسفوةا سسسفر الشسسيخ نظسسرةا  هسسذه:قلت
أفغانسسستان.. ودافعسسوا فسسي جاهسسدوا السسذين المسلم الشباب

مجموعسسات عسسن عبسسارةا المسسة.. فهسسم وحرمسسات ديسسن عسسن
بالجهاد.. علسسى بالعنف.. وليس الغلةا.. يؤمنون من متفرقة
علسسى العنف.. التقسسوا واستخداما الغلو في بينهم فيما تفاوت

انتقال عدوى تمت أفغانستان.. وهكذا أرض على ميعاد غير
والبلسسدان المصسسار بقيسسة إلسسى العنسسف واسسستخداما الغلسسو

السسذين الغلةا بهسسؤلء الحتكسساك طريسسق والشسسعوب.. عسسن
يسذكرها كمسسا باختصسسار القصسة هسي بسالعنف.. هسذه يؤمنسون
بها!!  يعتقد وكما الشيخ،

غظظايته النفسظظي الشظظحن بلظظغ قظظال: (وهكظظذا
ًا ًا، داخلي المصرية الحكومة تتراجع أن دون وخارجي

والتشريد القتل من وحألقاته الحسم مسلسل عن
الشظظعر وغطظظاء اللحيظظة لمجظظرد أو بالظنة والسجن
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ًا ومضت للفتيات، الخظظرى الدول تحريض في قدم
تبنظظي خلل من مساعيها ونجحت السلميين على

ما وسرعان لذلك، العرب الداخلية وزراء مؤتمرات
ناهيظظك المجظظال، هذا في التونسي النظاما سابقها

دمظظر قظظد كظظان الذي سورية في البعثُي النظاما عن
سظظورية فظظي حأمظظاة السظظنة لهظظل مظظدينتين أهظظم

عشظظرات وشظظرد وسظظجن لبنظظان، فظظي وطرابلظظس
مأسظظظظظاة مأسظظظظظاتهم تجظظظظظاوزت بحيظظظظظث اللف

ذلظظك..) مثُظظل أخظظرى دول عن وقل الفلسطينيين،
اهظ.  

ُعقسسدت السستي المسسؤتمرات نسأل: هسسذه أن  ولنا:قلت
محاربسسة علسسى اجتمعسست العسسرب.. السستي داخليسسة لسسوزراء

يكسسن أعله.. ألم كلمه في الشيخ إليها أشار السلما.. التي
عليهسسا والمحسسرض زعيمهسسا هو السعودية الدولة داخلية وزير

الولى؟!!  بالدرجة

ًا أحسنت الطسساغيين: النظسساما النظسسامين لحسسالي وصسسف
السسسوري.. النصسسيري البعسسثي الطسسائفي والنظسساما المصسسري،

ًا السسدول أكسسثر هي السعودية تكن والسؤال: ألم فسسي حماسسس
سياسسسات مسسن عنهمسسا يصدر وما النظامين هذين ودعم تأييد

باطلة؟!!  ومواقف

مسسن مكسسانه..أول ولسسده وولسسي الشسساما طاغية هلك لما
زيسسارةا خلل السعودية.. مسسن الدولة هي وحكمه وليته بارك
إلسسى لسسه المرافسسق والوفد العزيز عبد بن الله عبد العهد ولي

وجلديه: المجرما النصيري الطائفي للنظاما دمشق.. ليقول
والسسدعم السسولء آيسسات أسسسمى لكم نقدما سعود آل أبناء نحن

حسسافظ الطاغية بهلك الحارةا تعازيهم أبدوا أن والتأييد.. بعد
وطرابلس!!  حماه مدينتي دمر أنه عنه قلت السد.. الذي

الظسسالمين ويسسوالي ويبسسارك، ويؤيسسد يسسدعم الذي أليس
وجرمهم؟!  وزرهم نفس المجرمين.. له

غير الجواب يكون أن يجوز - ول نعم الجواب كان فإن
خلل مسسن واحسسدةا بكلمسسة ولسسو ذلك إلى تشر لم - لماذا ذلك

هذا؟!  المطول بيانك

فقسسط.. أّمسسا النصسسارى مسسوالةا في محصور الكفر وهل
ًا الشد النصيرية موالةا ًا كفر والنصسسارى اليهسسود مسسن ومروق
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ول كما حسرج ومبساح.. ول جسائز وغيسره.. هسو تيميسة ابسن يق
فيه؟!! 

الدولسسة اتفسساق عسسن اليسسوما تطالعنسسا الخبسسار هسساهي ثسسم
الكافر تنصيب على الدولي المجتمع مع وتنسيقها السعودية

سسسقوط أفغانسسستان.. عنسسد علسسى كحسساكم شاه ظاهر الفاجر
أفغانستان؟!! في السلمية المارةا حكومة

شسسيخ.. لعلسسك يا تسكت كاملً.. أو بالحق تصدع أن إما
ُتعذر؟!!

البلد فظظظظي الحكومظظظظات قظظظظال: (مخاطبظظظظة
مظظن أمريكظظا تريظظده مظظا وإشظظعارها.. بظظأن السلمية
عظظن للمعلومظظات ومراكظظز اسظظتخباراتية مراصظظد
الجمعظظة خطظظب علظظى ورقابظظة السظظلمية، الصحوة

مظظن أكظظثُر صظظرح كمظظا وللغتيظظالت بظظل وغيرهظظا،
وتفصيل.. وكظظل جملة أمريكي.. مرفوض مسؤول

للعظظدو المجاورة تلك سيما - ول عليها توافق دولة
ولقضظظايا ولرسظظوله للظظه خائنظظة فهظظي الصظظهيوني

ويجظظب المسظظلمين، علظظى للكفظظار ومواليظظة المظظة،
بظظأي إمظظدادها وعظظدما فضظظحها الظظدول بقيظظة علظظى

هظظذه مثُظظل وجظظود أن إلظظى التنظظبيه شيء.. وينبغظظي
الجهظظاد شظظباب يظظدفع ممظظا هظظو المراكز أو المراصد
لظظو أمظظا المريكيظظة، والمصظظالح السفارات لمهاجمة

فسظظوف طريقهظظا من المجاهدين أحأد اغتيال حأدث
أبعاده) اهظ.  ُتحصر ل انتقاما إلى يؤدي

أمريكسسا الفاضسسل.. وهسسل الشسسيخ اللسسه  سسسامح:أقول
المسسسلمين.. بلد فسسي اسسستخباراتية مراصد إقامة إلى تحتاج

علسسى المتسسسلطة ذاتهسسا الحكومات كانت إذا لذلك حاجتها ما
اسسستخباراتية كمراصسسد تعمسسل الشسسعوب ومقسسدرات رقسساب
وغيرهسسا.. العربية الحكومات جميع توقع أمريكا.. ألم لصالح
المتحسسدةا المسسم عسسن الصسسادرةا القسسوانين عشسسرات علسسى

محاربسسة وضسسوح بكسسل تعنسسي بالرهسساب.. والسستي والمتعلقسسة
العسساملين.. وتجفيسسف المسسسلمين تحركسسات ورصسسد السلما،

والمتابعسسات.. باسسسم الملحقسسات مسسن ذلسسك الينسسابيع.. وغيسسر
والرهابيين.. زعموا!!  الرهاب محاربة

وعسسدما فضسسحها، الدول بقية على ويجب: (الشيخ قول
تقيسسم أن لمريكسسا تسسسمح التي للدولة أي )،بشيء.. إمدادها

هسسذه اسسستخباراتية.. والسسسؤال: أيسسن مراصسسد أراضسسيها فسسي
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السسدول ومعاقبسسة بفضسسح تقسسوما تسمح.. حسستى لم التي الدول
استخباراتية؟!!  مراصد تقيم أن لمريكا سمحت التي

السسدول مسسن دولسسة لنسسا يوجسسد أن الشسسيخ يسسستطيع هسسل
أمريكا؟!!  ونصرةا موالةا في العبيد دخول تدخل لم العربية

مسسن واحدةا دولة وجود لنا يثبت أن الشيخ يستطيع هل
غيرهسسا أو لمريكسسا عميلسسة يخاطبها.. ليست التي الدول هذه
الغرب!  دول من

عشسسرات فيهسسا السسسعودية دولتسسه أن الشسسيخ يعلسسم ألم
) آلفا5000( عسسن يزيد المريكية.. وما العسكرية القواعد

هسسؤلء.. يلعبسسون.. أما يعملسسون تراهسسم أمريكي.. مسساذا جندي
يرصدون.. ويخططون.. ويدبرون؟!!  أنهم

يطلسسع لسسم لعلسسه لقلنسسا شيخ يا غيرك الكلما هذا قال لو
أنسست ودينهسسم.. أمسسا لمتهسسم النظمة هذه وخيانة عمالة على

العميلسسة.. النظمسسة هسسذه بخفايسسا التامسسة بالدرايسسة المعسسروفا
كلما.. مسسن تقسسدما ما المعمقة.. تقول وتحليلتك وبدراساتك

منه!  نقيلك منك.. ول نقبله ل فإنا

مثسسل وجسسود أن إلسسى التنسسبيه الشيخ: (وينبغسسي قول أما
الجهسساد شسسباب يسسدفع ممسسا هسسو المراكسسز أو المراصسسد هسسذه

. )المريكية.. والمصالح السفارات لمهاجمة

شسسباب وجسسود تضسسمن كيف من.. ثم من.. وعلى تنبيه
ٍذ.. وأنت الجهاد والمسسسؤولين الحكومسسات جميسسع تسسدعو وقتئ

مشسسروع خلل مسسن مجتمعاتهم في وتذويبهم تصفيتهم على
ًا بهم ألصقت أن تقترحه.. وبعد الذي والحرية النفتاح جمعسس

الشسسارةا الجارحسسة.. تقسسدمت والطعونسسات التهامسسات مسسن
إليها؟!! 

بوش:      الرئيس     إلى     المفتوح     خطابه     وفي   

أمظظة مظظن فظظرد وأنظظا إليظظك الشيخ: (أكتظظب قال
كظظان الظظتي الحظظال مثُظظل فظظي مضطهدة مستضعفة

يتعظظرض كظظان حأيظظن السظظلما عليظظه عيسظظى عليهظظا
أخظظرى) جهة من والرومان جهة من اليهود لعدوان

اهظ.  
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بالستضسسعافا.. وتشسسبيهها السلما أمة  وصف:أقول
مسسن معسسه ومسسن السسسلما عليسسه عيسسسى عليسسه كسسان بمسسا

أوجه:  من وذلك يليق، ول يصح ل الستضعافا.. وصف

وتبطسسل تسسرد السستي الشسسرعية النصوص جهة  منأولً:
ِه قال كما والوصف، الزعم هذا ّل ِل َو ُةا تعالى: { ِعّز ْل ِه ا ِل ِلَرُسو َو

ِنيَن ْؤِم ْلُم ِل ِكّن َو َل ِقيَن َو ِف َنا ْلُم َلُموَن}ِ المنافقون:  ل ا ْع . 8َي

عليسه اللسه صسلى النسبي عسن صسح فقسد الحسديث وفي
ُبعثت أنه وسلم ُيعبسسد حتى بالسيف، الساعة يدي بين قال: (
ظسل تحست رزقسي وُجعسل لسه، شسريك ل وحسده تعسالى اللسه

أمري).  خالف من على والصغار الذل وُجعل رمحي،

ًا: على الظاهرةا المجاهدةا المنصورةا الطائفة  إنثاني
تفيسسد خالفها.. التي من أو خذلها من يضرها ل الحق.. والتي

زمان.. كل وفي زماننا في موجودةا بأنها الشرعية النصوص
لمسسة الشسسيخ ادعسساه السسذي الستضسسعافا زعسسم كسسذلك تبطسسل

أمسستي مسسن طائفسسة تسسزال الحسسديث: (ل فسسي كمسسا السسسلما،
أمسسر يسسأتي حسستى خسسذلهم مسسن يضرهم ل الحق على ظاهرين

"  كذلك وهم الله

السسدين هسسذا يسسبرح وسسسلم: (لسسن عليسسه اللسسه صلى وقال
ًا تقسسوما حسستى المسسسلمين مسسن عصسسابة عليسسه يقاتسسل قائمسس

الساعة). 

أمتي من طائفة تزال وسلم: (ل عليه الله صلى وقال
يسسأتي حسستى خالفهم أو خذلهم من يضرهم ل الله بأمر قائمة

الناس).  على ظاهرون وهم الله أمر

مسسن عصسسابة تسسزال وسسسلم: (ل عليسسه اللسسه صسسلى وقال
مسسن يضسسرهم ل لعدوهم قاهرين الله أمر على ُيقاتلون أمتي

ذلك).  على وهم الساعة تأتيهم حتى خالفهم

لعسسدوهم.. ظسساهرين الحسسديث: قسساهرين بنسسص فهسسم
أو خسسالفهم مسسن يضسسرهم اللسسه.. ل بسسأمر بسسالحق.. قسسائمين

نبينسسا لسان على صفتهم هي هذه بمن يليق خذلهم.. فكيف
بالستضعافا؟!! يوصفوا أن وسلم عليه الله صلى

ًا: الشسسرعية السياسسسة مسسن ليس تقدما لما  إضافةثالثُ
ل والسسدين.. السسذين اللسسه أعسسداء أمسساما بالستضسسعافا التظاهر
ًا إل ذلك يزيدهم ًا غي ًا وكبر للمسلمين!  واحتقار
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ًا: فسسي ذكسسره لمسسا مناقض هو هنا الشيخ ذكره  مارابع
السلمية المة هذه هناك: (أن قال حيث الحداث عن بيانه
مسسن بهسسا نسسزل مهمسسا منصسسورةا مرحومسسة، مصسسطفاةا، أمسسة

والهوان.." !!  الضعف من بها وحل المصائب

الوليظظات تراجظظع أن نأمظظل زلنظظا قظظال: (ول
لكظظي العظظدل إلظى أقظرب وتكظظون مواقفها المتحدة

أمريكظا في الثُقة بها.. ولكن ظننا حأسن إلى نرجع
اهتزت..) اهظ.  ما سرعان وعدالتها

بأمريكسسا.. حسستى الظسسن المسلمون حسن  متى:قلت
" بقسسوله الشسسيخ كسسان إذا بهسسا.. إل الظن تحسين إلى يرجعوا

رقسساب علسسى المسلطة الطاغية الحكومات زلنا.." يقصد ول
عنهم؟!!  بالنيابة يتكلم المسلمين.. فهو

المريكيسسة.. بالدولسسة الظسسن يحسسسن أن يجسسوز كيف ثم
بيسسانه مطلسسع فسسي يصفها ذاته العدل.. والشيخ منها ويلتمس

ثمود، وعدوان عاد، جبروت بين بأنها: (جمعت الحداث عن
مسسدين، أهل وتطفيف لوط، قوما وخبائث فرعون، واستكبار
الحيسساةا، علسسى وحرصسسهم اليهسسود، مكسسر ذلسسك إلسسى وضسسمت

ٍد كسسل علسسى لنفسسسهم وتزكيتهسسم باللفسساظ، وتلعبهسسم أحسس
سواهم.."؟!! 

مسسن الشسسيخ.. فكيسسف يقول كما صفاتها بعض هذه أمة
العدل؟!!  عندها الظن.. ويلتمس بها ُيحسن أخرى جهة

علظظى المسظظلمين نحظظن حأرصظظنا قظظال: (ولقظظد
نملظظك - ونحن بوش الرئيس انتخاب - أي انتخابكم

لفظوزكم المرجحظظة الصظظوات غالبية أن على الدلة
ًا     وأنا أصواتنا، هي ،بذلك     المسلمين نصحت     شخصي

العظظدل إلظظى أقظظرب تكونظظوا بأن يأمل بعضهم وكان
كظظان الخظظر بعضظظهم أن مظظع الظظديمقراطيين مظظن

ًا الشظظرين، أهون اختيار يعدو ل المر أن في صريح
ًا ذلك نفعل ولم ووالظظدكم حأزبكم لجرائم منا نسيان
إسلمية..)اهظ.  أرض كل في

مسسن عليسسه مسسردود باطل.. وهسسو هنا الشيخ : كلماقلت
أوجه: 

أن فسسي للمسسسلمين الترخيص جهة من باطل  هومنها:
أمريكسسا، فسسي بهسسا المعمول الديمقراطية اللعبة في ُيشاركوا
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ُتحمسسد وشسسرعية.. ل عقدية مزالق من ذلك على يترتب وما
مزعومسسة.. مصالح عن قيل مهما ُتبرر أن يمكن عقباها.. ول

تعارض ل التي المصلحة هي المعتبرةا الشرعية المصلحة إذ
ًا ًا نص ُتعسسارض هنا وهي الشريعة.. فكيف نصوص من صريح

مواضسسع فسسي ذلسسك بينسسا قد كنا وكلياتها.. كما الشريعة أصول
أبحاثنا!  من عديدةا

المجسسرما هسسذا مثسسل إيصسسال علسسى التعسساون  أنومنهسسا:
الثسسم علسى التعسساون قبيسل مسن هو الحكم سدةا إلى السفاح

ُيخشسسى - أن اللسسه يعفسسو أن - إل الشسسيخ علسسى والعسسدوان.. و
ًا يتحمسسل بحسسق يرتكبسسه ومسسا الرجسسل هسسذا إجسسراما مسسن قسسسط

- ومذابح.. لنه إجراما من وغيرها أفغانستان في المسلمين
بسسوش.. وترشسسيحه إنجسساح فسسي الكبر السبب - هو زعم كما
إلى أوصلته التي هي الشيخ أصوات الحكم.. وأن سدةا إلى
والعتداء!!  الجراما من الن عليه هو الذي الموصل هذا

ًا أهسسون بأنهم الجمهوريين عن ُيقال ما  أنومنها: شسسر
ًا مرفسسوض سسسطحي كلما السسديمقراطيين.. هسسو مسسن شسسرع

ً ًا.. حيسسث وعقل والحسسداث.. أن القرائسسن جميسسع دلسست وواقع
للسسسسلما والعسسسداء الجسسسراما حيسسسث مسسسن سسسسواء الحزبيسسسن

والمسلمين!! 

شسسباك فسسي يقع - أن والعالم - الواعي للشيخ ينبغي ل
جهسسسسة مسسسسن بيسسسسن: الجمهسسسسوريين التفريسسسسق أضسسسسحوكة

بريطانيسسا، في العمال حزب جهة.. وبين من والديمقراطيين
ونظيسسره الصسسهيوني الليكسسود المحسسافظين.. وحسسزب وحسسزب

قضسسية مسسن الحسسزاب هسسذه موقسسف حيث العمل.. من حزب
بينها فيما تفرقت - وإن الكفر ملل والمسلمين.. إذ السلما

والمسسسسسلمين.. السسسسسلما تجسسسساه واحسسسسد - موقفهسسسسا أن إل
ومصالحهم!! 

- المفتسسوح خطسسابه مطلسسع - في ذاته الشيخ  أنومنها:
ً أحسن الديمقراطيين أن يذكر الجمهوريين.. حكاما من حال
اليهوديسسة " وإدارتسسه " كلنتسسون الرئيس جاء يقول: (ثم حيث
ًا أكثر وكان المشسسكلة.. " أي بحسسل أبيسسك ومسسن منسسك اهتمام

الفلسطينية؟!  المشكلة

أن     يعلظظظظظم     الشظظظظظيخ     كظظظظظان     والسظظظظظؤال: إذا
ًا     كلنتون     يكون     - الذي     الديمقراطيين -     منهظظم     واحأد

ًا     أكظظثُر -     الجمهظظوريين     مظظن     المشظظكلة     بحظظل     اهتمامظظ
ًا     بظظوش     يكظظون     الظظذي يوصظظي     - كيظظف     منهظظم     واحأظظد
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ًا     القظظظل     بظظظوش     وترشظظظيح     باختيظظظار بحظظظل     اهتمامظظظ
المشكلة؟!! 

أخطسسأت الناس عنك يقول شيخ.. لن يا بالنار تلعب ل
بسسالكفر.. كفسسرت.. ورضسسيت عنسسك يقولسسوا أن مسسن لسسك خيسسر

ًا والمجرمين.. وكنت والجراما الكفر واخترت على لهم عون
وكفرهم؟!!  إجرامهم

ًا ذلك أقول ًا مشفق ًا خير.. ل كل في لك راغب أو طاعن
ًا.. معاذ !!  الله مجّرح

الرئيسسس.. أنصسسحكم قسسال: (أيهسسا مسسا ليتسسه ويسسا قسسال
ّفوا تقفوا أن بالله وأخوفكم مسسع وتتعسساملوا العدوان، عن وتك

..) اهس.تحفظ     بل     معكم     تجدوننا وسوفا وأناةا بعدل القضية

أفغانسسستان.. على " العدوان " بوش أوقف : إذاأقول
دولتسسه ومسسع معسسه تكسسون وأنسساةا بعسسدل القضسسية مسسع وتعامسسل

تحفظ؟!!  شيخ! - بل - يا وحكومته

والرهسساب الكفسسر زعيمسسة أمريكسسا مسسع المشسسكلة فهسسل
أفغانسسستان.. فسسإذا مسسن موقفهسسا فسسي العالميين.. محصسسورةا

العسسدوان.. انتهسست وأوقفسست وأنسساةا بعسسدل معهسسا تعسساملت
أحبسساب أمريكسسا مسسع المآخذ.. وأصسسبحنا المشاكل.. وُحسمت

؟!! تحفظ     وبلوعاداها..  خالفها من على واحد كصّف

مثلك؟!  عالم عن تصدر أن شيخ يا لكبيرةا والله إنها

لهسسل الكسسبرى المسسوالةا عين هو هذا قولك يكن لم إذا
محمسسد - كالشسسيخ العلم أهل عنها قال التي والطغيان الكفر

السسسلما.. نسسواقض كفر.. ومن - بأنها وغيره الوهاب عبد بن
ًا؟!!  الموالةا تكون فما إذ

إليظظه.. وإنمظظا     ذهبتظظم     ما     أقصد     ل     تقول: أنا     قد
وكذا؟!      كذا     أقصد

وقلبسسك.. فنحسسن قصدك يتولى تعالى  اللهلك:     نقول
قولسسك نحسساكم وقصسسدك.. وإنمسسا قلبسسك نحاكم ول نحاكمك ل

علسسى ُيحمسسل أو يفسر أن يمكن ل وكلمك وكلمك.. وقولك
ذكره؟!!  تقدما الذي المحمل غير
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بهسسا تطسسايروا هسسذه.. فقسسد بمقولتسسك القوما فرح لشدةا
المختلفسسة.. إعلمهسسم وسسسائل عسسبر اتجسساه كسسل في ونشروها

غيرها؟!  تقل لم وكأنك

ِزن أن قبل شيخ يا نفسك حاسب كلمسسك ُتحاَسسسب.. و
إلسسى والرجوع بالخطأ العترافا أن عليك.. ثم ُيوزن أن قبل

السسذين العسساملين العلمسساء شسسيم مسسن فضسسيلة.. وهسسو الحسسق
النفسسس.. ول أو بسسالثم العسسزةا تأخسسذهم ول للحسسق يتواضعون

ًا إل نظنك ّياب ًا أ السسذي - وهسسذا اللسسه شسساء - إن له للحق.. محب
عليك!  إليك.. والرد الكتابة على جرأنا

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

ًا كتبها ًا.. صبر واحتساب
ًا ًا ونصح  وإشفاق

مصطفى المنعم عبد
بصير أبو ؛حأليمة

      س ه1422 / 8 / 7

)27(والجهاد التوحيد منبر

موقعنا على الشبكة
sw.dehwat.www//:ptth

moc.esedqamla.www//:ptth

. . //:ofni hannusla www ptth

moc.adataq-uba.www//:ptth

منبر التوحأيد والجهاد

*   *   *
sw.dehwat.www//:ptth

moc.esedqamla.www//:ptth

. . //:ofni hannusla www ptth

moc.adataq-uba.www//:ptth

منبر التوحأيد والجهاد
www.tawhed.ws

www.almaqdese.com
. .www alsunnah info

www.abu-qatada.com

منبر التوحأيد والجهاد
sw.dehwat.www

moc.esedqamla.www
. .ofni hannusla www

moc.adataq-uba.www

http://www.tawhed.ws/
http://www.alsunnah.info/
http://www.tawhed.ws/
http://www.alsunnah.info/
http://www.alsunnah.info/
http://www.alsunnah.info/

	بسم الله الرحمن الرحيم

