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بعد:  أمأا

ّنأا ٍة علمى نأفوَسمنا طوينما مأنمذ إ ّذاء، عزيم أضمرمأتها حم
ُةا ًا اليممام مأممر علممى وزادتهمما تعممالى اللممه دين على الغير ثباتمم

ًا، أو أرض، ُتغصممب أو مأممؤمأن، ُيقُهَر أْن المؤمأن أنأفُة ورسوخ
وسلم.  عليه الله صلى القُاسم أبي شريعة مأن ُينال

ّنأا ّلمب علمى البيعمَة عقُمدنأا مأنمذ وإ َط َنمكَ فمي الجنمة َت َح
َنها , نأحمُل الحتوف ًا أكتافنا بين ثم َدقَ، أعناق جنوبنمما وبيممن ُتمم

ًا ُتزهق.  أرواح

ِطئِْت مأنذ َق أقدامُأنا و فممي اللممه واختارنأمما الجهمماد، طري
ّنم القُعود زمأن َوةا لتس ّنأما اليقُيممن، علمَم نأعلمُم بمه إسلمأه َذْر أ
ًا نأعالُج ُع بممالله فاعتصمممنا القُتممل، فيه المصاب أهوَن أمأر نأتبمم
ٍةا خطى ن تفوُح سبقُونأا، إخو نأبغمي الجنمة؛ رائحمُة آثمارهم مأ
ولشكورا}.  جزاء مأنكم الخر{لنأريد واليوَم الله مأاعند

ّنا ولقُد ّط ُق عنه َينفكَّ مأال على أنأفَسنا و الجهمماد، طريمم
جهاد. كان مأذ

َد استعذبنا ّقُة، فهانأت الله، وع ّقُة. وقُربت الَمشَ الشَّ

ُد اليوم إنأنا ووالله بها؛استوحش وِعدنأا التي الغربَة لنج
ّنا ُق، مأ ُبغيممَة اللسممنة، َغممرَض صممرنأا المرتمماُب وتممبّرأ الصدي و

ُلها المأُم رمأتنا النأظمة، واحدةا.  قوس عن ك

ً نأزلنا مأا إذا ُله صاَح مأنهل ُنأضَُرُب ُنأؤذى َنأنفكَّ فما علينا     أه و

َوْخُز هذا يصرفنا والله وليس عليممه عاهممدنأا " عممما " ال
َدهَ الله ُيتَم حتى الله، دونأه.  نأهلكََ أو ُوع
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ْبَر جعلنا فلقُد ِرض، كّل َجْمَجَمَة ُأذنأنا َد ْنشَِنَة مُأغ كّل وِش
َقُبُل أْخَزم، ًا، لبس مَأْن خيُر مأنها ُيعَصم لم َف مأن وأكرُم مِأغفر
وسلم.  عليه الله صلى سيف نأصاَب قبض

َبُر مأا القُول، هذا إلى اليوم ألَجأَنأا حتى ُيص لم إذ عنه، ل
ّنمما مأممما بشَممٍئ فنالنا مأنه، ُيحذُر يكن ُدهَ ك ِر مِأممن نأعهمم أهممِل غيمم

ْدل، َع ِزمُأه حسبناهَ مَأْن ال ُنه ُيل ُقُل لم إْن دي ًا ي َيصممُمت. أْن خير
ُد مأال فكان ًا، مأنه نأج َع حين بد ُد مأال وق مأفرا. عنه نأج

،1الشَنقُيطي المختار مأحمد الشَيُخ قاله مأا بهذا ونأعني
بجدةا.  الترمأذي سنن شرح مأجالس مأن مأجلس في

الوقار ِحبى أطلق حين سكت، كان الشَيَخ أّن ليت فيا
ُق ل بما ِم بأَهِل يلي ّبت.  العل والتث

جولممًة وجمماَل عليممه، أوكممأَ مأمما وحممّل عنممه، نأهممى مأا جاء
ُيضَُرُب كريم. وجُه إل مِأضُمارها في ل

قال. عّما الشَيخ أغنى مأا أل

ٍد للقُول وإّن السهام. كمرادي لمرا

سديدا}. قول وقولوا الله اتقُوا آمأنوا الذين {ياأيها

َق كان وقد عقُِممب المجاهممدين مِأممن نأمماَل أْن للشَيخ سب
َء ووصممَف البيمض، الثلثماء أحمداِث نأيويمورك غزوتممي شمهدا

ّلة نأحسبهم كما وواشنطن ذلممكَ فاْحتَملنمما والعلممم، العقُِل بقُ
ًا وأغضُينا مَأضََُض، على قمذى، علمى المسلمين لجماعة صونأ
َع اليام هذهَ مأنه كان مأا كان حتى ّتس ُقَ فا الّراقع.  على الَخْر

ًا كان لو ًا هّم ُته واحد َتمل ّنهلح وثالُث وثاٍن هٌم  ولك

ٌد؛ الدين في ُيحابى كان ولو  َع لممما أح َلممي َدّف ُسممم َنأع
وتب. لهب أبى يدا وتبت الجنة، في بلٍل

َعممّن ل " أل َن ً يم إذا بحممٍق يقُمموَل أْن النمماس، هيبممُة رجل
ِلمه ". ع

بمدينممة سعود الملكَ بجامأع يلقُيها التي دروسه مأن درس أثناء في 1
مه 16/1/1424 الربعاء يوم ذلكَ وكان جدةا،

)2(والجهاد التوحيد مأنبر



ذم المجاهدين 
وتزكية المأراء

َق مأا إّن وشممأَِن المجاهممدين، أمأممر فممي الشَمميُخ بممه نأطمم
ِم الجهاد، ُد كان لو المأر؛ ولةا وحك ٍة أسمٍس إلمى يستن علميم
ٍة، ّيمم َع ويحمممُل جل ِة طمماب ِة اللغمم ِةا الفقُهيمم الحكممم عنممد المعتممبر

َد كما والستدلل الخطممُب، لهمماَن الفقُممه دروس في مأنه ُعه
ّنا رأينا، بما رأى فيما نأناقشَه أْن ولستطعنا َبي المسممائَل له ول

ّيَن حتى بمنازِعها؛ والمسالكََ بدلئلها، نأديُن فيما لنا أّن له َيتب
ًا َبه الله ًةا كتاب، مأن مأستند ٍم مأمن وأثمار ًا وسمنة، علم وسملف

المأة.  أعيان مِأْن َغبَر مِأمْن

ّنأه غيَر ًةا، تمحيممٍص، غير مِأن فينا القُوَل أطلق أ مأصممادر
ّنتا، َتع ِةا علممى الحكمماَم وقّرَر و " قبيممل مأممن المجاهممدين سممير
ُيفّصممَل أن غيممر " مأممن دليممل " و" بممأَي يجمموز " و" ل حممرام
ّلممه ذلكَ َيّزُف وإنأما فيه، الصواب وجه عن ويكشََف القُوَل، ك

واليمموم بممالله، الممترهيب طريممق عممن والعواطممِف للقُلمموِب،
الله.  يدي بين والمقُام والنار، الخر،

ٌغ وهذهَ يخشَى مأؤمأٍن كّل قلُب لها يليُن القُول، مأن صي
ُلها يجوُز َفكيف الله، بهمما، وزجرهممم النمماس حمِل في استغل

ُد مأمما إلممى يصمميروا حممتى َغفممَل وهممل المتكلممم، لهممم يريمم
الممتي الجنممة عممن العظيمممة، المعممانأي هممذهَ عممن المجاهدون

ِر يطلبونأها، ِم يخشَونأها، التي والنا يرجممونأه، الذى الخر واليو
ِم يخافونأه.  الذي الله ومأقُا

َثهَ الشششنقيطّي أداَر لقد مششن ُجملششٍة علششى حششدي
فيمششا عنهششا الحششديَث ونششوجُز نوِجُزهششا المغالطششات،

يلي: 

الجهششاِد،     قششادة     مششن     بالمخلصششين     أولً: تعريُضهَ
َلْمِزهششم ول     السإششلم،     شششريعُة     ُتقششّرهُّ     ل     نحششٍو     علششى     و
العلماء.      وسَإْمِت     العلم     أدِب     مع     يتناسإُب

حيممن لمممزةا} وذلممكَ همممزةا لكممل {ويممل: تعممالى قممال
َغّررين وصفهم بَمن عّرَض الُمَسممّممين المّأممة، بشَممباِب بممالُم

القُممموُل تجممماوَز ثمممم الفضُمممائية، القُنممموات عمممبر لفكارهممما
ِد إلى بالشَنقُيطّي ُع الذي الح ّق َو ُيت ِلممه شمميٍخ مأممن ل يوصممي مأث

ًا ّتنّزهَ اللسان، بحفِظ دائم ِز عن وال َهم ّلْمممز، ال لّممما وذلممكَ وال
َةا هممؤلء وصممَف ّنأهم القُمماد لممّف" مممب النمماَس َيخممدعون قممد بممأَ

ّبًة واللحيُة العمامأُة كانأت  فمتى"اللحية وإطلقَ العمامأة، ُس
ِدعممًة السمات هذهَ كانأت لصحابها؟! ومأتى للمّأممة؟! إّن مأخا

َتحّسَس أْن أمأرنأا الله ِة، وَخممبيء الخديعممَة، َنأ َلحممن فممي الفتنمم

)3(والجهاد التوحيد مأنبر



ذم المجاهدين 
وتزكية المأراء

تعممالى: اللممه قممال ،الظمماهر السلم أهِل ِشعار في ل القُول
ّنهم َالسلمأة.  الله القُول} نأسأَُل لحن في {ولتعرف

ّنأا هذا؟ بتعريضُه يقُصد مأن هاهنا الشَيَخ سائلوا وإ

ّنأا ًا نأجد لم إ ُقَ أحد سمموى الشَنقُيطي، وصُف عليه َيصد
ِد بممن أسممامأة الشَمميخ الزمأان؛ هذا في العرب المجاهدين قائ

لدن. 

ٍة أبّرهَ مأا فيالله ّقُه بأَمّأ ُع ِفيها.  العلم أهُل عامّأتها قبَل َي

ُء ُكُم قريٍب كّل جزا َلُل مِأن ُكُم مُأِحّب كّل وحّظ مَأ َغُن ٍمِأن َض

َةا الشَممنقُيطي بممه اتهممم مأما مممبال مأاسممّماهَ الجهمماد دعمما
ّبممَر "تهييممج" والممذي َكممم َفممي اللممه عنممه ع مممبال التنزيممل مُأح

الممؤمأنين حمّرض النمبي {ياأيهما تعمالى قال كما "تحريض"،
القُتال}. على

ّنمى قمد أسمامأة الشَميخ أّن نأعلمُم جميعما ونأحمن همذهَ تب
يحممّرُض وليممزاُل هممذا النمماس زمأممن َفممي الشَممرعية السممنَة

الشَممنقُيطي مأايهممدُف نأممدري ل الجهاد. وإنأنمما على المؤمأنين
"التهييممج" فحسممبنا ممم"التحريممض" ب لفممظ استبدال وراء مأن
الوكيل.  ونأعم الله

ُد أنأه على يدلكَ ومأما َأسممامأة، الشَمميخ هنمما بلمممزهَ يقُص
ِر بتسممميم يقُوُم الذي هذا أّن زعُمه قممد زعممم الشَممباب أفكمما
َء قّسَم ول النممار، ٍفممي وفريممق الجنممة، ٍفممي فريق إلى العلما

ّنأممه عاقٍل عيُن تخطئ ِةا إلممى يممومأئ أ بانأقُسممام الشَمميخ إشممار
فسطاطين.  إلى سبتمبر مأن عشَر الحادي ِبعد العالم

قممول مأممن ُيعَرُف وهذا مأخذولٌة، المّأة أّن ذكُرهَ وكذلكَ
ِكممُر الشَممنقُيطّي كممان إن نأدري أيضُا. ول الله عبد أبي هممذا ُين

أيضُا.

ًا:  ثاني

بأَهممل تعريضُُممه الشَمميخ، حممديث مأممن نأرتضُمميه ل ومأممما
ِم ِرَف الذين العل ُلهم لهم ُع ُتهم، فضُ ُهه ومأنزل لرائهم، وتسفي

ِعها، عبارةا بأَغلظ ِرهَ عند وذلكَ وأشن َد أّن يرى لَمْن ِذك الجهمما
َلممه ذلممكَ، ليممرى والشَيُخ عين، فرُض ُفممه فحم علممى لهممم خل

ّدي ِم مأنهممم، المأممواِت علممى التعمم فقُممال: بالحيمماء، والتهكمم
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ويممأَكلون القُهمموةا يشَممربون وهممم عيممن فممرُض (يقُولممون
المندي)!

ّي ٍم أ هذا؟! عالٌم ُيجيُزهَ كل

قبممَل العلَم قرأوا علماء العين، بفرضية قالوا الذين إّن
حمممود الشَمميُخ المأممواِت مأممن قمماله الشَمميخ، الناُس يعرَف أْن

ومأممن اللممه، رحمممه عممزام اللممه وعبممد اللممه، رحمممه الشَعيبي
وغيرهم. العلوان وسليمان الخضُير، علي الشَيخ الحياء

ًا الشَممنقُيطي عنممد أصممبَح العلَم أّن أم ْكممر مَأممْن علممى ِح
ًا الدولُة له َتمنُح ول حممول جامأعممة. ول أو جممامأع، فممي كرسممي
بالله.  إل قوةا

ثالثا: 

ُته َقَ الغيوَر الشَباَب نأع بالّرعمماع المّأممة هممذهَ مِْأممن الصاد
َهَمل، ُلممه ونأمماعق، زاعممٍق كممّل يتبعممون الممذين ال َق وجع الزاعمم
َق ِةا للجهاد، ينادي مأن كّل الناع ُنأصَر نأفَسممه يصُف ثم المّأة، و

هؤلء!  المّأة شباب على أمأيٌن بأَنأه ذلكَ بعد

ًا السممجون بهممم ضّجت عّمن مأؤتمن يا أنأت فأَين حسن
ُقعد ظلما، مأممن ُطردوا ومأسلكَ، ريٍع كل في بالمرصاد لهم و

ِئهم مأن وُحرمأوا أمأوالهم، مأن ومُأنعوا أعمالهم، ِتهم، آبا وأمأها
ِئهم ِتهم وأبنا  .وبنا

ّنكَ ل َي َد ألف ُبني الموِت بع ُد زادي زودتني مأا حياتَي وفيَتن

ًا:  رابع

ُدهَ أجمع، الحديث وقارعُة الثافي، ثالثُة أمّأا اليماَن عقُ
َةا، والقساَم الُمغلظَة، هممم البلد، هذهَ حكاَم أّن على الُمؤكد

ُةا ِة حممما ّداُم الممدين، بيضُمم ّله والمسمملمين، السمملم وُخمم وتممأَو
ًا، المديممَح لهُم كاَل ثم ذلكَ، إثبات سبيِل في الحاديَث جزافمم

ِرُف وصاَر ِد رؤوس علممى وأعلَن يعرُف، ل بما َيه ّنأممه الشممها أ
ُد ِقُ َبه َيع ّبهم. على قل ح

أحببت". مأن مأع  "أنأت:له فنقُوُل

ّنأا َقَ لنقُسُم وإ َكة أدنأى له مَأْن أّن أقسَم، مأا فو مأن مِأْس
ٍةا أو عقٍُل، ُيجازُف ورع، مأن ذّر النحو.  هذا على بالقُول ل
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ّي ٍم أ الشَيخ؟!  عنهُم يتكلُم حكا

ِد أحكمماُم والممديَن العلممَم ورثمموا الولممى؟! مَأممْن العهممو
والمسلمين. الدنأيا به وساسوا

ُذ أقَل إّن ُيؤخ ِذنأمموا أنأهممم الشَمميُخ، عنمماهم مَأممْن على مأا أ
ِر َء تمل أن المرابين وجحور الربا، لوكا والمدينممة مأكممة أرجمما
المسلمين"!  "بيضُة

ً ِم شريعة إلى التحاكم عن فضُل ً الكافرةا، المأ وفضُممل
الشَممريعة، أحكممام مأممن الكثير وتعطيِل الكفاَر، مأوالتهم عن

ٍم واجتراِح ًا.  الله بها ُينزل لم أحكا ُسلطانأ

ِد والّسَرِف، المكوِس، الظلم، في مأاشئَِت وقل والّصمم
الله. سبيل عن

ُع الله وايُم ّقَ حّب ليجتم وحممّب ورسمموله، لله تاّّم صاد
سليم.  قلٍب في هؤلء

عنممدهم الُمتقُممّرَر والجماعممة السممنة أهممِل مأنهممَج إّن ثم
ًا ًا، قديم ِز عدُم وحديث ِء جوا ِةا على الثنا ِر ول َيغممتّر حتى الجو ل

ًا، خطأَهم فيرون الناس، عامأُة بهم َتهم صواب سنة. وبدع

فيممه وقع مأا إلى الناس تنبيُه البيان هذا مِأْن الغرَض إّن
ٌع الشَمميُخ إذ المغالطممات؛ مأن الشَيُخ ّتبمم ٌء بممه، مأقُتممدى مُأ ونأممدا
َع كيما للشَيخ علممى فممإّن قمماله، َفيما الله ويتقُي نأفَسه، يراج
ًا لفظه ًا، رقيب ْعَرْضنا ولذا عتيد ّد عن أ كممّل على الُمفّصِل الّر
به.  مأاجاء

ًا     الشيَخ     نخاطب     لم     ونحن أمور:      لعدِة     سإر

َته  أّن)1 ُتها، وطاَر الركباُن، بها سَرْت مأقُال فكممان صممي
ًا الذيوع. بقُدر النأكاُر يكون أْن لزامأ

ًا ُنأوصح الشَيَخ  أّن)2 علممى سممابق لممه خطاٍب في ِسّر
ٍةا في وأنأكَر ُيناصح أْن فغضَُب هذا، أم جامأعة في له مأحاضر

ّدها المناصممحَة، هممذهَ القُممرى ٍد وعمم َعمم العلممماء حقُمموقَِ علممى َت
العلم!!. طالِب ُخلق مأن ليست لهم، ومأراجعًة

ًا:  وأخير
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ِة فممي مأنممه يسمملَم أْن بالشَمميخ َنأربممأَ فإنأنمما َكمم هممذهَ ُحل
العممراقَ فممي المسمملمين يقُصفون وهم الصليبيون الحداِث،

أوليمائهم، مأمن المنممافقُون مأنمه ويسملَم هممذا، حممديثه سماعَة
ُةا مأنه ويسلَم ُصممحفهم فممي يهممزؤن الممذين الُصُحفيين مألحد
ِر ويسمملَم الحتسمماب، عبممادةا إلى الحجاب مأن الدين، بشَعائ

مأكَر لنا ويرصدون الدسائَس، يكيدون الذين العلمانأيون مأنه
والنهار.  الليِل

ُيرمأى هؤلء، كّل ُمأنه يسلم قّل الذين الجهاد، أهُل به و
الرض، مأنهمممُم واستوحشَمممت عشَممميُرهم ومأمممّل نأصممميُرهم،
ّلبتهُم َط َت إلممى ويلجأَون هربا، الرَض يتذرعون الفجار، أيدي و

َنأه مأممال َتضُممو أعيممِن عممن بممه يتخفممون َكْرهمما؛ الفعممِل مِأممْن َير
المتربصين.

بالممدراهم بيعوا وإْن ُأسروا، وإْن قتلوا، وإْن الله، فلهَم
َع كما َع فقُبُل الشَيُخ؛ بذلكَ َتفّج عممدي ابممن خبيب العراّب با

ًا فقُتَل مأكة، لهِل ينشَد:  وهو صبر

ًا ُأقتُل حين أبالي ولسُت ّي على      مأسلم في كان َجنٍب أ
مَِأْصَرِعي الله

ِه ذاِت في وذلكَ  أشلِء على يبارْك       يشَأَ وإْن الل
ٍو مُأَمّزع ِشل

أجمعين وصحبه آله وعلى مأحمد نأبينا على الله وصلى 
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