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الجدد المحافظون
الجدد والقاديانيون
العلي حامد الشيخ؛ بقلم

ولممم مممات  (مممن:حديث من المستنبطة الفوائد من 
نفمماق) مممن شممعبة علممى مممات بالغزو نفسه يحدث ولم يغز

.]عنه الله رضي هريرة أبي حديث من مسلم رواه[

ون ل السإملما عّز أن همو المنمافق لن بالجهماد، إل يك
الغممزو يريممد ل هممو ذلممك أجل فمن السإلما، عّز يريد ل الذي

ولممم قممط، يغممز ولممم مات من ولهذا تعالى، الله كلمة لعلءا
مممن شممعبة قلبممه وفممي يممموت فإنه نفسه، الغزو في ترغب

صممار ولهممذا النفمماق، مممن بريئا تعالى الله يلقى ولن النفاق،
قلمموبهم في فليس النفاق، من قلوبا الناس أبرأ المجاهدون

فبصمميرتهم الشممهوات، ولنفمماق الشممبهات، نفمماق من شيءا
القلوب. أبر وقلوبهم البصائر، أحسن

ّقممب ولهممذا ّيين علممى الشممهداءا تعممالى اللممه ع و النممب
ّديقين، والرسإممول اللممه يطممع ومممن: {قمموله فممي وذلممك الص

والصممديقين النممبيين مممن عليهممم الله أنعم الذين مع فأولئك
... وسإممّموا}رفيقمما أولئممك وحسممن والصممالحين والشممهداءا

يشهدونها كأنهم بقلوبهم اليمان حقيقة شهدوا لنهم شهداءا
ّديقين، بالنبياءا شبه ففيهم بأبصارهم الله يقرب ولهذا والص

وتمممّن، سإممل فيسممأله لممه، تعممالى اللممه تكليم ليشهد الشهيد
سإممبيل فممي أخممرى تممارة ليقتممل الممدنيا إلممى يعممود أن فيسأل

الشهادة. فضل من يرى لما  وأخرى،... وأخرى...الله

علممى يموت وأنه الجهاد في يرغب لم من مقابل وفي
ّبلغ النفاق، من شعبة الشممهادة اللممه سإممأل مممن تعممالى الله ي
الشهداءا. منازل بصدق

إل قممط تاريخمما فممي عممزا تبلممغ لممم المممة أن ومعلمموما
ّ ُتنصر لم بالجهاد، ّكن ولم به، إل ّ تم فيسمتحيل إثره، على إل

بغيره. تمكين لها يحدث أن

يفض لم الخير، إلى بالّمة يفضي الجهاد يزل لم ولهذا
ّلممه، تاريخهمما فممي شممّر إلى قط بها سإممناما ذروة وهممو كيممف ك

.أعداءاه وغيظ أهله، وعّز السإلما،
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بوضمموح يرى السإلمي الجهاد أمر في هذا... والناظر
العممداءا ويرهب بأسإه، ويجتمع أمره، ويعلو يكبر، يزال ل أنه

أمضممى، اليمموما الجهمماد فسيف مضى، فيما أرهبهم مما أكثر
نكايممة وأكممثر تممأثيرا، وأعظممم انتشارا، واشد أثرا، أقوى وهو
للسإلما أعداءا أشد في والنصارى. اليهود له عداوة ا

ّد عليممه وأهلممه فممأكثر، أكثر الظهور في آخذ هو ثم أشمم
أقدر. وعليه أعلم، به صاروا وقد وأصبر،

اختمماره وممما الّمممة، هذه في تعالى الله سإنة خبر ومن
الجهمماد، لممروح النتشممار هممذا كل أن البصيرة بعين يرى لها،

كممل فممي لممه يفتممح تعالى الله وأن الجهاد، أمة في واشتعاله
ينتهممي لممن أنه صبرا، أهله ويلهم قدرا، له ويرفع مصرا، عاما

قمدرة عمن وخمرج الطمموق، عممن شمب قد وأنه بالتمكين، إل
المسلمين. عنه يصدوا وأن إجهاضه، على العداءا

السإمملمي الجهمماد لممب أن مضممى فيممما ذكممرت وقممد
فممي الجهمماد علممى فلكممه، ومممدار رحمماه، وقطممب العممالمي،
الجهمماد علممى الصممهيونية الصليبية الحملة أن كما فلسطين،
هنمماك، المصممطنعة اليهممود دويلمة حماية على تدور العالمي،
المسممجد هممدما فممي الشمميطانية أحلمهم بلوغ من لتمكينهم
أخرى. أهداف وجود من ذلك يمنع ل القصى،

رأيممت فلسطين في الجهاد أمر في نظرت إذا إنك ثم
ممن هنمماك المجاهممدين تعممالى الله ألهم فقد العجاب، عجب

الهائلممة، والتضممحيات العاليممة، والهمممة الصممادقة، العزيمممة
جيمموش أفزعممت الممتي الصممهيوني العممدو بقمموة والسإممتهانة

يخطر أو خيال، في يدور يكن مالم ذلك من ألهمهم العرب،
بال. على

الحكومممة صممحيفة: (تقممف فممي يهممودي كمماتب يقممول
النتصممار يمكممن ل إنممه القائممل الواقع مواجهة في والجمهور

يعتممبر النتصممار بمصممطلحات "الرهمماب" فالحممديث علممى
أوامممره أصممدر بممأنه الممدفاع وزيممر يعلممن عنممدما خاطئمما...

جممدار فممي أخممرى طوبممة تتصممدع ،"الجممدار بنمماءا بتشممجيع"
الشممهر خلل يتممم لممم انممه يعممرف جاهممل فكممل مصممداقيته،

أي توقيممع يتم ولم الجدار، مسار من جزءا أي تمويل الخيرة
للتصممريحات بالنسبة حدث كما وتماما جديدة، عمل اتفاقية

حممل علممى عثمموره حممول شممارون بهمما أدلممى الممتي السممابقة
عممبر البضممائع نقممل حممول الماليممة وزير وتصريحات للرهاب
كهممذه تصريحات مع التعامل يتم فإنه ومصر، الردن مينائي
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أيممة جيبممه فممي يفتقد عمن تصدر فارغة تصريحات أنها على
واقعية. حلول

السلطات بيانات تتضمنه ما كل تقبل يتم ل عليه وبناءا
علممى نبأ لكل المدى بعيدة تفسيرات طرح يتم وإنما حرفيا،
للطمأنة. محاولة كل مع بتشكك والتعامل حدة،

علممى "مقممدرتنا تحممولت قتيل، وألف سإنوات ثلث بعد
ل إلممى النتفاضممة، بدايممة منممذ قادتنا بها فاخر الصمود" التي

ول شيءا أي تصدق تعد لم التي الجهات لدى سإاخرة مبالة
معسممكر قصممف أن حقمما، يعتقممد، أحممد شمميءا. ل أي تتوقممع

ول اللعبممة، لشممروط تغييممر على ينطوي سإوريا في التدريب
بعد.  نرها لم أشياءا أحد جعبة في هناك بأن يصدق أحد

من حكومة، رئيس أقوى إلى شارون أرييل تحول لقد
ن منذ سإياسإية، ناحية بفضمل "الوضمع"، بفضمل غوريمون، ب
يحدث عما المسؤولية يتحمل من هو ليس بأنه اليمان ذلك
هممو عرفممات، ياسإممر خاصممة آخممر، شممخص هنمماك وإنممما لنمما،

المسؤول.

إن وحكممومته، شممارون على كالن ينتفض الوضع لكن
عنممدما أفضل حراسإة على بحصولنا أو تغيير، بحدوث المل
مطعممم، فمي الطعماما لتنماول أو التجماري السوق إلى نخرج
للطبممول حممتى مفعممول أي فيممه يعممد لممم حد إلى ضئيل يعتبر

القيمماما" مممب المممر أو ،"الحتياط تجنيد" مل تقرع التي الفارغة
].12/10 :الكويتية الوطن عن نقل[. مأه") عاجلة بمهمة

الجهمماد ثمممرات فممي يشممككك الممذي العاقممل وليتأمممل
المباركممة السإتشممهادية العلميممات كبممدت كيممف العظيمممة،

كبممدت فلسممطين، في السإلمي الجهاد عمليات من وغيرها
هممذه كممل تقممدر ولممم سإممنوات، ثلث بعممد قتل ألف الصهاينة
واحدا. صهيونيا تقتل أن شعوبها، لقتل المرصودة الجيوش

سإمملح حملممت أن بعممد المباركة النتفاضة أوصلت كما
أحممواله أسإمموءا إلى الصهيوني الكيان السإتشهادية العمليات

تممواجه لممم دولتهم "موفاز" أن صرح لقد حتى تأسإيسه، منذ
النتفاضة. على كالحرب تاريخها في حربا

ومممن الجهمماد أهل من المبارك الصف هذا مقابل وفي
الصممبر قلمموبهم فيممه اللممه قممذف الذين المؤمنين، من معهم

ن ومعهم الخالص، النفاق صف يأتي مقابله؛ في واليقين، م
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وأعمممالهم أقمموالهم فممي فممترى منممه شممعبة قلمموبهم فممي
والهلع. والشك والخوف النفاق مظاهر ومواقفهم

 ...معي وتأّملوا

معشممر يمما المريكيممون: أل يقممول أن حممدث كيممف
نحممدث ذلممك يلممي ثممم العممراق، لحتلل آتممون العرب... إننمما

ّيا تغييرا كونوا ثم أول، الطريق لنا فافسحوا بلدكم، في جذر
دار جيوشممنا تجتمماح حممتى ثانيمما، بعضمما بعضممكم ضممد معنمما

وعليكممم منمما، حاكممما عليهمما وننصممب السإمملمية، خلفتكممم
يصممدره مما بقبممول أوامركممم اصممدروا ثممم والطاعممة، السمع
بممه أمركممم لممما تمموقيركم من أكثر والجلل بالتوقير حاكمنا
بلدكم! يحتل من جهاد من القرآن

كانت كما المنافقين، مواقف النفاق صف في ترى ثم
لتعدوها. النبوة زمن في

فممي عميلممة حكومممة أمريكمما تنصممب أن حدث كيف ثم
أن للعممراق المجمماورة الممدول المريكيممون ويممأمر العممراق،
ّدوا وأن بها، يعترفوا إنجمماح فممي تمضممي لكممي العممون لهمما يُم

العربي العالم في ثم العراق، في الصهيوأمريكي المشروع
والطاعة السمع بوجوب الباتشي شيوخ ويفتي والسإلمي،

يعممترض أن لحممد يحممق ول الجديممد، المريكممي المممر لممولي
عليه!

القبممول بزندقة الزعماءا جميع ينادي أن حدث كيف ثم
بجعممل السإمملمية العقيممدة لصول الهادمة الطريق بخارطة
إلممى إضممافة وأصممدقاءا، جيممران المممة؛ أعممداءا أشممد اليهممود
بتممدنيس لهممم السممماح إلممى إضممافة لهم، أرضنا عن التنازل

ومممع لهممم، تسممليمه إلى المر يصل لم إن القصى المسجد
ريممب في ليزالون النفاق مرض قلوبهم في الذين ترى ذلك
الخونة. الزعماءا هؤلءا أمر من

الشمميطان شمماتمي فجممأة ينقلممب أن حممدث كيممف ثممم
مخططممة فممي أدوات وإلممى للصممليب ممموظفين إلممى الكممبر

ينممادون المغفليممن بعممض يممزال ول نهممارا، جهممارا الخممبيث
معهم. بالتقارب

تلممو الكممذب، هممذا كممّل أمريكا تكذب أن حدث كيف ثم
إلممى تخمموض وهممي السإلما، إرهاب عن الكذب، تلو الكذب،
فممي البريمماءا، دممماءا مممن بحور في تغرق أن إلى بل ترقوتها
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ّيممة عممن تتحممدث ذلممك ومممع العممالم، أنحمماءا كل وحقمموق الحر
مممن ثمممة الشممرف! ولزال عممن مممومس كحممديث النسممان
المنافقين؟! من يصدقها

تعممالى اللممه علممى الكمماذب يتجممّرأ أن حممدث كيممف ثممم
الذي العراقي الحكم مجلس بأن فيفتي دينه، على المفتري

العممالم، لصوص كبير عند يعمل لص، عند يعمل لص، يقوده
الحكممم مجلممس أن يفممتي الصمملبان، صممليب تحت ذلك وكل

ليحممرما وأنممه السإمملما، لعداءا مواليا ليس ذلك مع العراقي
فممي مرتكسا مثله ليس معه يتعامل الذي وأن معه، التعامل
النفاق!!

أنهممم مع الجهاد، أهل إلى التهم تتوجه أن حدث وكيف
السإمملما، عممز سإممبيل فممي ودنياهم وأموالهم مهجهم يبذلون

عن المخذلون هم التهمة أهل يكون أن المفترض كان بينما
الجهاد.

اللممه سإممبيل فممي المجاهممدون ُيرمى أن حدث كيف ثم
الطمواغيت ُيسممى بينمما الرض، في مفسدون بأنهم تعالى

الموالممون اللممه، سإبيل عن الصادون الله، أحكاما المعطلون
المسمملمين، بلد فممي الفاحشممة يشمميعون الذين الله، لعداءا

َوليهم المسلمين"، أمر "ولة ُيسّمون ُيمم المفممترون، هممؤلءا ف
َنحون المسلمين أمة لخير السإلما أمر أعظم ُيم السإم هذا و
رب شممريعة فممي المممدح أسإممماءا أشممرف مممن هممو الممذي

ّلوا لّما الذما، أسإماءا أشنع اسإتحقوا أنهم والحال العالمين، تو
خمممانعين، بالطاعمممة بمممأمره يقوممممون الكمممبر، الطممماغوت
ّظمون ُيع ويحممون أطممماعه ويحرسإممون خاشعين، شريعته و

مهطعين. حماه

في بالسلح المدججة الجيوش تخاف أن حدث وكيف
هاينة تممس أن ممن العربيمة المدول ل بسموءا، الص تحممي ب

فلسممطين شممباب إل الصممهاينة علممى يجممرأ ول حممدودها،
إلممى ليحولوهمما أجسادهم إل يجدون ل الذين العزل وشاباتها

يطاق. ل جحيم في الصهاينة جعلت شظايا

وأخيرا...

جزيممرة فممي جديممد من القاديانية تظهر أن حدث كيف
البلد يحتلممون الكفممار تممرك إلممى الممدعوة صممورة في العرب

العسممكرية، القواعد من شاؤوا ما فيها وينصبون السإلمية،
المناهممج، تغييممر فممي حممتى ويتممدخلون فسممادا، فيها ويعيثون
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الفمواحش ونشمر الرذيلمة، لبماس المسملمة المرأة وإلباس
وتحريممض المسلمين، ضد الصهاينة بدعم والتصريح والعهر،
فممي والطعممن اللحاد على وتشجيعهم الكفر، على الزنادقة

سإبيل. بكل ديننا

يعيثممون الكفار ترك إلى الجدد القاديانيون هؤلءا يدعو
جهممادهم أن حجممة تحممت وإفسممادا، فسممادا السإمملما بلد في

احممتراما يجممب معاهممدون وأنهم حماقة، ومقاومتهم سإذاجة،
عمممري قضمميت القاديمماني: (لقممد قال كما تماما يفعلون، ما

منممع فممي ألفممت وقد ونصرتها، النجليزية الحكومة تأييد في
 من- البريطانيين يعني-  المر لولي الطاعة ووجوب الجهاد
بعممض علممى بعضها جمع لو ما والنشرات، والعلنات الكتب

فمي الكتمب همذه جميمع نشمرت خزانة!! وقمد خمسين لمل
أن دائممما هممدفي وكممان وتركيا، والشاما ومصر العربية البلد

فممي وتمحممى الحكومممة لهممذه مخلصممين المسمملمون يصممبح
الحمقى). قلوب تفسد التي الجهاد عاطفة قلوبهم

البروتسمممتانت ممممن الجمممدد المحمممافظون جممماءا لقمممد
لحتلل حملتهم في السإود، البيت في القابعين المتصهينين

ّذلين الجدد بالقاديانيين السإلما، بلد كممما الجهمماد، عممن المخ
مممن بعضهم السالف، احتللها في بالقاديانية بريطانيا جاءات
المنافقين.  من وأولياؤهم هم بعض،

انقسمماما أعنممي ماضممية، سإممنة عجب... فهممذه ل ولكن
دهم كلما النفاق، وقسم اليمان، قسمين: قسم إلى الناس
لسممنة تجد ولن تبديل الله لسنة تجد ولن السإلما، بلد العدو
تحويل. الله

في ويستعملنا جنوده، في يختارنا أن تعالى الله نسأل
 آمين....نلقاه أن إلى النفاق من قلوبنا ويبرءا أعداءاه، جهاد
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