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عهدناك هكذا
سجن في المقدسي، محمد أبي الشيخ خطبة

 هـ1425/  / رجب4 بتاريخ قفقفا،

 الطبري أحمد أبو

نجللم أظهللر الللذي لله الحمد العالمين، رّب لله الحمد
ًا الجهاد ًا عاليلل الكفللر ظلمللات فيلله خيمللت زمللٍن فللي منيللر

أهللل ظلمللات والللذل؛ والخنللوع الخضللوع وظلمات واللحاد
يللدعون ول وسلليلة بكللل الللله ديللن يحللاربون الللذين الكفللر
ًا ّ طريقة ول أسلوب الللدين هللذا حللرب فللي ويسللتخدمونها إل

))؛يـقـاتلونكم يزالون ول(( عنلله وصللدهم أهله ومعاداة
السلللما أهللل مللن والللذّل والخنللوع الخضللوع أهل وظلمات

وزخارفهللا الدنيا محبة بقلوبهم وتعلقت الوهن دخلهم الذين
عللن ول الللله سللبيل فللي الجهللاد عللن أقول ل شغلتهم حتى

لقللد والللله حللتى أنفسللهم عللن شغلتهم بل الله إلى الدعوة
ل نيللاما وهللم كلبلله بهللم ورتعللت الكفللر ذئللاب بهللم عللاثت

يفيقون..  ل سكارى يستيقظون

إلللى الللداعي محمللد سلليدنا علللى والسلللما والصلللة
نللبي والجهللاد الللدعوة لللواء وحامللل والرشللاد الهدى طريق

السللاعة يللدي بيللن بالسيف المبعوث الملحمة ونبي الرحمة
وحده..  الله يعبد حتى

الميللامين الغللّر أجمعيللن الصللحابة عللن الللله ورضللي
البحللار لجللج بللدعوتهم خاضللوا الللذين الوليللن السللابقين

راية ورفعوا والصغار، بالذلة أعدائهم على بجهادهم وحكموا
وجهللادهم أمجللادهم مللن ورسللموا الميادين كل على الجهاد
ًا ًا الدين يوما إلى باقيًة صور علللى شاهدة رائعة ناصعة صور
ّ يخفللى ل عظيللم تاريللخ بصللره الللله أعمللى مللن علللى إل

وبصيرته. 

وبعد: 

المقدسي محمد أبي الشيخ من سمعتها جميلة خطبة
ًا وأبقللاه أسللره وفللك فرجه الله (عجل الللدعوة لهللل ذخللر

أنقللل أن وقتللاد) أحببللت أعللدائه حلوق في وشوكة والجهاد
المجاهللدين عيللون بهللا تقللّر التي الطيبة المعاني بعض منها

الللله أعللداء منهللا ويغللاظ الحاسللدين حلللوق بهللا وتغللص
الكافرون. 
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أقول:      ذلك     وقبل

محمللد أبللي الشلليخ لكتابللات المتابعين من يعلم الكل
سللّماها كتابللات الخيللرة الونللة فللي كتللب أنلله المقدسللي

سللاحات حميللت بعللدما الجهللاد) وذلللك ثمللرات مع (وقفات
المجاهللدين إخللوانه الكتابللات بتلللك فناصللح والجهللاد القتال
رميهللم وسللداد جهللادهم صلللحا فيلله لما البعض جهود ووجه
ّد ثمراته، أطايب وجناء ًا ور بعض على الكتابات تلك في أيض

ويتصلليدون الثغور بأهل يتربصون الذين المخذلين الشانئين
مخللذلين جهادهم في طاعنين بها ليطيروا وزلتهم هفواتهم

ًا الكتابات تلك في وناصح لهم، مخالفين عنهم البعللض أيضلل
والللدعوة، الجهللاد التللوأمين بيللن فرقللوا الللذين الخللوة مللن

والوقفات.  المناصحات من وغيرها

ًا الواقللع هذا خضّم وفي المتخللاذلين بعللض كتللب أيضلل
الحسللد رائحللة منهللا تفللوحا كتابللات الجهاد لهل والمخذلون

ّيل سمة فوقها ويعلو والغيظ ّوفّ والتذبللذب التللذ مللن والتخلل
الرؤوس) التي (حّز حول سمعناه ما مثل الكافرة، النظمة

الللرؤوس، حللّز ظللاهرة المجاهللدين علللى كاتبهللا فيهللا أنكللر
والشللفقة الرحمللة قلللوبهم مللن نزعللت قللد هؤلء أن وزعم
للعالمين.  الرحمة دين هو الذي الدين هذا يفقهون ل وأنهم

مللن الحق يعرفون ل لناس كتابات أيدينا في وقع كما
يصللفون العمللى مللن الهدى ول الغي من الرشاد ول الباطل

ملتحللون) جعلللوا (مجرمللون بللأنهم المجاهدين كتاباتهم في
محمللودة مشللروعة أشللياء والسللرقة والزنللا القتللل مللن

الـلـه قاتلهموغنللائم... (( وسللبي جهاد يسمونها ممدوحة
)).. يؤفكون أنى

ً لنا وصلت أخرى وكلمات الكتابات هذه نفس في نقل
البعللض وظن الكتابات تلك في البعض خاض وقد الموضوع

مللن النللوع هللذا إلللى تمللت قللد محمد أبي الشيخ كتابات أن
الللله أعللاذه المجاهللدين جهاد عن الصد أو والتخذيل الطعن

ذلك..  من

النجعللة أبعللد فقللد الشلليخ كلما مللن ذلللك فهللم ومللن
موضعه..  غير في ووضعه محمله غير على وحمله

ًا حسيبه) قاما والله (نحسبه فالشيخ جهللاد عللن مدافع
ًا المجاهللدين وقللوة جهللادهم صلللحا فيلله لمللا لهللم مناصللح

ًا رميهللم وسللداد أفعالهم لبعللض البللاني الناقللد بعيللن نللاظر
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ّذب فقللاما وهنللاك هنللا الخطاء ليسللموا الجهللاد شللجرة يشلل
الشلمال وذات اليميللن ذات ذهبللت اللتي وفروعهللا بعروقها

ؤتي حلتى وأعلى، وأعلى أعلى إلى بلإذن حيلن كلل أكلهلا ت
- والمجاهللدين الجهللاد علللى الحريصللون ذلللك ففهللم ربهللا،
فللي الظللن يحسنون والذين المجاهدين للما يتألمون الذين
ًا مكث رجٍل وعاّمللة السللجون قضللبان وراء عمللره من كثير

هللي عقيللدته ووضللوحا دعوته صراحة فيها أظهر التي كتاباته
بعيللن نظللروا الللذين عللرفّ وكللذلك – الشللباك وراء مللن

وثمراته.  الجهاد على وغيرته حرصه النصافّ

وصلللتهم الللذين المجاهللدون وفهللم عللرفّ وكللذلك
وجهودهم.  جهادهم على حريص أنه لهم وتوجيهاته نصائحه

العقللول صللغار مللن الغللرار بعض فإن وللسف ولكن
خطللابهم الشلليخ يقصللد لللم الللذين النظر وقاصري والفهاما
كللان – إليهللا المشللار خطبتلله فللي ذلللك قللال كما – بكتاباته
عقللولهم تللدركه ما وفوق فهومهم مستوى من أعلى الكلما

حملوا فربما الثريا ترى تراها فكيف الرض إلى أخلدت لنها
ويبحثللون فيلله يفتشون وذهبوا محمله غير على الشيخ كلما
مخرجهللا شللدة أو غلظللة نللوع فيهللا جملللة أو كلمللة أي عللن

مراداتهللم علللى ليؤولوها والمجاهدين، الجهاد على الحرص
ًا يقصد ويقولوا: الشيخ فلن..  في ويطعن فلن

ّد وربما للمجاهدين..  تخذيل ذلك بعضهم ع

احب رأوا فهلومهم وضلحالة لجهلهم فهم البسلتان ص
وسللقايته بستانه زراعة على عمره وأفنى وسهر تعب الذي

ًا بيده يحمل ًا مقص ّذب صغير ًا ليللزداد شللجره بلله يشلل إيناعلل
إن فقالوا؛ الثمار؛ أنواع أجود ويعطي وفروعه عروقه وتعلو

هذا!  يعقل شجره! فهل لقطع ذاهب البستان صاحب

ّ ذللك قلالوا ما والله ّطلى أو حسلدهم أو لجهلهلم إل غ
بعرة.  التمرة يرون جعلهم ما أمر وبصائرهم أبصارهم على

ّ قوة ول حول فل بالله.  إل

ّ هللو مللا الشلليخ خطبة من اليوما أنقله ما وإن دليللل إل
سللوى يريللدون ل الدراك قليلو الفهم قاصرو هؤلء أن على

صللفو الللدعوة هللذه ملاء أن العكر.. مللع الماء في الصطياد
أن الللله أسللأل عيللونهم فللي والعكللورة الغبللش وإنما زلل،

وحسناتي حسناته ميزان في يجعلها
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 الموفق والله 
 القصد وراء من وهو

الوكيل ونعم الله وحسبنا

 الطبري أحمد أبو

محمد أبي الشيخ خطبة
المقدسي

 قفقفا سجن في
 ما2004 / 8 / 20 / الجمعة  هل1425/  / رجب4 بتاريخ 

ونعللوذ ونسللتغفره، ونسللتعينه نحمللده لللله الحمد (إّن
الللله يهللده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من بالله

له. هادي فل ُيضلله ومن له، ُمضل فل

ّ إله ل أن وأشهد أّن وأشهد له، شريك ل وحده الله إل
ًا ورسوله.  عبده محمد

الـلـه اتقوا آمنوا الذين أيها ياتعالى: (( الله يقول
ّ تموتّن ول ُتقاته حق ويقللول ))،مـسـلمون وأنـتـم إل
ّـنـاس أيـهـا ـيـاقائللل: (( مللن عللّز ّبـكـم اتـقـوا ال اـلـذي ر

وـبـث زوجـهـا منـهـا وخـلـق واحدة نفس من خلقكم
ـا ً منهـم ـال ًا رـج ـثير ًء ـك ـوا ونســا ـه واتـق ـذي الـل اـل

ًا))، عليـكـم كان الله إّن والرحاَم به تساءلون رقيـبـ
ً وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها ((يا سديدا قول

ُيـطـع وـمـن ذـنـوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم ُيصُلح
ًا فاز فقد ورسوله الله )).عظيما فوز

الهللدي وخيللر الللله كلما الحللديث أصدق بعد.. فإّن أّما
ِر وشلّر وسللم عليله اللله صلى محمد هدي ُتها الملو ُمحلدثا
ٍة وكّل ٍة وكّل بدعة ُمحدث ٍة وكّل ضللة بدع ّنار.  في ضلل ال

بعد: أّما ثم

موضللوع حللول سللابقة خطللٍب فللي تكلمللت كنت فقد
ومللا أعمللال مللن المجاهللدين بعللض بلله يقللوما ومللا الجهللاد

وكتبت جهادهم ثمرات عن وتحدثت اختيارات، من يختارونه
ًا ذلك في إخللواني جهللاد بمسللتوى أنهللض أن فحللاولت أيضلل

علللى المجاهللدين لخللواني مناصحتي في فركزت وهممهم
للسلللما وأنفللع أصلللح هو ما العمال من يختاروا أن وجوب

)4(والجهاد التوحيد منبر



هكذا 
عهدناك

وأعللداء الللله لعللداء والقطللع النكللى ويختاروا والمسلمين
ًا الدين، صللوره بللأنقى يكللون أن الجهاد هذا على مني حرص
ًا ُحلله، وأبهى حال أحسن على تكون أن ثمراته على وحرص
جهلادهم عللى الغيللورين للمجاهللدين ومناصللحة مئال وأنفع

والولد والنسللاء البلد تركللوا الللذين الثغللور في المرابطين
الللدين هللذا لنصللرة أكفهللم علللى أرواحهم وحملوا والموال

ًا لكلمته وإعلء لمجاده..  وإعادة لرايته وإعزاز

ّ ذاك كلمللي فللي أخللاطب أكللن ولللم المجاهللدين إل
القاصرة الفهوما أصحاب أخاطب أكن ولم الواعين والدعاة
ّنله علللى الكلما هللذا يحملون الذين الغائرة والعقول طعللن أ

ًا أو المجاهدين في مللع للحسابات تصفية أو لجهادهم تنقيص
ذلك.  يكون أن وكل حاشا بعضهم

هللذا هللّم يعيشللون ل الللذين أولئللك أخللاطب كنللت ول
قللد الللذين ورفعتلله نصللرته عواتقهم على يحملون ول الدين

هللّم يعيشللوا لللم فهللؤلء يشللتهون كيفمللا كلمللي يؤولللوا
الدين هذا هّم يحملوا ولم المجاهدون عاشه كما المجاهدين

حملناه.  كما

الللدنيا أجللل مللن يعيشللون الللذين لولئك أكتب لم فأنا
كللرة لجللل يعيشللون الللذين لولئللك أكتللب ولللم وشللهواتها
يعيشللون الللذين الخوالف القواعد به أخاطب ولم ومباريات

وثريد..  قصعة أجل من

ً للجهاد الله جعل ً رجال ِد لقصعة ورجال وثري

ّنما الللذين أولئللك الللدين هللذا بهللّم قللاموا لمللن كتبتلله إ
نللذروا الللذين وجهلله يريللدون والعشللي بالغداة ربهم يدعون
جللرحا آلمهللم الللذين كلمتلله وإعلء الللله ديللن لنصرة حياتهم
فقللاموا الموجللوعين الثكللالى صللياحا لجله وصاحوا السلما

هللؤلء الجهللاد داعللي وأجللابوا مناصللرين وللله مللدافعين عنه
الللذين وهللؤلء تللألمت لهللم الللذين وهللؤلء قصللدت الللذين

لها وتتألم الثكلى تحب فالثكلى وواسيت، ضمدت لجراحهم
للمهللم وأتللألم المجاهللدين أحللب كللالثكلى وأنللا بهللا وتشعر
يحزنهللم مللا ويحزننللي يؤلمهم ما ويؤلمني لمصابهم وأتوجع

وهللم منهم فأنا يسعدهم ما ويسعدني يفرحهم ما ويفرحني
- صدره على يضرب وهو ذلك كل-  مني

ناصللحت ول كتبللت ناصحت. وما وهؤلء كتبت فلهؤلء
ّ ًا إل ًا ول حاشا بهم نكاية ل جهادهم وعلى عليهم حرص طعنلل

)5(والجهاد التوحيد منبر



هكذا 
عهدناك

ًا ول الجاهلون يتوهمه قد كما بهم الللدعوة منهللج عللن تراجع
المغفلون.  يظن قد كما والجهاد

ول الللدين هللذا هللّم يحملللون ل الللذين أولئللك أمللا
الللذين مللن والحللزان واللما الثكللل المجاهللدين يشللاركون

جهللادهم فللي ويطعنللون المجاهللدين علللى يشللنعون كتبللوا
ًا ويخذلون هذا راية ليرفعوا أكفهم على أرواحهم حملوا قوم

مللن أمثال أمجادها للمة ويعيدوا الله لعداء ويتصدوا الدين
الللرؤوس) ووصللفوا (حللّز مشللروعية عللدما حللول كتبللوا

وصللف مللن ومنهللم قلللوبهم فللي رحمللة ل بأنهم المجاهدين
ملتحللي مجللرما الله) بأنه (حفظه الزرقاوي مصعب أبا أخانا
المجاهدين.  على والفتراء والزور الباطيل من ذلك وغير

طللالت لقللواما كتبته إنما وقفاتي في كتبته الذي ولن
ًا فلعل الثريا، هاماتهم يفهموا لم القعدة الخوالف من أقوام

إلللى أنللزل أن الخطبللة هللذه فللي مضللطر فأنللا لذلك كلمي
علللى أخاطبهم كي درجات السلم عن فأنزل هؤلء مستوى

حللّز فللأقول: إن أفهللامهم مسللتوى وعلللى عقللولهم قللدر
فمللع ديننا من الله أعداء ذبح إن والله إي ديننا من الرؤوس
المناسللب والتللوقيت ومنفعتهلللا المللة مصللللحة مراعللاة

الللرؤوس حللّز فللإن المتلئم، والخطاب الشرعية والسياسة
هللذا مللن هللو الللله لعللداء والقتل والذبح الدين، هذا من هو

عليلله قللّرره وكما المجاهدين سيد سيرة في جاء كما الدين
لقومه..  ودعوته جهاده في والسلما الصلة

عللن المسند في حنبل بن أحمد بن الله عبد روى فقد
مللا العاص بن عمرو بن الله لعبد قال: قلت الزبير بن عروة
ًا رأيت ما أكثر عليه الله صلى الله رسول من أصابت قريش

وقللد قللال: حضللرتهم عللداوته؟ مللن تظهر كانت فيما وسلم
ًا أشرافهم اجتمع صلللى الللله رسول فذكروا الحجر في يوم

هللذا من عليه صبرنا ما مثل رأينا فقالوا: ما وسلم عليه الله
ّفه قط، الرجل وفللرق ديننللا وعللاب آباءنللا وشللتم أحلمنللا س

أو – عظيللم أمللر علللى منلله صللبرنا لقد آلهتنا وسّب جماعتنا
الله رسول عليهم طلع إذ كذلك هم قال: فبينما – قالوا كما

ثللم الركللن استلم حتى يمشي فأقبل وسلم عليه الله صلى
ًا بهم مّر مللا ببعللض غمللزوه بهللم مللّر أن فلمللا بللالبيت طائف

بهللم فمللّر مضللى ثللم وجهلله فللي ذلللك قال: فعرفت يقول،
بهللم مللّر ثللم وجهلله فللي ذلك فعرفت بمثلها فغمزوه الثانية
ـا قريش معشر يا فقال: تسمعون بمثلها فغمزوه الثالثة أـم

. فأخللذتبالذـبـح جئتكم لقد بيده محمد نفس والذي
ّ رجل فيهم ما حتى كلمته القوما طللائر رأسلله علللى كأنما إل
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ما بأحسن ليرفؤه ذلك قبل وصاة فيه أشدهم إن حتى واقع
القاسللم أبللا يللا ليقللول: انصللرفّ إنلله حللتى القللول، من يجد

ًا إنصرفّ جهولً)) أهل كنت ما فوالله راشد

قللومه يخاطب وسلم عليه الله صلى الله رسول فهذا
الخطاب: (لقد بهذا له المحاربين به المستهزئين الساخرين

في بربه الواثق المؤمن بقوة ذلك لهم بالذبح) يقول جئتكم
ّ المللر ذلللك على معه يكن لم حين في الستضعافّ زمن إل
ّتبعلله عبسة بن عمرو يأتيه زمن وعبد. في حّر للله فيقللول لي

حالي... ترى أل هذا يومك ذلك تستطيع ل الله: (إنك رسول
ظهرت بي سمعت فإذا قومك إلى ارجع ولكن الناس وحال

فائتني). 

الحالللة تلللك وفي الستضعافّ من الحالة هذه مع وهو
وصللراحة وضللوحا بكللل يخللاطبهم تراه له؛ الناس عداوة من

بالذبح). جئتكم (لقد

ونصره..  الله بوعد ثقة ذلك يقول

فللي تثقفنهللم ذلللك: (فإمللا بعللد للله تعللالى الله ويقول
ًا خلفهم). ويقول من بهم فشرد الحرب كللان للله: (مللا أيضلل

الرض).  في يثخن حتى أسرى له يكون أن لنبي

عللدما علللى وعللاتبه بهم التشريد إلى وجهه الله أن أي
لمثللال النللاجع والدواء الناجح الخطاب هو الذبح لن ذبحهم
ّ يفهمون ل الذين هؤلء هللؤلء القللوة ومنطللق الللدما لغللة إل
)82 (بي بطائرات أفغانستان في القرى يدكون كانوا الذين

والنسللاء الشلليوخ وتومللاهوك) ويقتلللون (كللروز وصللواريخ
الرض بقللاع مللن كللثير فللي ذلللك وفعلللوا باللفّ والطفال

وسللائل بعللض عليهللم ذلللك انتقدت وعندما العراق، وآخرها
حربهللم وزيللر قللال النسللان حقوق منظمات وبعض العلما

إذن!  الحرب)! هكذا الواحد: (إنها بالحرفّ

ويفعلللون وأبناءنللا وآباءنللا وأمهاتنا ِإخواننا يقتلون حين
أأبللي (باجراما) و (جوانتناموا) و في السرى في يفعلون ما )

الحرب).  غريب) يقولون: (إنها

تقللوما علللوجهم بعللض المجاهللدين أحللد يقتللل وحينمللا
والقتلللة بالرهللابيين المجاهللدين ويصللفون تقعللد ول الللدنيا

(حللّز بللأن ليعلنللوا أمللامهم المنللدحرون المنهزمللون ويقللوما
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في (المجاهدين) ليس هؤلء وأن الدين من الرؤوس) ليس
رحمة.  قلوبهم

كنتللم لللو تعلمللون كنتللم لللو الرحمللة إنهللا والللله بلللى
ّ يفهمللون ل فهؤلء تفقهون والللدما والقتللل الذبللح منطللق إل

ّ وطغيانهم غيهم عن يردعهم ول الدين من هو الذي ذلللك إل
خلفهم.  من بهم يشّرد حتى علنية المنطق

الزرقاوي.  مصعب أبا أخي يمينك فسلمت

المقرن)  العزيز (عبد هاجر أبا أخي يمينك وبوركت

كـفـروا اـلـذين قـلـوب في سألقيتعالى: (( قال
ـم واضربوا العناق فوق فاضربوا الرعب ـل منـه ـك

)). بنان

ـي تثقفنهم ((فإما قائل من عز وقال ـرب ـف الـح
)).خلفهم من بهم فشّردّ

ـإذا(( وجللل عللز وقللال ـم ـف ـذين لقيـت ـروا اـل كـف
فـشــدوا أثخنتـمــوهم إذا ـحــتى الرـقــاب فـضــرب

)). الوثاق

تللدحر الللتي الوحيللدة اللغللة هللو الربللاني التوجيه فهذا
(ضللرب (الثخللان) و وعللداوتهم شللرهم وتللدفع بللاطلهم

خلفهللم) مللن العنللاق) (وتشللريد فللوق الرقاب) (والضرب
ا وقطلع الرقلاب بحلّز يقلول كملا الحلرب، اللرؤوس.. فإنه

الحرب!  إنها أعداؤنا! أجل

ُيعصللم ل (والللدما للقتل)، أنفى تقول: (القتل والعرب
ّ بالدما). إل

فللي ليللس المجاهللدين أن يزعللم مللن هللذا فليتللذكر
الواضللحات اليللات بهللذه خللاطبهم فللالله رحمللة، قلللوبهم
بعثلله الللذي الرحمللة نللبي قبلهللم من بذلك وخاطب البينات،
للن والسللما الصللة عليه ورحمته للعالمين، رحمة سبحانه

ٍر دون العلمين إلى تصل الكفر وصناديد للمجرمين وذبٍح دح
سبيلها.  عن ويصدون وجهها في يقفون الذين
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المجرميللن نذبللح والسلللما الصلللة عليلله فللبرحمته
وننصلللر المسللللمين دمللاء نعصلللم وبرحمتللله والمعتلللدين،

المستضعفين. 

الللله عبللد قتل الذي هو والسوة القدوة الرحمة ونبّي
بحربلله أعلللن لمللا الكعبللة بأسللتار متعلللق وهللو خطللل بللن

والمسلمين..  السلما في وطعن ولرسوله لله وعداوته

بلله غللدروا لمللا قريظة بني ذبح الذي هو الرحمة ونبي
حربلله؛ علللى ومالئوهم عليه الحزاب وحّرضوا وبالمسلمين

سللبعمائة إلللى السللتمائة بين ما واحدة غداة في منهم فذبح
مقاتل.. 

ملن يفهملله الللذي الخطللاب هللو وهللذا اللغة هي فهذه
النسللاء ويقتللل العللّزل المسلللمين ويقتل المنة القرى يدك

وفللي والعللراق أفغانسللتان وفللي ورفللح غللّزة في والطفال
الحرب).  (إنها يقول ثم مكان كل وفي الشيشان

ّ معهم ينفع ل فهؤلء (ضللرب الرحمة من النوع هذا إل
فللوق المنللازل آلفّ هللدموا الللذين وحّزهللا). هللؤلء الرقاب
ًا وقتلوا العّزل أهلها رؤوس ًا شيخ ًا كبير منه يتحرك ل مقعد

ّ (الباتشي) ليحولللوه بطائرات متنقل كرسي على رأسه إل
وأشلء.  قطع إلى

ّ معهم تنفع ل وأمثالهم هؤلء مارسللها التي الرحمة إل
مللع الرحمللة رسللول وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول

أبللو خليفتلله مارسها التي والرحمة قريظة بني من أجدادهم
الللتي والرحمللة الللردة أهللل مع عنه الله رضي الصديق بكر

ومكان زمان كل في والفاتحون والتابعون الصحابة مارسها
ل وهلؤلء وأهلله الشلرك وأذل وأهلله اللدين اللله أعّز حتى
ّ معهم ينفع فللي اليللوما المجاهدون يمارسها التي الرحمة إل

هللذا أعللداء مللع وفلسللطين والشيشللان والعراق أفغانستان
الدين.

حللالهم فليتأمل معهم تنفع أخرى لغة أن يحسب ومن
فحرسللوا السلللما معاهللدات معهللم عقدوا الذين أذنابهم مع

عبورهللا يحللاول غيللور مجاهللد كل سجنوا أو وقتلوا حدودهم
البلللد هللذا مع عقدوا أن فمنذ يذلونهم كيف تأملوا لقتالهم

وحكللومته سللنين عشللر مللن أكللثر منللذ سلللما معاهللدة
يللأتيهم فل أردنييللن معتقليللن ستة سراحا لطلق تستجديهم
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ّ جللواب بأحذيللة لرؤوسللهم والسللحق الذلل مللن امزيللد إل
وجنده.  شارون

والوسلليلة الناجعللة اللغللة أن يللبين مللا أوضح من وهذا
الرقللاب، وضرب الرؤوس حّز هي العداء هؤلء مع الناجحة

والمفاسللد والمصالح الولويات عن وكتبنا تكلمنا حين ونحن
لللدين والنفع والكمل الشرعية السياسة عن نتكلم كنا إنما
والمقللرر الواضللح المعللروفّ المر هذا بحاٍل نبطل ولم الله
المجاهللد داما مللا وسلم عليه الله صلى محمد نبينا هدي في

ًا ًا بواقعه بصير وأمته..  جهاده وينفع يصلح لما مختار

رايللة ويرفللع والمسلللمين السلللما يعّز أن الله فنسأل
والدين..  الجهاد. والتوحيد

بهللا ويللذل وأهللله السلللما بهللا يعّز التي رحمته وينشر
كللل فللي المجاهدين إخواننا وأيدي أيدينا على وأهله الشرك
مكان)

أهـ

*   *   *
وبعضلله منهللا، تللذكرته مللا وهللذا الشلليخ خطبللة انتهت

الكتابللة ينللوي كللان وقللد عليه، عرضها بعد الشيخ به ذكرني
لهللا؛ وتقللديمي لها كتابتي بعد لي المعاني.. فقال هذه حول
ذلك.  مؤنة كفيتني لقد

ًا: وأقول أخير

الللتي – الوقفللات وتللك الكلمات هذه خرجت ما والله
ًا حسللبها أو فهمها البعض أساء ً طعنل – للمجاهللدين وتخلذيل

ّ على الحريص القلب ونفس القلم ونفس الفم نفس من إل
حسيبه).  والله (نحسبه المجاهدين

أولئك!  يفهم هيهات ولكن

الذهبي.  السلك بذلك الدرر هذه نظم من والموفق
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الجواهر.  بتلك الذهب هذا ورّصع

 الموفق والله
العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

الطبري أحمد أبو
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قفقفا سجن
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