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الرحيم الرحمن الله بسم

وعلممى محمممد نبينا على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
أجمعين. وصحبه آله

: وبعد

والجهمماد) علممى التوحيممد (منممبر علممى القممائمين كممل أشممكر بدايًة
المجاهممدين ونصممرةا وجل عز الله دين نصرةا في الطيبة جهودهم

فيممه ُنوفممق أن أرجممو الذي اللقاء لهذا ترتيبهم على أشكرهم كما
حيممن وأقممول وتعممالى سممبحانه اللممه يرضممي الذي الحق قول إلى

رسممالة إلممى يحتمماج منها واحد كل أن رأيت اللقاء أسئلة وصلتني
نعيشممه الممذي الواقع صميم في أسئلة لنها عليه للجابة مستقلة

هممذا أسممئلة علممى الجابممة في والمقاربة التسديد سنحاول ولكن
أنفسممنا فمممن أخطأنمما وإن اللممه توفيممق فمممن أصممبنا فممإن اللقاء

والشيطان.

حممتى اللسممنة علممى تممتردد ما كثيرا .. عبارةا الفاضل شيخنا ..
- دعمماةا السمملمية الحركات من عدد عند منهجا تصبح أن تكاد أنها

بتوضمميح قمتممم " فهل قضاةا ل دعاةا " نحن قولهم - وهي وأفراد
بممه الضممطلعا السمملمية الجماعات على الواجب الحقيقي الدور
؟ المسلم للشباب ذلك حدود هو .. وما

 
مممن أنممه وهممي بمقدمممة أقممدما أن أود السممؤال هممذا علممى للجابة

بيممن قمموله أو رأيممه يقممدما أن لحد يجوزأ ل أنه ديننا في المقررات
مهممما وسمملم عليممه اللممه صمملى ورسوله وتعالى سبحانه الله يدي
أيها وجل: (يا عز الله قال وزأيركما أو ملك أو عالم من سواء كان

اللممه إن اللممه واتقمموا ورسوله الله يدي بين تقدموا ل آمنوا الذين
عليم) . سميع

ينمممزل أن : ( يوشممك عنهممما اللممه رضي عباس بن الله عبد يقول
عليممه الله صلى الله رسول قال أقول ، السماء من حجارةا عليكم
؟! ). وُعمر بكر أبو قال وتقولون ، وسلم
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أن أمممره عممن ُيخممالفون الممذين وجل: (فليحممذر عز الله قال وكما
اللممه رحمه أحمد الماما أليم) قال عذاٌب ُيصيبهم أو فتنة ُتصيبهم

ويممذهبون وصممحته السممناد عرفمموا لقوما الية: ( عجبت هذه عند
الية..). وتل يقول والله ُسفيان رأي إلى

ًا: ( ل وقمممال ًا ُتقلمممد ول تقلمممدني أيضممم ول الشمممافعي ول مالكممم
الكتمماب مممن ) يعنممي أخممذوا حيممث من وُخذ ، الثوري ول الوزأاعي

ّنة . والُس

رسممول عممن الحممديث جاء الله: ( إذا رحمه حنيفة أبو الماما وقال
عممن جمماء وإذا ، والعيممن الممرأس فعلممى وسلم عليه الله صلى الله

عممن جمماء وإذا ، والعيممن الممرأس فعلممى عنهممم الله رضي الصحابة
) . رجال ونحُن رجال فهم التابعين

ُلنا الله رحمه مالك الماما وقال ُك ٌد : (  ٌد را ّ عليه ومردو صمماحب إل
. وسلم عليه الله صلى النبي ) يعني القبر هذا

مذهبي فهو الحديث صح : ( إذا الله رحمه الشافعي الماما وقال
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممول قممولي خممالف : ( إذا ) وقال
) . الحائط ُعرض بقولي فاضربوا ، وسلم

رسممول ُسممنة لممه استبانت من أن على المسلمون : ( أجمع وقال
) . أحد لقول يدعها أن له يكن لم وسلم عليه الله صلى الله

وإن سمملف مممن بآثممار : ( عليممك الله رحمه الوزأاعي الماما وقال
) . بالقول لك زأخرفوه وإن الرجال وآراء وإياك ، الناس رفضك

الممدليل فقممد اللممه: ( ومممن رحمممه تيمية ابن السلما شيخ ويقول
) . السبيل ضّل

اللممه: رحمهممم الوهمماب عبممد بن الله عبد بن سليمان الشيخ وقال
وسممنة اللممه كتمماب بلغممه إذا الممؤمن علمى والحتممم الفممرض ( بمل

شمميء أّي ، فممي ذلممك معنى وعلم ، وسلم عليه الله صلى رسوله
تبممارك ربنمما أمرنا فبذلك ، خالفه من خالفه ولو به يعمل أن ، كان

وسلم). عليه الله صلى ونبينا وتعالى

سممبحانه اللممه قممول تقممديم علممى بوضمموح تممدل كلهمما الثار فهذه
وكممل قممول كممل على وسلم عليه الله صلى رسول وقول وتعالى

أخطممر مممن التقليممد ومسممألة ذلك على نصوا العظاما الئمة هؤلء
ًا عّوقت التي المسائل بعضممهم وقع حتى السلما شباب من كثير

الحبممار اتخممذوا بممأن بممالله قمموةا ول حممول ول الطاعممة شممرك في
ًا والرهبان وأقمموالهم أرآهممم فيقممدما وجممل عز الله دون من أرباب

النممبي سمممع حاتم: (أنه بن عدي عن الحديث ففي الوحيين على
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ْا الية هذه يقرأ وسلم عليه الله صلى ُذو ّتَخ َباَرُهْم (ا َنُهْم َأْح َبمما َوُرْه
ًبا َبا ّلِه ُدوِن ّمن َأْر ْلَمِسيَح ال ْبَن َوا َيَم ا ْا َوَما َمْر ّ ُأِمُرو ْا ِإل ُدو ُب َيْع َلًهمما ِل ِإ
ًدا ّ َواِح َلَه ل ّ ِإ َنُه ُهَو ِإل ْبَحا ُكوَن) فقلممت: لممه َعّممما ُس لسممنا إنمما ُيْشممِر

ممما ويحلممون فتحرمممونه الله أحل ما يحرمون قال: أليس نعبدهم
أحمممد ). رواه عبممادتهم قال: تلممك فقلت: بلى فتحلونه الله حرما

وحسنه. والترمذي

/7( الفتمماوى مجممموعا اللممه رحمممه تيميممة ابممن السلما شيخ قال  
فممي أطمماعوهم حيممث أربابمما ورهبممانهم أحبممارهم : (اتخممذوا)70

وجهيممن علمى يكممون اللممه أحممل ممما وتحريممم اللممه حممرما مما تحليل
التبممديل علممى فيتبعونهم الله دين بدلوا أنهم يعلموا أحدهما: أن
إتباعمما اللممه أحممل ممما وتحريممم اللممه حممرما ممما تحليممل فيعتقممدون
وقممد كفممر فهممذا الرسممل ديممن خالفوا أنهم علمهم مع لرؤسائهم

ويسممجدون لهممم يصمملون يكونوا لم وان شركا ورسوله الله جعله
خلفا أنممه علمممه مممع الممدين خلفا فممي غيممره اتبممع من فكان لهم

مثممل مشركا ورسوله الله قاله ما دون ذلك قاله ما واعتقد الدين
الحلل بتحليممل وإيمممانهم اعتقممادهم يكممون . والثمماني: أن هؤلء

يفعممل كممما الله معصية في أطاعوهم لكنهم ثابتا الحراما وتحريم
فهممؤلء معمماص أنهمما يعتقممد التي المعاصي من يفعله ما المسلم

عممن الصممحيح فممي ثبممت كممما الممذنوب أهممل من أمثالهم حكم لهم
المسمملم علممى وقممال المعممروفا فممي الطاعممة إنما قال أنه النبي

). بمعصية يؤمر لم ما كره أو أحب فيما والطاعة السمع

ًا وقال  /مم 7( الفتاوى مجموعا في أيض بممن عدى قال ): (وقد67 
لهمم أحلمموا قمال عبمدوهم وسلم:(مما عليه الله صلى للنبي حاتم

تلك فكانت فأطاعوهم الحلل عليهم وحرموا فأطاعوهم الحراما
مممن لهممم شممرعوا شممركاء لهممم تعالى: (أما إياهم). قال عبادتهم

علممى الظممالم يعض تعالى:(ويوما الله) وقال به يأذن لم ما الدين
لممم ليتني ويلتى *يا سبيل الرسول مع اتخذت ليتني يا يقول يديه

وكممان جمماءني إذ بعممد الممذكر عممن أضمملني *لقممد خليل فلنمما اتخممذ
يطممع مممن لنه طاعته وجبت خذول) فالرسول للنسان الشيطان
حرمممه ممما والحممراما حللممه ممما فممالحلل اللممه أطمماعا فقممد الرسول
والمشممايخ العلممماء مممن الرسممول سمموى ومممن شممرعه ممما والدين

الله طاعة طاعتهم كانت إذا طاعتهم تجب إنما والملوك والمراء
طاعممة فممي داخلممة فطاعتهم بطاعتهم ورسوله الله أمر إذا وهم

وأطيعمموا اللممه أطيعمموا آمنمموا الممذين أيها تعالى:( يا قال الرسول
الرسممول وأطيعمموا يقممل ) فلممم منكممم المممر وأولممى الرسممول
فممي داخلممة المممر أولى طاعة جعل بل منكم المر أولى وأطيعوا

طاعة في الفعل وأعاد لله طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة
أطمماعا فقد الرسول يطع من فإنه المر أولى طاعة دون الرسول

الله). 
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ًا وقال /10( الفتاوى مجموعا في أيض عممدى حديث ): (وفى266 
وغيرهممما والترمممذي أحمد رواه طويل حسن حديث وهو حاتم بن

نصممراني وهممو وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي على قدما قد وكان
أليممس قال نعبدهم لسنا أنا له فقلت قال الية هذه يقرأ فسمعه
ونه اللمه حمرما مما ويحلمون فتحرممونه الله أحل ما يحرمون فتحل

أممما البخممتري أبممو قال وكذلك عبادتهم فتلك قال بلى فقلت قال
ممما اللممه دون مممن يعبممدوهم أن أمروهممم ولممو لهم يصلوا لم إنهم

حللممه وحرامممه حرامه الله حلل فجعلوا أمروهم ولكن أطاعوهم
لبممى قلممت أنس بن الربيع وقال الربوبية تلك فكانت فأطاعوهم

كممانت قممال إسممرائيل بنممى فممي الربوبيممة تلممك كانت كيف العالية
فقممالوا عنه ونهوا به أمروا ما الله كتاب في وجدوا أنهم الربوبية

عنممه نهونمما وممما ائتمرنمما بممه أمرونمما فممما بشيء أحبارنا نسبق لن
وراء اللممه كتمماب ونبممذوا الرجممال فاستنصممحوا لقممولهم انتهينمما

تحليممل فممي كممانت إيمماهم عبممادتهم أن النممبي بيممن فقد ظهورهم
ودعمموهم لهممم وصمماموا لهم صلوا أنهم ل الحلل وتحريم الحراما

بينهمما وقممد للموال عبادةا وتلك للرجال عبادةا فهذه الله دون من
عممما سبحانه هو إل اله ل بقوله شرك ذلك أن الله ذكر وقد النبي

يشركون).

عبممارةا عممن سممؤالكم فممي ذكرتممموه ما إلى نأتي النقول هذه بعد
القيممم كتممابه فممي الظممواهري أيمن الشيخ قضاةا) يقول ل (دعاةا
ًا) والذي ستين في المسلمون المر: الخوان (الحصاد الرائع عام

): (إن130( صممفحة فممي قممال عليممه الخمموان نقمممة فممي تسممبب
باسممتثناء ممم الشممرعية الناحيممة مممن المسمملمين الخمموان جماعممة
الممرأي يمثلممون ل ممممن وقلممة اللممه رحمممه قطممب سمميد السممتاذ
واضممح موقممف لهمما يكون أل علي حرصت م الجماعة في الرسمي

ّنها المر هذا في النقاش باب أغلقت بل الطاغوت، تكفير من بتب
الهضمميبي حسممن الثاني المرشد أعلنه قضاةا) الذي ل (دعاةا مبدأ

.(

التمييممع بهممذا الخمموان يكتممف ): (ولممم36( صممفحة فممي وقممال
ً الميوعممة هممذه أّصمملوا بل ومواقفهم، بأقوالهم العقائدي تأصمميل

ًا الثمماني مرشممدهم أعلممن عنممدما عقائممدهم مممن وجعلوهمما شممرعي
ًا قضاةا" وألف ل "دعاةا مبدأ الهضيبي حسن أتباعه فيه ينهى كتاب
الممذي الواقممع فممي الشممرعي الحكممم مسممألة فممي الخمموض عممن

حشممود دخلممت أن الشممرعي الخلممل هممذا عاقبممة يواجهونه. وكممان
مممن بعضهم ليخرج أخرى، تلو مرةا والمعتقلت السجون الخوان
ول ضابط دون بالكفر غيره على يحكم قاض منهم وكل السجون

وازأعا).

قممادةا وزأرها يحمل الضللت هذه بقوله: (وكل ذلك سبب بين ثم
يواجهونه. الذي الواقع بحكم أتباعهم يبصروا لم الذين الجماعة
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مسؤل وكلكم راعا وسلم: "كلكم عليه الله صلى الله رسول قال 
عليه. متفق رعيته" الحديث، عن

ضممللة إلممى دعمما وسلم: "ومن عليه الله صلى الله رسول وقال 
آثممامهم مممن ذلممك ينقممص ل تبعه من آثاما مثل الثم من عليه كان

ًا" الحديث، مسلم.  رواه شيئ

السلمية الجماعات بقية تعتبر وهل بهذا؟، الخوان يعتبر فهل 
البصار)). أولي يا تعالى: (فاعتبروا قال بهذا؟،

ًا خرجممت التي والسباب والظروفا العبارةا لهذه القائل عرفنا إذ
ًا أن لو الكراما للقراء وأقول فيها ًا دخل شخص غالب فوجد مسجد

يختلسممها وهذا ركوعها يقيم ل فهذا الصلةا ُيحسنون ل المصلين
ًا أن الشممخص لهممذا يجمموزأ فهممل .. الممخ الحركممة ُيكثر وآخر اختلس

ًا صلتهم في هكذا الناس أن يقول: (ماداما نصلي)؟!!. ل إذ

التصممرفات بعممض فممرأى اللممه سممبيل في للجهاد خرج آخر أن ولو
أن لممه يجمموزأ فهل ...الخ المسائل بعض في والتجاوزأات الخاطئة

الجهمماد مممن يتممبرأ أن لممه يجمموزأ وهممل ؟ الجهاد قاموسه من يلغي
؟. والمجاهدين

هنمما فكممذلك كممان مممن كممان ولو ذلك له يجوزأ ل أنه شك ل الجواب
أو أخطممأوا الهضمميبي أتبمماعا أن حصممل إذا التكفيممر مسممائل فممي

ًا يلغي أن له يجوزأ ل فّرطوا أو أفرطوا وجممل عممز الله شرعه حكم
والضمموابط والسممباب والموانممع الشممروط لممه وُوضممعت وقممّرره
في ذلك ذكرنا وقد العصور مّر على المسلمين علماء عليه واتفق

المكِفرين كون المعتبرةا التكفير موانع من أنه: (ليس موضع كذا
حممد كفممروه..كإقامممة مممن على الكفر آثار ترتيب على يقدرون ل

بهمما يطنطممن شممبه ونحمموه.. فهممذه الكممافر الحمماكم تغير أو الردةا
العصممر) وقممد مرجئممة كبممار بعممض بها طنطن العصر..(كما مرجئة
مممن وهممي وجهممالهم، سممفهاؤهم بممه وقلممدهم بممذلك تعلممق

بمه لبطلموا ذلمك المتزموا لمو إذ بالباطمل، وجممدالهم سفسطتهم
الشرعية.. الحكاما جميع

عليه ثبت من على الزنا، حد إقامة عن عاجزين دمنا ما يلزمهم إذ
عممن لممه وليبحممث بزاٍن، ليس أنه نحوه أو العترافا أو بالبينة الزنا

!! أخرى

ليممس فممإنه القاتممل علممى القتممل حممد إقامة عن عاجزين دمنا وما
توبة.. !!  ول كفارةا ول عليه دية فل ثم ومن بقاتل،
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لنمما يحممل فل السارق على القطع حد إقامة عن عاجزين دمنا وما
ًا، نسممميه أن ممم؟! يقولممون كممما ممم ذلممك مممن الفائممدةا ممما إذ سممارق

ًا إذن فلنسمه !! الناس أموال على ولنسلطه أمين

لنمما يحممل فل الظاهرةا، المنكرات تغيير على قادرين غير دمنا وما
ًا، نسميها أو منها نحذر أو بها نعّرفا أن ًا تكممن لممم وما منكر منكممر

ًا فهي  … معروفا.. وهكذا حتم

واللحماد، الفسماد أبممواب فتممح منمه يلزما ما الباطل من هذا وفي
العباد.. على وتهوينه وتسويغه

محكممم فممي بممه تعممالى اللممه أمرنا ما هو هذا في والصواب والحق
شعيب: عن تعالى ) وقال استطعتم ما الله بقوله:( فاتقوا كتابه
استطعت..). ما الصلح إل أريد ( إن

أن فممي المعروفممة الفقهيممة قاعممدتهم الفقهمماء وضممع ومنممه
وقممت فممي المسلمون عجز بالمعسور) فإذا يسقط ل ( الميسور

يعنممي فل وتغييممره، الكممافر الحاكم على الخروج عن الوقات من
فيجممب يسممتطيعونه شممرعي حكممم هذا بل تكفيره، يتركوا أن هذا

تكفيممر آثممار مممن هممو مممما غيممره فيه.. وفممي الله يتقوا أن عليهم
إلممى والتحمماكم وتمموليه نصممرته فيجتنبمموا ويسممتطيعونه، الحكمماما
عليهممم لممه يجعلممون ول دينهممم، أمممر يولممونه ول الكفرية، أحكامه
أو بيعتممه فممي يممدخلوا ول سممبيل، ذلممك إلممى اسممتطاعوا ما سبيل،

علممى يظمماهروه أو بمماطله علممى يعينمموه أو رايتممه، تحممت يقمماتلوا
ًا عليممه، ويقممدرون فعلممه يملكون مما ذلك غير مسلم.. إلى وأيضمم

الممذي والعممداد الجمماد العمل إلى مدعاةا الحاكم، كفر معرفة فإن
تغييره.. من الياما من يوما في يمكن

ًا، عنده الحاكم كان من بخلفا ًا، بممذلك يرفممع لن فإنه مسلم رأسمم
ًا يفكر ولن مرجئممة واقممع هممو كممما لتغييممره الجمماد بالعداد ما يوم

الزمان.. هذا في العصر

الفرقممان هممو فريممق؛ كممل عنممد الحمماكم علممى الحكممم فمماختلفا
ممما وصممبغته، تمموجهه ويميممز فريق كل سلوك يزن الذي والميزان

أقممل علممى مجتنممب أو لممه، معمماٍد بالطمماغوت كممافر موحممد بيممن
الحوال..

مممن مهممون بمماطله عممن مجممادل أو مناصممر، لممه مبممايع بيممن وممما
علممى شمماهد أكممبر الممدعوةا هممذه خصوما وواقع كفرياته.. وواقعنا

ودعمموتهم وسمملوكهم الموحممدين أحمموال المنصممف هذا.. فليتدبر
اليوما.. واقع في ومنهاجهم

والجهاد التوحيد منبر
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الطممواغيت أحضممان في ناموا الذين الخوالف واقع في لينظر ثم
مممن كممل علممى وأقلمهم ألسنتهم وسلطوا ألبانهم، من ورضعوا

سنانه..). أو بلسانه نازأعهم، أو عليهم خرج

نونيته: في الله رحمه القيم ابن يقول
ّنمّص      رسمولمه ثممّم الله حّق الكفر فمملن بمقمول ل بمالم

ُكمفمران ذو فمذاك كّفمراه قمد     وعبمده العالمين رب كمان ممن

ًا وبقتممال اللممه شممرعا بتحكيم أمرنا الذي هو بالدعوةا أمرنا الذي إذ
وبممأطر الشممرعية الحممدود وبإقامممة الطممواغيت مممن ذلممك أبى من

ًا الحق على الناس ًا فنحن أطر أمة من ونحن قضاةا ونحن دعاةا إذ
العبماد رب عبمادةا إلمى العبمماد عبمادةا من العباد لتخرج الله ابتعثها

بفهممم ل المممة سمملف بفهممم والسممنة الكتاب أدلة وفق ذلك وكل
وأبحمماث كتممب فيهمما للعلماء والكفر اليمان مسائل ومثل الخلف
أو الفممراط فممي يقعمموا ل حممتى بهمما المممة شممباب ربممط ينبغممي

البمماب هممذا فممي الجيدةا الكتب ومن الرجاء أو الغلو في التفريط
التكفيممر) فممي الغلممو مممن التحممذير فممي الثلثينيممة (الرسالة كتاب

وتعممالى سبحانه الله بفضل كثير التكفير) وغيرها (قواعد وكتاب
يبقمموا وأل المسائل هذه مثل دراسة السلما شباب على فينبغي

الّشاعر: قال كما وتيه تخبط في
ًا ًا بحزوى، يوم ًا، معذيب    وبالم بالعقيق، ويموم ًا يوم ويموم

بالخليصمماء
ًا الغوير،     شممعب وآونة نجدا، تنتحي وتمارةا قصمر وطمور

تيمممماء

ًا وللهضمميبي مممن لعممل البعممض استحسممنها أخممرى عبممارةا أيضمم
فممي السمملما دولة عبارةا: (أقيموا وهي حولها الحديث المناسب

اللممه فممك قتممادةا أبممو الشيخ أرضكم) يقول على لكم تقم قلوبكم
ًا ): (إّن11( رقممم المقممال مقممالته في أسره الفضمملء مممن كممثير
ّثروا ّتغيير في الّصوفي بالمنهج تأ أوضمح لعمّل وقلنما والحركمة، ال
ّبممرت الّزمان هذا في أطلقت عبارةا الّصمموفّي المنهممج هممذا عمن ع

ّلممتي الكلمممة هي ًا صممارت ا ّتجمعممات لبعممض شممعار ّتنظيمممات ال وال
قلمموبكم، فممي السلما دولة هي: "أقيموا العبارةا هذه السلمية،

دعمموةا أصممحاب العبممارةا هممذه مثل أرضكم". وكذلك على لكم تقم
ّتربمموي بممالمفهوما والتربية، التصفية ّلممذي ال هممذه أتبمماعا يطرحممه ا

أو الجماعممات بعممض يسممّمي أن بعضممهم استساغ وقد الّشعارات،
ّنه الّشخصيات لفممظ وهممو الطريقممة، إخمموانّي العقيممدةا، سلفّي بأ

ّدللممة وانتشممر شمماعا ّنه بعضممهم علممى لل ّبممس لممم بممأ بالّسمملفية يتل
ّننا الّشاملة، الّشعار: هذا أصحاب نسمي أن جرأةا بكّل نستطيع فإ

ّتغييممر أصممحاب "أقيموا... تقممم..." وهممم التصممفية طريممق عممن ال
ّتربية ّية وال ّنهم: سلف ّية العقيدةا، أ المنهج. صوف
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ّثنائية هذه أّن على الّضروري تنبيهنا مع هذا وجود ل المتناقضة ال
ًا يكممون أن للّرجممل يمكممن ل إذ الواقممع، أرض على لها ّي فممي سمملف

ًا يزعمون كما عقيدته ّي ّنممه كممما ومنهجممه، طريقتممه في وإخوان ل أ
ًا يكون أن كذلك يمكن ّيا عقيممدته فممي سلفي طريقتممه فممي وصمموف

ّلذي والسبب ومنهجه، التقسمميم هممذا إلى القوما هؤلء يستدعي ا
ًا إل الّسمملفية من يفهموا لم أنهم هو الخرافّي، ًا شمميئ فممي جزئيمم

ّنهم مثل الّسلفّي، للمنهج الّشامل البناء مممن هممو الّسمملفي أن ظ
مممن الوائممل طريقة على اللهية والّصفات السماء بمنهج يعتقد
ّنهم أئّمتنا، ّنممه فلن عن يقولوا أن يدعوهم هذا فظ فممي سمملفّي أ

ّطريقة والّصفات) وإخوانّي السماء (عقيدةا عقيدته والمنهممج، ال
ًا يكن لم الّسلفّي أن مع ّلذي شعاره الياما من يوم ّيز ا عممن بممه يتم

الّسمملفي بممل فقممط، والّصممفات السماء عقيدةا موضوعا هو غيره
ّلذي الّشخص ذلك هو ّتوحيممد عقيدةا في الّشامل المنهج يحمل ا ال

در، وتوحيمد الّشرعا بشّقيها: توحيد الّشمامل المنهمج ويحممل الق
ّتباعا، توحيد في كلما مممن عديممدةا مممواطن فممي هممذا بسممط كما ال

تعممالى اللممه رحمممه تيميممة ابممن السمملما كشمميخ الهممداةا الئمممة
وغيره. . .

قلوبكم.     في     السلما     دولة     المصيبة: أقيموا     العبارةا
ّين العبارةا من الّشّق هذا ّلممف أن لنا يب السمملما دولممة بإقامممة المك
دولممة نقيممم أن الممواجب أن مممع الداخل)، نحو (انتكاسة القلب هو

ّلممتي الجمموارح حركة طريق عن أي بجوارحنا، السلما ّثر ا فممي تممؤ
نحسممن أن لنما وكممان الخمارج، فمي نقيمهمما أن أي الحيمماةا، حركممة
ّية العبارةا بهذه الظّن ّلة، البدع ّثاني الّشّق يأت لم لو الّضا ًا ال جازأم

فلممو الّضممال، البممدعّي المعنممى هذا على إل معناها نحمل ل أن لنا
الجازأمممة) (بممإرادتكم قلمموبكم فممي الدولممة القائممل: أقيممموا قممال

ولما صدقت، له لقلنا أرضكم، العاملة) في (بجوارحكم لتقيموها
َدت ولممن القدريممة، الحيمماةا لحركممة مفّسرةا الكلمة هذه تكون أن َع
ًا الحوال من بحال تكون بممه لينصممح صمماحبه شممرعه لمنهممج شعار

ّتباعه. بسلوكه أتباعه وا

المنحمرفا، الفهمم ممن تقدما بما المراد لنا حدد الثاني الشق لكن
ّنه علممى لنمما سمميقيمها مممن سألناه أرضكم. ولو على قال: تُقم ل

ًا الجواب يكون فلن الرض؟ ّلفممون نحممن لننما نحممن، أبد فقممط مك
هممو: اللممه. بقمموله المجممزوما الجممواب بممل قلوبنا، في ّنقيمها بأن

أنممه إل اللممه، لمممر مخممالفته و الّشممرعي ضمملله مممع الجواب وهذا
ّنمماس بعممض يستهوي للسف تعظيممما ذلممك فممي أن يظممّن حيممن ال
ّنممه دروا وما تعالى، الله لشأن سممبحانه اللممه بتوحيممد اسممتخفافا أ

كمما إليهما وأوصل القدر توحيد يناقض جبرّي جواب وهو وتعالى،
ّدما: الضلل الجمموارح حركممة أن جعممل حيممن الّشممرعا توحيممد في تق

ّلف الّشريعة. بل في المطلوبة هي ليست القلممب هممو بممذلك المك
عنمد هممي كمما الّضمال.. فالعبمارةا الرجماء أهمل مذهب قول وهو
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بممدعي) تقممم (إرجمماء قلمموبكم في السلما دولة أصحابها: أقيموا
بدعّي)). (جبر أرضكم على لكم

الشممريعة حلقممات إحممدى فممي القرضمماوي أن العصر عجائب ومن
قطممرةا تممراق أل بشرط السلما دولة تقوما أن قال: نريد والحياةا
دما!!!.

ُتممرق ألممم الخريممن وعقممول عقلممه يحممترما قممارٍئ لكممل أقول وأنا
صمملى محمممد نبينا عهد في الولى السلما دولة إقامة في الدماء

ّديق بكر أبي عهد وفي ؟ وسلم عليه الله بن عمر عهد وفي ؟ الص
أبممي بممن علممي عهد وفي ؟ عّفان بن عثمان عهد وفي ؟ الخطاب
لهممذه التاليممة العهممود وفممي أجمعيممن عنهممم اللممه رضممي ؟ طممالب
وعوق السلما شباب عوق الذي هو الضال المنهج هذا إن العهود

كتمماب فممي اللممه وفقممه بصممير أبممو الشيخ يقول الجبارةا طاقاتهم
(يعنمممي ): (الشممميخ272( الديمقراطيمممة فمممي السممملما حكمممم

ُتراق ل أن بشرط لكن والقوةا الجهاد طريق يمانع القرضاوي) ل
ٍما قطمممرةا لمممه يشمممترط ثمممم الشممميء يفمممترض فهمممو واحمممدةٍا؛ د

تممراق أن دون مممن وقتممال وقتل جهاد يكون فكيف المستحيلت،
..؟!!   واحدةا دما قطرةا
الى واللمه أنفسمهم الممؤمنين ممن اشمترى اللمه يقمول: ( إن تع

فيقتلممون اللممه سممبيل فممي يقمماتلون الجنممة لهممم بممأن وأممموالهم
ُيقتلون ًا و ًا عليه وعد والقممرآن) التوبممة: والنجيل التوراةا في حق

111  .
عممراه تنقممض الممذي الدين هذا م دكتور يا إليك وصل السلما وهل

دما قطممرةا تممراق أن دون مممن ممم عممروةا عممروةا الجديممدةا بمممذاهبك
..؟!    الله سبيل في أحد ُيقتل أو واحدةا،

سممبيل فممي تضممحي أن دون مممن الدين لهذا والسؤدد المجد أتريد
؟!! بخل بعده ليس الذي البخل والله .. إنه واحدةا دما بقطرةا الله

..؟!   دماء إراقة دون من الباطل مع الحق تدافع دكتور يا أترى
العممز أياما الولى أحاديثك .. أين والسير التاريخ عن قراءاتك أين

الغريممب الجديممد الفقه أنه .. أما والستشهاد الجهاد عن والشباب
. ..؟!!).أ.هم الجميع به فاجأت والذي قبله، ما ينسخ الذي

عممز اللممه لكتمماب المعارضممة والقمموال الغثمماء من هائل كٌم وهناك
بعممض بهمما نطممق وسمملم عليممه اللممه صمملى محمممد ولسممنة وجممل

علممى والممرد النقممد تسممتدعي الحاضممر العصممر فممي المشممهورين
ّنا أكثر كانوا ولو حتى أصحابها ًا م ّنمما وأكممبر علم ًا م ّن نقممدما وأل سمم
ّذهبي ذكر ورسوله الله كلما على وآراءهم أقوالهم ميممزان في ال

ّنه المعتزلمة) أئّمممة ممن (إمماما عبيمد بمن لعمممرو ذكر العتدال:  (أ
ًا اللممه عبممد عن وهب بن زأيد عن العمش رواه هواه، يخالف حديث

ّنبّي عن مسعود بن عمممرو: لممو فقممال وسمملم، عليممه اللممه صلى ال
ّذبته، هذا يقول العمش سمعت وهممب بممن زأيد من سمعته ولو لك
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ّدقته، لما سمممعت ولو قبلته، لما يقوله مسعود ابن سمعت ولو ص
سمممعت ولممو لرددته، هذا يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول

ميثاقنا).أ.هم أخذت هذا على لقلت: ليس هذا يقول وجل عّز الله

يعلممموا المممر) لكممي (الحصمماد كتمماب يقممرأوا أن القممراء وأوصممي
المعاصممرةا القضممايا كممل تجاه المسلمين الخوان مواقف حقيقة

المسممتوى إلممى يرقمموا وأن المقيممت التقليممد مممن يتحممرروا وأن
أعلم. . والله وجل عز الله دين ينصروا وأن منهم المطلوب

الرض أصقاعا شتى في المجاهدين على الهجمة اشتداد مع ..
فممي الحيممرةا نلمممس .. بتنا شراستها واشتداد رقعتها اتساعا ومع

هي .. فها وفتن أحداث من يجري مما المسلمين من عدد نفوس
.. فمممن المبممارك الثلثاء أحداث بعد جدا متسارعة تسير الحداث

أو استشممهاد .. إلممى أفغانسممتان فممي السمملما دولممة حكممم إنهمماء
الخليمما اكتشممافا .. إلممى الخيممار المجاهممدين مممن عممدد إعتقممال

أو مطمماردات مممن ذلممك علممى يممترتب وممما وهنمماك هنمما المجاهممدةا
العصممبة تلممك أن بيممن نوفممق أن لنمما .. قكيممف وتعممذيب اعتقممالت

أصابها .. وقد الله دين لنصرةا خرجت قد أفغانستان في المؤمنة
) ؟ ينصركم الله تنصرو (إن وجل عز الله قول .. وبين أصابها ما

أقول: السؤال هذا على إجابة

وجممل عممز اللممه لمدين التمكيممن وأن محالة ل آٍت الله نصَر  أنأولً:
ُد هممذا ذليممل بممذّل أو عزيممز بعّز قادمٌا يقممول إذ وجممل عممز اللممه وعمم

ّنا في وتعالى سبحانه فممي آمنمموا والممذين رُسمملنا لننصممُر كتابه: (إ
أنما لغلبّن الله ويقول: (كتب الشهاد) ، يقوما ويوما الدنيا الحياةا

الممذين اللممه تعممالى: (وعممد ويقممول عزيممز) ، قوٌي الله إن ورسلي
ّنهم الصممالحات وعملمموا منكممم آمنمموا كممما الرض فممي ليسممخلف

ُيمكنّن قبلهم من الذين استخلف لهممم ارتضى الذي دينهم لهم ول
ّنهم ُيبدل ًا) ، خوفهم بعد ِمْن ول سممبقت سبحانه: (ولقد ويقول أمن

ُجنممدنا * وإّن المنصممورون لُهممُم * إنهممم الُمْرسمملين لعبادنا كلمتنا
ّلممة الكممثيرةا اليممات مممن الغممالبون) وغيرهمما لُهممُم هممذه علممى الدا

فهممي وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أحاديث وأّما الحقيقة
ٌةا كممذلك فممي مسمملم رواه ممما منهمما الحقيقممة هممذه علممى متمموافر

زأوى اللممه قممال: "إّن أنممه وسلم عليه الله صلى النبي عن صحيحه
ما ملكها سيبلغ أمتي وإّن ، ومغاربها مشارقها فرأيت الرض لي

مسممند في جاء كما وسلم عليه الله صلى وقوله منها" ، لها زأوي
اللُه يترك ول والنهار الليُل بلغ ما المر هذا أحمد: "ليبلغن الماما

، ذليممل بممذل أو عزيز بعز الدين هذا الله أدخله إل وبر ول مدر بيت
ًا ً السلما به الله ُيعز عّز الصمملةا عليه وقوله الكفر" ، به ُيذل وذل

ًا: "تكون المسند في كما والسلما اللممه شمماء ممما فيكم النبوةا أيض
على خلفة تكون ثم ، يرفعها أن شاء إذا الله يرفعها ثم تكون أن
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اللممه يرفعهمما ثممم تكممون أن الله شاء ما فيكم فتكون النبوةا منهاج
ًا تكون ثم ، يرفعها أن شاء إذا ًا ملك ثممم تكممون أن الله شاء ما عاض

ًا تكون ثم ، يرفعها أن شاء إذا الله يرفعها ًا ملكمم ممما فتكممون جبريمم
تكممون ثممم ، يرفعهمما أن شمماء إذا الله يرفعها ثم تكون أن الله شاء

سكت". ثم النبوةا منهاج على خلفة

الصافات: سورةا لواخر تفسيره في الله رحمه قطب سيد يقول
َد ( إن لعبادنا كلمتنا سبقت (ولقد قائمٌة الله وكلمَة واقٌع الله وع

الغممالبون) لُهممُم ُجنممدنا * وإّن المنصممورون لُهُم * إنهم الُمْرسلين
لهمما ويتجرد الجند فيها يخلص لله دعوةا كل في الحقيقة هي هذه

العوائممق سممبيلها فممي ُوضممعت مهممما منصممورةا غالبممة أنها الدعاةا
قمموى من الباطل لها رصد ومهما ، العراقيل طريقها في وقامت
والمقاومممة الحرب وقوى ، والفتراء الدعاية وقوى والنار الحديد

الممذي الوعممد إلممى تنتهممي ثممم نتائجها تختلف معارك إل هي وإن ،
كلهمما الرض قمموى قممامت ولممو ، يخلف ل والذي لرسله الله وعده

من سنٌة الوعد هذا ، والتمكين والغلبة بالنصر الوعد ؛ طريقه في
والنجوما الكواكب هذه تمضي كما ماضيٌة سنٌة ، الكونية الله سنن
الرض فممي والنهممار الليممل يتعمماقب وكما ، المنتظمة دورتها في

ينممزل الميتممة الرض فممي الحيمماةا تنبثممق وكما ، الزمان مدار على
يشاء. . . حين يحققها الله بتقدير مرهونٌة ولكنها ، الماء عليها

كان فإذا الواقعة الحقيقة أنه على الله وعد مع يتعامل والمؤمن
تلممك يخممالف محممدودةا رقعممة أو محممدود جيممٍل فممي الصممغير الوقع

فممي فممترةا ُيوجممد الممذي الزائممل الباطممل هو الواقع فهذا الحقيقة
لتحقيق وإهاجته اليمان استجاشة منها لعل خاصة لحكمة الرض

إلمى اليمموما النسمان ينظمر وحيمث ، المرسوما وقته في الله وعد
ّنها التي الهائلة الحرب فمي اليمممان أهممل علممى اليمممان أعداء ش
صممنوفا بكممل كيممٍد ومممن ضممغٍط ومممن بطٍش من المتنوعة صورها
علممى الحملممة عنممف مممن بعضممها بلممغ متطاولممة عهممود فممي الكيممد

وسمملطت أرزأاقهممم وقطعممت وعذبوا وشردوا ُقتلوا أن المؤمنين
المممؤمنين قلوب في اليمان بقي ثم ، النكاية أنواعا جميع عليهم

شخصمميتها ضممياعا مممن كلها شعوبهم ويحمي النهيار من يحميهم
للطغيممان خضمموعها ومممن عليهمما الهاجمممة المممم فممي وذوبانهمما

إلممى النسممان ينظممر حين ، وتحطمه عليه تنقّض ريثما إل الغاشم
، تعممالى اللممه قممول مصداق يجد المتطاول المدى في الواقع هذا

الذين (إن الطويل النتظار إلى الحاجة دون الواقع هذا في يجده
ّدون أنمما لغلبممّن اللممه * كتممب الذليممن في أولئك ورسوله الله يحا
عزيز). قوٌي الله إّن ورسلي

هممو اللممه وعممد أن فممي شممٌك الممؤمن يخالممج فل حمال كممل وعلممى
الوجود. في تظهر أن لبد التي الكائنة الحقيقة
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ّنمما جممازأمٌا قمماطٌع الله وعد إن فممي آمنمموا والممذين رُسمملنا لننصممُر (إ
يقتممل مممن منهممم الرسممل أن النمماس يشمماهد الدنيا) بينممما الحياةا
مممن ومنهممم ُيستشممهد مممن ومنهممم الخدود في ُيلقى من ومنهم
في بالنصر لهم الله وعد فأين ، واضطهاد وشدةٍا كرٍب في يعيش
، المممدخل هممذا مممن النفوس في الشيطان ويدخل ؟ الدنيا الحياةا

المممور بظممواهر يقيسممون النمماس ولكممن ، الفاعيممل بهم ويفعل
ٍم عن ويغفلون التقدير!! في كثيرةٍا قي

ًةا يعيشون الناس إن ًةا فتر مممن محممدود وحيممز الزمممان مممن قصممير
الشممامل المقيمماس فأممما ، صغيرةا بشرية مقاييس وهي ، المكان

ول والمكممان الزمممان مممن الفسمميحة الرقعة في القضية فيعرض
نظرنمما ولممو ، ومكممان مكممان بين ول وعصر عصر بين الحدود يضع
مممن تنتصممر لرأيناها المجال هذا في واليمان العتقاد قضية إلى
لصممحاب فليس ، أصحابها انتصار هو العتقاد وانتصار ، شك غير
منهممم يطلبممه ممما وأول ، وجودهمما خممارج ذاتممي وجود القضية هذه

. ويبرزأوها)أ.هم هم ويختفوا فيها يفنوا أن اليمان

ًا: اللممه نعممم مممن هي الخيرةا السنتين في أحداث من جرى  ماثاني
وتمّحممص ، الصممفوفا تمايزت أنه وذلك السلما أمة على وجل عز

، الكمماذب مممن والصممادق الصممديق مممن العممدو وُعممرفا ، المؤمنون
أنظمممة عممن والحجممب القنعممة وانكشفت ، المنافق من والمؤمن

الصممليبية الغممرب عممداوةا للمسمملمين وتممبين ، والممردةا الكفممر
من عقود إلى لحتجنا الحداث هذه تحدث لم لو ووالله لهم...الخ

العامين. هذين في إليه وصلوا ما إلى الناس يصل حتى الزمن

بالمقمماييس فهممو أفغانسممتان فممي السمملما لدولممة جممرى ما وأما
مممن إذ المرحلممة تقتضمميه تكتيممك هممو بممل بهزيمممة ليس العسكرية
ى انتصمروا إنمما أنهمم لفغانسمتان متمابع كمل لدى المعروفا عل

ممن النمموعا بهممذا لهممم وجممل عز الله توفيق بعد السوفيتي التحاد
الحممروب سلسمملة فممي العصممابات) جمماء (حممرب وهممو الحممروب
والبحمموث الدراسممات مركممز نشممرها الممتي العممراق على الصليبية

مممدنين سكان تجند ثورية حرب هي العصابات السلمية: (وحرب
، المغتصممبة العسممكرية القوى ضد السكان من جزء القل على أو
طممرفا قبممل مممن الدوات وأرخممص الشممكال بأبسممط حرب هي و

كان سواء والعتاد العدةا في يتفوق قوي خصم ضد وفقير ضعيف
ًا الخصم هذا ًا أو خارجي قمموات قبممل من الحرب هذه وتشن ، داخلي

ًا المتصممفة العصممابات حممرب أسمماليب تسممتخدما مقاتلممة تكتيكيمم
رجممال وينطلممق ، والخممداعا العنيممف والعمممل والسرعة بالمفاجأةا
عليهمما يسمميطر الممتي المناطق داخل من هجماتهم في العصابات

و الخفيفممة السمملحة مممن يتكممون العصممابات وتسممليح ، العممدو
المضممادةا والصممواريخ اليدويممة والقنابممل واللغمماما المتفجممرات

فهممو ، تسممليحه فممي قيود العصابات رجل على يوجد ول ، للليات
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للظهممور الحاجممة دون العدو لنهاك أمامه المتاح السلح يستخدما
ًا كممان وإن العصممابات فأسمملوب ، للمنازألممة أمممامه هممو اسممتراتيجي

ًا أنه إل ، دفاعي أسلوب يوجممد فل ، بحممت هجومي أسلوب تكتيكي
لمثممل بحاجممة ليممس فهممو ، للدفاعا تكتيكية خطط العصابات لرجل

فممي حممر فهممو ، محممددةا منطقممة عممن يممدافع ل لنممه الخطممط هذه
). والتحرك التسليح

ًا: (ولكن وجاء يلممتزما أن العصممابات حممرب أسلوب في المهم أيض
ابات ولحمرب ، الحمرب همذه بمرحليمة العصابات رجال ثلث العص

السممتراتيجية فممي حقهمما مرحلممة كممل إعطمماء مممن لبممد مراحممل
ًا يمكن فل ، والتكتيك ، زأمنية بحدود المراحل هذه نهاية تحديد أبد

منها النتهاء هو الخرى في والدخول المرحلة نهاية يحدد والذي
الخممرى المراحممل عممن مرحلممة كممل وتتميممز ، الكمممل الوجه على

للمنمماورةا تخضممع وإعلمية واقتصادية وسياسية عسكرية بسمات
يخضممع ل العقممدي السمماس أن إل ، المرحلممة بحسممب والتغيممر
لحممرب الدفاعا هو لنه ، المراحل هذه من مرحلة أي في للمناورةا

: هي المراحل وهذه ، الثلث مراحلها في العصابات

أطممول هممي المرحلة وهذه ، الستنزافا مرحلة:      الولى     المرحلة
رجممال يركممز الممتي المرحلممة لنهمما ، العصممابات حممرب مراحممل

كافممة فممي وكممثيرةا وسممريعة صغيرةا ضربات على فيها العصابات
عليهمما العمليممات نشممر يمكممن رقعممة أكممبر علممى أو التجاهممات
وهممي ، مكممان كل في واستنفاره العدو استنزافا في للستغلل

) جممرح بألف القتل ( ) أو واهرب ( اضرب لسياسة تخضع أن لبد
يسمقط حممتى طويمل ممدى علمى صغيرةا بضربات العدو إنهاك أي
. العياء من

قواعممد العصممابات رجممال قواعممد تكون أن لبد المرحلة هذه وفي
التنقممل تعيممق ل حممتى التجهيممز وخفيفممة ثابتممة وغيممر متنقلممة

. والمناورةا

فقممط العسممكرية الضممربات يستخدموا أن العصابات لرجال ولبد
على الناس وتشجيع ضده الدعايات وترويج النظاما هيبة لتحطيم

تفاصمميل نشممر مممن ولبممد ، العصممابات رجممال لمعاونممة المقاومممة
النمماس تأييممد لجتذاب الناس بين ممكن قطاعا أكبر على المعارك
. وعونهم

لتممؤدي التكتيكممات هممذه مراعممات مممن المرحلممة هممذه فممي ولبممد
وأقممل العممدو صممفوفا في الخسائر من قدر بأكبر هدفها المرحلة

بعممض هنمما ونذكر ، العصابات رجال صفوفا في الخسائر من قدر
 الطالة: خشية المرحلة هذه سمات
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. ) البر ( وخزات وطويلة مستمرةا بضربات العدو إنهاك.1
. العدو مؤخرةا على العمل.2
الدائمة. غير المنة القواعد إقامة.3
التبعممثر علممى العممدو لجبار باستمرار الحرب مناطق توسيع.4

ًا وجعله معضمملة أممماما العممدو لوضممع ، مكمان كممل فمي ضعيف
الممذي المممر ، الهممدافا كممل لحمايممة بممالتبعثر تتمثممل كممبيرةا
المممر القمموةا على للحصول التجمع أو مكان كل في يضعفه

ى السميطرةا يفقمده الذي د تسمقط شاسمعة منماطق عل بي
. قوةا وتزيدها العصابات

. القتالية والمواقع بالرض التمسك عدما.5
العممدو قمموةا وتحطيممم وتنميتهمما الذاتيممة القوةا على الحفاظ.6

ًا ًا مادي  . ومعنوي
النظامية القوات وعمل العصابات عمل بين التنسيق تأمين.7

 . وجدت إذا الحركة حرب تشن التي
حالممة لخلممق والمكممان الزمممان فممي الضممرب فممي الستمرار.8

. المن انعداما
 . السكان مع التلحم.9

اما امتلك.10 الزممان فمي الهجممات بشمن وذلمك المبمادرةا زأم
وعممدما ، العصممابات رجممال تناسممب الممتي والكيفيممة والمكممان
والمكان الزمان في المعركة وخوض العدو لستفزازأ النجرار

. العدو يريده الذي
فالمفاجممأةا ، والعنممف بالمباغتممة الهجمممات تتسممم أن لبممد.11

العصممابات. تكتيممك فممي مهمممة أمممور ، والحسممم والسممرعة
يناسب ل الميدان في الخصم هزيمة على والصرار التحدي

هممذه يناسممب ممما ، العصممابات لرجممل بالنسممبة المرحلممة هذه
ل والتهممور فالنممدفاعا ، والنسممحاب الضممرب هممو المرحلممة
يتعلممم أن ولبد ، المرحلة هذه في العصابات رجال يخدمان
. يفر كيف الجميع

كممل وباسممتخداما أشممكالها بكافممة الكمممائن علممى الممتركيز.12
يكممون ممما أضعف فهو الحركة أثناء العدو وضرب ، الساليب

ًا كان إذا . متحرك
. والتحرك التجمع في المرونة.13
. الحماية تؤمن التي الوعرةا المناطق على العتماد.14
، العصابات رجال لتأمين الستخبارات مستوى رفع ضرورةا.15

. السكان تعاون على المجال هذا في العتماد مع
لتعممديل السياسممية والتوعيممة الفكممر سمملح علممى العتممماد.16

. القوى موازأين
ًا والنسحاب العدو حصار من الحذر من لبد.17 كلممف مهما فور

. بالحصار الشعور عند المر
بالسمملوب تكممون المرحلة هذه في العصابات رجال هجمات.18

ضممجة بإثممارةا العممدو انتباه تشتيت ومحاولة ، الحذر الصامت
. أخرى معاكسة جهة في والهجوما جهة في
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الممدخول ومهممارةا والمممداد الحركة في التخفي إتقان يجب.19
السكان. بين

أو التحممرك فممي التكممرار أو الروتيممن عممن البتعمماد مممن لبممد.20
الساليب. مغايرةا على الحرص من ولبد ، الهجوما

العصممابات رجممال قبممل من ذاتي اكتفاء هناك يكون أن يجب.21
الذاتيممة مجهمموداتهم ببممذل فعليهممم ، المعيشممة حيممث مممن

ويجتمعممون للكسممب فيفممترقون غطمماء لهم لتكون للكسب
. للقتال

العصابات حرب مراحل من الولى المرحلة سمات بعض هي هذه
ًا قلنا وكما ، يمكمن ول ، العصمابات مراحل وأهم أطول أنها سابق

بشممكل اكتمالهمما ضمممان بعممد إل الثانية المرحلة إلى منها التحول
. تاما

يحمماول الممتي المرحلممة وهممي ، التمموازأن مرحلممة :     الثانية     المرحلة
بأسمملوب العسممكرية تشممكيلتهم يعيممدوا أن فيها العصابات رجال
تحقيممق مممن الولممى المرحلممة فممي يتمكنمموا أن بعد ، نظامي شبه

اجتهم ممن التأكمد وبعمد ، محررةا وأرض قدما موطئ وقمدرتهم ح
التشممكيلت وتغيير النتقال يكون ، الثانية للمرحلة النتقال على

خطمموط ووضممع الثقيلممة السلحة إلى ليصلوا التسليح في وزأيادةا
هممذه آخممر فممي يتوصمملوا حممتى ، نظاميممة شممبه بتشممكيلت قتممال

ن فيتمكنموا ، نظامية تشكيلت إلى المرحلة ال التوسمع م للنتق
. الثالثة المرحلة إلى

المرحلممة هممي المرحلممة وهممذه ، الحسممم مرحلة : الثالثة المرحلة
رجممال فيهمما يبممدأ مرحلممة وهممي ، العصممابات حممرب فممي الخيممرةا

يتم أن بعد نظامية قوات إلى قواتهم تشكيل إعادةا من العصابات
وسياسممية إعلميممة حملممة ذلممك يرافق ، حكومتهم هيكلية تشكيل
مممن النظاميممة القمموات حشممد إلممى لتصممل ، المرحلممة هممذه لبداية

قوات على المبرما القضاء فيها يتم نظامية حرب وشن الطرفين
المرحلممتين فممي الحممرب أنهكته أن بعد النظامي بالسلوب العدو

). والثانية الولى

وعملئهم الصليبيين صفوفا في أوقع العصابات حرب (أسلوب 
، النظاميممة الحممرب أسلوب من بكثير أكبر خسائر أفغانستان في
ًا وهو مممن والمممدنيين المجاهممدين صممفوفا فممي خسممائر أقل أيض

النظامي). السلوب

ًا12 مممر علممى الفيتنمماميون َهممزما ( وقممد الجيممش هزممموا  عاممم
يعلممن أن قبل قتيل  ألف67 من يقرب ما كبدوه أن بعد المريكي
ًا هزيمتممه ويممرددون يفتخممرون الفيتنمماميين قممادةا وكممان ، رسمممي
الجيممش يسممتطع ولممم الحممرب خاضمموا بممأنهم القائلممة الطرفممة
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الجيممش أن إلممى إشممارةا في ، واحدةا دبابة لهم يدمر أن المريكي
من الولى المرحلة في الحرب من وخرج هزيمته أعلن المريكي

السمملحة الفيتنمماميون يملممك أن قبممل ، العصممابات حممرب مراحممل
لممم لنهممم للفيتنمماميين واحممدةا دبابممة تممدمر لم وبالفعل ، الثقيلة
المرحلممة كممانت فممإذا ، الثقيممل السمملح امتلك مرحلممة إلى يصلوا

ّدت فيتناما في الولى لو فكيف الخسائر هذه المريكي الجيش كب
المرحلممة فممي دخممل حممتى ينسحب ولم أصر المريكي الجيش أن

. ؟ والثالثة الثانية

وخاضمموا السوفييتي التحاد مع الفغان تعامل السلوب وبنفس
فممي جيممش أكممبر تكبممد  سممنوات10 مممر علممى ضده عصابات حرب

، الحممرب مممن الولممى المرحلممة فممي فادحممة خسممائر آنذاك العالم
أن قبممل أفغانسممتان في وهزيمته انسحابه الحمر الجيش وأعلن

قطاعممات جميممع علممى الثانيممة مرحلتهمما إلممى الحممرب تنتقممل
ات هنماك كان حيث ، أفغانستان وخوسمت آبماد جلل مثمل قطاع

المرحلممة إلممى السمموفييت وجممود أثنمماء تحممولت وغيرهمما وقندهار
انسممحاب بعممد إل يحصممل لمم كامممل بشممكل التحول أن إل ، الثانية

نجيب حكومة ضد الثانية المرحلة إلى الحرب لتنتقل ، السوفييت
ًا ونصممف سنتين لمدةا الشيوعية فممي النهيممار حصممل ثممم ، تقريبمم
). فقط شهرين خلل الحسم ليكون الشيوعية الحكومة

ى أطرحمه المذي السؤال ثم اذا القمراء كمل عل أمريكما حققمت م
ّكنت هل ؟ أفغانستان في وحلفائها قويممة بدولممة هناك لنفسها م
لدن بن أسامة الماما أو عمر محمد المل اعتقلت هل ؟ متماسكة

؟ المشممهورةا القيادات من أحد أي أو الظواهري أيمن الدكتور أو
أجمعين. الله حفظهم

بعممودةا تقممول الممتي اليمماما هممذه والتقممارير الخبممار تسمممعون أل
؟ أفغانستان من كبيرةا أجزاء على وسيطرتها الطالبان

وكرزأاي أمريكا محاولت العلما وسائل في فترةا قبل ينتشر ألم
الهزيمممة غيممر هممذا يعنممي ممماذا ؟ الطالبممان مع المفاوضات إجراء

ممما المريكممي: إن الركان هيئة رئيس مايرزأ يقل ؟!!.ألم لمريكا
العراق؟!.  في نواجهه بما شبيٌه أفغانستان في نواجهه

ًا: النصر وجممل: عممز اللممه قممال كممما ونحبممه نتمناه الذي الكبير ثالث
الخلفممة إقامممة قريب) وهممو وفتح الله من نصٌر تحبونها (وأخرى

عبممادةا مممن العبمماد وإخممراج وجممل عز الله شرعا وتحكيم السلمية
مما منهمما نذكر وحكم لسباب يتأخر قد العباد رب عبادةا إلى العباد
بنية لن يبطئ قد يقول: ( والنصر إذ الله رحمه قطب سيد ذكره
ولممم ، تمامهمما بعممد يتممم ولممم ، نضجها بعد تنضج لم المؤمنة المة

أقصممى لتعممرفا وتتجمع خلية كل تتحفز ولم ، طاقاتها بعد تحشد
حينئممذ النصممر نممالت فلممو ، واسممتعدادات قمموى مممن فيها المذخور
ًا لفقدته طويلً... حمايته على قدرتها لعدما وشيك
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من طوقها في ما آخر المؤمنة المة تبذل حتى النصر يبطئ وقد
ًا تسممتبقي فل رصيد من تملكه ما وآخر ، قوةا ًا ول عزيممز ل ، غاليمم

ًا تبذله ّين ًا ه الله... سبيل في رخيص

فتممدرك ، قواهمما آخممر المؤمنة المة تجرب حتى النصر يبطئ وقد
النصممر...إنممما تكفممل ل اللممه من سنٍد بدون وحدها القوى هذه أن

تكممل ثممم طوقها في ما آخر تبذل عندما الله عند من النصر يتنزل
الله... إلى بعدها المر

والخيممر الحممق لسممتقبال بعد تصلح ل البيئة لن النصر يبطئ وقد
للقيممت حينئممذ انتصممرت فلممو ، المؤمنممة المممة تمثله الذي والعدل

ًا الصممراعا فيظممل ، قممرار معهمما يستقر ل البيئة من معارضة قائممم
الظمممافر الحمممق لسمممتقبال حممموله ممممن النفممموس تتهيمممأ حمممتى

ولستبقائه.

يبطممئ قممد ، اللممه يعلمممه مممما غيممره أجممل ومن ، كله هذا أجل من
عن الله دفاعا مع ، اللما وتتضاعف التضحيات فتتضاعف ، النصر
تكمماليفه وللنصممر ، النهايممة فممي لهممم النصممر وتحقيق آمنوا الذين

، ثمنممه وأداء ، أسممبابه اسممتيفاء بعممد بممه اللممه يتممأذن حين وأعباؤه
واستبقائه.... لستقباله حوله الجو وتهيؤ

تعمماني وهممي ، بممالله صلتها المؤمنة المة لتزيد النصر يبطئ وقد
ًا لها تجد ول ، وتبذل وتتألم ًا ول الله إل سند وحممده إليه إل ُمتوَجه

علممى لسممتقامتها الولى الضمانة هي الصلة الضراء...وهذه في
عممن تنحممرفا ول تطغى الله...فل به يتأذن عندما النصر بعد النهج
به... الله نصرها الذي والخير والعدل الحق

كفاحهمما فممي بعممد تتجممرد لممم المؤمنة المة لن النصر يبطئ وقد
أو ، تحققممه لمغنممم تقاتممل فهي ، ولدعوته لله وتضحياتها وبذلها
أن يريد والله ، أعدائها أماما شجاعة تقاتل أو ، لذاتها حمية تقاتل
ًا ، سبيله وفي وحده له الجهاد يكون الخممرى المشمماعر مممن بريئمم
تلبسه. التي
حميممة يقاتل وسلم: الرجل عليه الله صلى الله رسول سئل وقد

ُيرى يقاتل والرجل ، شجاعة يقاتل والرجل ، سممبيل في فأيها ، ل
فممي فهممو العليمما هممي اللممه كلمممة لتكممون قاتل فقال: "من ؟ الله

الله". سبيل

المؤمنممة المممة تكممافحه الممذي الشممر في لن النصر يبطئ قد كما
ًا ليتمحمض منهما الشمر ُيجمرد أن اللممه يريمد خيمر من بقية ، خالصم

ًا وحممده ويممذهب فممي تممذهب خيممر مممن ذرةا بممه تتلبممس ل ، هالكمم
الغمار...
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لممم المؤمنممة المممة تحمماربه الممذي الباطممل لن النصممر يبطممئ وقد
ًا للناس زأيفه ينكشف يجممد فقممد حينئذ المؤمنون غلبه فلو ، تمام

ًا لممه بفسمماده بعممد يقتنعمموا ولممم ، فيممه المخممدوعين مممن أنصممار
لممم الممذين البريمماء نفمموس فممي جذور له فتظل ، زأواله وضرورةا
يتكشف حتى الباطل يبقى أن الله فيشاء ، الحقيقة لهم تنكشف

ًا . وهذا ).أ.هم بقية ذي من عليه مأسوفا غير ويذهب للناس عاري
ولتسممبين اليمات نفصممل وجممل: (وكممذلك عممز اللممه قممول مصداق

ويحيى بينة عن هلك من تعالى: (ليهلك المجرمين) وقوله سبيل
بينة).  عن حيي من

  ضممد المتوضممئ الطمماهر الشممباب يسلكه الذي الجهاد طريق
د .. وهما تبعات من له بد ل العالمية الكفر قوى قتمل ممن قتمل ق
شممهداء يتقبلهممم ان وجل عز الله - نسأل المجاهدين إخواننا من

في تنكي منهم عصابة تزال .. وما إخواننا من عدد .. وأسر عنده
؛ الغيممورين من العديدون .. ويتساءل ومنته الله بفضل الكافرين

خطمموات من .. وهل السرى إخواننا و مشايخنا تجاه الواجب عن
؟ أسرهم وفكاك نصرتهم سبيل في بها الشروعا يمكن عملية

ًا فيممه كتبممت السممؤال لهذا بالنسبة  اسممتنقاذ (وجمموب وهممو كتابمم
تكلمممت والمرتممدين) وقممد الطممواغيت سممجون من المستضعفين

العتقممالت وحملممة السمملما شممباب علممى الشرسة الهجمة حول
سمنة وممن وجمل عز الله كتاب من الدلة وذكرت يواجهونها التي

مع أني إل المسلمين فقهاء وأقوال وسلم عليه الله صلى النبي
ًا والفجر النصر أرقب ذلك إل الحممداث هممذه وممما اللممه بممإذن قريب

أن القممراء نممذكر أن ننسى ول له ومقدمات النصر لهذا ارهاصات
ّذبوا أوذوا وصممحابته وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول وعمم

وإلممى المدينممة إلممى ديممارهم مممن وهمماجروا وُسممجنوا وطمموردوا
انتصممارهم بعممد اللممه فممأنزل سنوات ذلك على واستمروا الحبشة

الرض فممي مستضممعفون قليممٌل أنتممم إذ تعممالى: (واذكممروا قمموله
ّطفكم أن تخافون ّيدكم فآواكم الناس يتخ مممن ورزأقكم بنصره وأ
( تفسيره في الله رحمه كثير ابن تشكرون) قال لعلكم الطيبات

، عليهممم نعمممه علممى المممؤمنين عبمماده تعممالى ): (ينبممه2/312
ّثرهممم قليليممن كممانوا حيممث ، إليهممم وإحسممانه ومستضممعفين ، فك

الطيبممات مممن فرزأقهم عالة وفقراء ، ونصرهم فقواهم خائفين
حال كان . وهذا أمرهم ما جميع وامتثلوا فأطاعوه واستشكرهم

مضممطهدين مسممتخفين قليليممن بمكممة مقممامهم حممال المممؤمنين
مشممرك مممن اللممه بلد سممائر مممن النمماس يتخطفهممم أن يخممافون

فلممم ، قمموتهم وعدما لقلتهم لهم أعداء وكلهم ورومي ومجوسي
المدينممة إلممى الهجممرةا فممي لهممم اللممه أذن حممتى دأبهممم ذلممك يزل

وما ونصمروا آووا أهلهما لهمم وقيمض إليهما فآواهم در ي وغيمره ب
رسممول وطاعممة اللممه طاعة في مهجهم وبذلوا بأموالهم وواسوا
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رحمممه السدوسي دعامة بن قتادةا قال وسلم عليه الله صلى الله
فممي مستضممعفون قليممٌل أنتممم إذ تعالى:( واذكممروا قوله في الله

ً الناس أذل العرب من الحي هذا الرض) قال: كان وأشممقاه ، ذل
ًا ًا وأوجه ، عيش ًا وأعممراه ، بطون ً وأبينممه جلممود عمماش مممن ، ضمملل
ًا عاش منهم ول يؤكلممون النممار فممي ُردي منهممم مممات ومممن شممقي

ً نعلم ما والله يأكلون ن قمبيل كمانوا يومئمذ الرض أهمل حاضمر م
ً أشر البلد فممي بممه فمكممن بالسمملما اللممه جمماء حممتى منهممم منزل

ًا بممه وجعلهممم الممرزأق فممي بممه ووسممع النمماس رقمماب علممى ملوكمم
فممإن نعمممه علممى اللممه فاشممكروا رأيتممم ممما الله أعطى وبالسلما

. الله). أ.هم من مزيد في الشكر وأهل ، الشكر يحب منعم ربكم

كالتالي:     بعضها     ذكر     فيمكن     العملية     الخطوات     وأما

والكممافرين المشممركين مممن المسمملمين أسممرى استنقاذ م1
، لممذلك القمموةا إعممداد و بالشمموكة المعتقليممن واستخلص بالقتال
يقممدره وهممذا تعممالى اللممه سممبيل فممي الجهاد أفَضل من باعتباره

يترتب ل بحيث المناسب والزمان للمكان باختيارهم الجهاد أمراء
فممي الله رحمه المالكي العربي ابن قال أعظم مفسدةا ذلك على

فممي المسمملمين مممن المستضممعفين السممرى عممن حممديثه معرض
و ، قائممة معهمم الوليمة ) : ( إّن2/440( القمرآن أحكاما تفسيره
ّ بالبدن واجبة لهم النصرةا نخممرج حممتى تطممرفا عين منا يبقى بأل

ًَا كممان إن ؛ اسممتنقاذهم إلممى جميممع نبممذل أو ، ذلممك يحتمممل عممددن
قممال كممذلك ، درهممم لحممد يبقى ل حتى ، استخراجهم في أموالنا

حممّل ممما علممى راجعممون إليممه إنمما و لله فإنا ، العلماء جميع و مالك
خزائممن بأيممديهم و ، العممدو أمممر فممي إخمموانهم تركهم في بالخلق

) الجلممد و القمموةا  و ، العدد و العدةا و ، الحوال فضول و ، الموال
اسمممتنقاذ (وجممموب كتممماب فمممي ممممذكورةا ذلمممك علمممى والدلمممة

المستضعفين..).

والكممافرين المشممركين مممن المسمملمين أسممرى استنقاذ م2
كممان إن المسمملمين مممال بيت من ُينَفق و لطلقهم الفدية بدفع

ًا ًا ليممس الحقيقممة فممي وهممو السممرى فكمماك على موجود موجممود
ُينفق أصحاب على واجب أنه أي المسلمين أموال من ذلك على ف

ففممي ، السممرى فكاك أجل من النفاق وغيرهم والتجار الموال
أنممه عنممه اللممه رضممي الخطمماب بن عمر عن شيبة أبي ابن مصنف

ً أستنقذ : ( لن قال أحممب الكفممار أيممدي مممن المسلمين من رجل
ًا المصنف في و ) ، العرب جزيرةا من إلي عنه الله رضي عنه أيض
المشممركين أيممدي فممي كممان المسمملمين من أسير : ( كل قال أنه

) . المسلمين مال بيت من ففكاكه

أهممل عنممد عليهممما الَعَمممل أن إل ضممعيفين الثران هذان كان وإن
المستضعفين..). استنقاذ (وجوب كتاب في ذكرناه كما العلم
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الكفممار مممن نأسممر بممأن أي الكممافرين بأسممرى المفمماداةا م3
فممك مقابممل أسممرانا بفكمماك نطممالب ثممم المهمممة الرموزأ وبالذات

ً يعنممي أسممراهم أو المريكممان مممن الجنممرالت بعممض يؤسممر مثل
عممر العمالم أسممر فكممي لمريكما ويقال ...الخ والضباط السفراء

هممؤلء مقابممل جوانتانامو وأسرى السير هذا مقابل الرحمن عبد
ولممديهم العمممل بهممذا بممدأوا الطالبممان الخوةا أن وأظن ....وهكذا

بتصممويرهم يقومموا ليتهممم فيما المريكممان ممن بالعشرات أسرى
يكممون أن عسممى بالمفاداةا والمطالبة الشاشات على واظهارهم

بالسرى المفاداةا مسألة ففي المرتدين لدى السرى وأما قريبا
والحممديث الصمملي الكممافر عممن تختلممف أحكامه المرتد لن خلفا
فاقتلوه". دينه بدل "من يقول

مظلمتهممم إشممهار و أمرهممم إعلن و بقضمميتهم التعريف م4
ن ذلك لتحقيق يستفاد و ، وجهادهم ومناقبهم محاسنهم وذكر م

وسمميلة وكممل ، تنوعهمما علممى العلما ووسممائل العنكبوتية الشبكة
يعنيه من إلى المستضعفين صوت إيصال خللها من يمكن جائزةا

والممدعاةا الصممادقين الخطبمماء دور علممى نؤكممد وهنمما ، أمرهممم
بالعضماء المنمموط الممدور كممذلك القضية هذه نشر في المخلصين

صممنع علممى قممادرون فهممم الشممبكة علممى الحوارية المنتديات في
ذلك. شابه وما والفلشات البنرات

في الله على واللحاح والكثار المسلمين لسرى الدعاء م5
َلوات في و المنابر على و القنوت الجابممة مممواطن سممائر و ، الص
النممبي كممان فقممد ، وسمملم عليه الله صلى النبي سنة في الواردةا

بعَضممهم يسمممي و ، بالممدعاء السممرى يخص والسلما الصلةا عليه
عممن الصحيح في كما ، أعدائهم على بالهلك يدعوا و ، بأسمائهم

ّنممه عنهممم الله رضي عمر بن الله عبد و هريرةا أبي رفممع إذا كممان أ
ربيعممة أبي بن عياش نّج : ( اللهم يقول الخيرةا الركعة من رأسه

نممج اللهم ، الوليد بن الوليد نج اللهم ، هشاما بن سلمة نج اللهم ،
، مضممر علممى وطأتممك اشممدد اللهممم ، المؤمنين من المستضعفين

). يوسف كسني سنين اجعلها اللهم

جوانتانمامو فمي ونجهممم أمريكمما في المسلمين أسرى نج فاللهم
وطأتممك اشممدد اللهممم والعجم العرب طواغيت سجون من ونجهم

عليهممم اجعلهمما اللهم والعجم العرب طواغيت وعلى أمريكا على
. . آمين.  يوسف كسني سنين

الحجممازأ أرض فممي المجاهممدين علمائنمما مممن عدد اعتقال بعد ..
- كمذا الدنمدني وتركمي العييمري يوسف الشيخين استشهاد وبعد

المطاردات .. وبعد البطال إخواننا من - وعدد الله عند نحسبهما
- العمليممات من عدد إحباط .. وبعد .. والتضييقات .. والعتقالت

- المبممارك الجهممادي التيممار مسمميرةا أن تممرون - هممل يزعمون كما
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قدر - ل أنه .. أما وتبلور صعود في الحرمين أرض - في الله بإذن
؟ وكمود انحسار - في الله

تمممر التي المراحل أشد من هو العرب جزيرةا في ويجري جرى ما
وهو السيد عنها تخلى سعود آل دولة أن وذلك أهلها وعلى عليها

سممعود آل سممحرةا حممتى عليممه أجمممع الذي بالغرق وأحّست أمريكا
وعوامممل مؤشممرات وكممل زأائلممون بممأنهم المممراء أقنعمموا الكفرةا

ًا وسيكون ذلك على تدل السقوط هو كما والغريق الله بإذن قريب
يظممن مدروسممة غيممر ضممربات ويضممرب تصرفات يتصرفا معروفا

وغرقممه هلكممه سممرعة إلى تؤدي الحقيقة في وهي ستنقذه أنها
اتقمماء هو المجاهدين من المطلوب فالدور إنقاذه يريد من وغرق
قفماه فمي وضممربه الغمارق هممذا على باللتفافا إما الغريق ضربة
أو منممه الممروح خممروج إلممى تممؤدي متتالية ضربات أو قاضيًة ضربًة

ًا يغممرق حتى عنه البتعاد أقولهمما إنممي وواللممه روحممه وتخممرج كليمم
ًا ًا ل تحقيق باللعنة مصحوٍب قريٍب زأواٍل إلى الدولة هذه إن تعليق

أشممهر أو أسابيع خلل ذلك وسترون والنتقاما والغضب والمقت
ينقلبون. منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم معدودةا

رحمهممما والدنممدني العييممري الشيخين استشهاد عن سؤالكم أما
كممذا فممي ذكرنمما وقد الطريق هو فهذا الشهداء في وتقبلهم الله

الواقممع وبيممن الفكممار جمممال بيممن التفريممق مممن لبممد أنممه موضع
فهممذه تعممالى، اللممه سبيل في الجهاد عن يتحدثون (حين فالناس

ًا وجميلة جميلة كلمة ّد ولكمّن مم تعمالى اللمه سمبيل في الجهاد م ج
ً ليس الجهاد واقع ّله جميل س فالجهماد أحمداثه، كمّل في ك همو لي
ّنانة، الخطب هذه ّلمه وليمس الجميلة، الكلمات تلك هو وليس الّر ك

ّله وليس وسبايا، غنائم ّله وليس مؤزّأر، نصٌر ك ّيممة، خطٌب ك بممل نار
وفقممد الشلء تطاير وفيه الّصديق، جرح وفيه الحبيب، موت فيه

ْين، وفقد المال، بمل المشممّقة، ممن جمانب فيممه آخر وبمعنى الُمع
فقممد جاهد حين وسلم عليه الله صلى العظيمة) فالنبي المشّقة

بإذن هؤلء لن طريقه في مضى ذلك ومع وأصحابه وأحبابه عمه
القرصممة كممألم إل الطلقممات ألممم يجممدون ل الجنممان أهممل من الله

بمماثنين ويزوجون الكبر الفزعا فتنة ومن القبر فتنة من ويأمنون
وتعالى: سبحانه الله قال وكما الجور من و..الخ حورية وسبعين

ًا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن (ول ربهم عند أحياء بل أموات
بالممذين ويستبشممرون فضله من الله آتاهم بما * فرحين ُيرزأقون

وا لم يحزنمون) همم ول عليهمم خموفا أل خلفهمم ممن بهمم يلحق
. آمين شهداء وأمتنا كرماء أعزاء أحينا اللهم

فممي يقممال وممما ونمممو وتبلممور صعود في فهي الجهاد مسيرةا أما
لمسمميرةا انضمممت الممتي فالعممداد بصممحيح ليممس العلما وسممائل
ًا كبيرةا بنسبة زأادت الجهاد المجاهدين بإيواء يقومون والناس جد

كبممار قابلنا لقد ووالله لهم والدعاء ونقلهم وإخفائهم ونصرتهم
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ال للنسماء قصمص عمن وسممعنا والعجائز السن أغلبهمم والطف
ًا أن وزأبممانيته نايف أقلق ما وهذا المجاهدين مع متعاطفون كممثير

القبممض يسممتطيعوا لممم أنظممارهم عممن مختفممون المجاهممدين من
حبهممم ومممدى المنتممديات كتاب تعاطف مدى ترون ولعلكم عليهم

فممي صممدرت الممتي الكممثيرةا الشممرعية البحوث وترون للمجاهدين
القمموائم وتممرون الجهمماد مسمميرةا تضممبط وهممي الخيممرةا الفممترةا
علممى والسممطوانات الجهاد على تحض التي والفلشات البريدية
وهممذه المجاهدين نصرةا في الصوتية والروابط وتنوعها اختلفها

سمميزول الن يجممري وممما والمجاهدين للجهاد ونوعية كبيرةا نقلة
ًا الله. بإذن قريب

ّدهر كذاك سمرور أو مسماءةا ممن فيوما     سجمال دولته ال
ّبث ً ل ًا يمحملن    الحلئمب تأتمك قليل القاشب عليمها آساد

كتائممب يتبممعها كتائب

للفوضممى بالسممتعداد الجميممع نوصممي أن المفيممد مممن ولعممل
بالعممداد البممدء والتخزيممن والتممموين بالتسمملح القممادما والتوحش
الضممرورية المسممتلزمات وشممراء العيممش شممظف علممى والتعممود
ومممن المجممال هممذا في طيبة نشرات للصلح السلمية وللحركة

ً التاريخ تأمل ًا تأمل سممقطت لممما أنه يجد المؤثرات بعض عن بعيد
مثممل الزمن من لفترةا فوضى البلد عمت السلمية الخلفة دول

وما فمي قتل إذ أمية بني خلفة سقوط عند حدث ما أكمثر واحمد ي
ُنبشت أمية بني من ألف مئة من نسممتبعد فلممماذا خلفائهم قبور و

لمممراء رهيممب قتممل حدوث نستبعد ل أي سعود آل مع هذا حدوث
الرياض في العود مقبرةا نبش نستبعد ول يحميهم ومن سعود آل

ُيسمتغرب ل همذا كل جثثهم من والنتقاما والعبث الملوك وإخراج
بعمد علينما الممواجب عن يتحدث وهو قتادةا أبو الشيخ يقول حدوثه

منمما المطلمموب الممدور هممو وممما الممدول وسممقوط العقممد انفممراط
): 48( رقم المقال مقالته في كمسلمين

ّلحة، تنظيمات بناء م1 ّترّقي على قادرةا مس شمموكة مرحلممة عممن ال
ّنكاية ّتمكيممن، شمموكة إلممى ال ّتنظيمممات هممذه كممانت وإن وهممي ال ال
ّلة من تحمل ّ النتشار وعدما اسمها: الق ّنهمما إل ّتممى أ هممذا تقممود ح

ّتوّحش ّنهمما جديممد مممن صممياغته تعيممد ثّم ال الّسمملح إلممى بحاجممة فإ
ّتوّحش، إدارةا على والقدرةا الفوضى. إدارةا على آخر بمعنى أو ال

ّتنظيمات وهذه المموقت هممذا فممي البلد مممن كثير في كانت وإن ال
ّدما تحقيممق علممى بقممادرةا ليست ّتممى أو نمموعّي، تقمم فممإّن كّمممّي، ح

د وجودهما دخول يزدهمر ق دةا عواممل ب المعادلمة همذه علمى جدي
ّتنظيمات هذه لّن ثّم الخاسرةا، ّدفاعا في الّرئيسّي الخّط هي ال المم

تعطممي الّضممعيفة بنكايتهمما هممي ثمّم وتوحيممدها، الّمممة إسمملما عن
ًا ًا هامشمم ّدعوةا البلغ لحركممات جديممد مجتمعاتنمما داخممل فممي والمم

ّدةا حكومات فانشغال المتحّولة، الجهمماد حركات وهم بالعنف الر
ّتربيممة، ومشممايخ والمدّرسممين الوّعمماظ عممن يشممغلهم المقاتلممة ال
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ً المسممماجد وخطبممماء ّيمممة: ارتكممماب بالقاعمممدةا عمل أخمممّف العقل
ّتنظيمات الّضررين. وهذه أصلً. الّمة على القياما واجبة ال

ّتوّحش م2 بلدنمما. أّممما فممي وخاّصممة العممالم، سممتعّم الفوضى أو ال
ً موصوفون فهم الغرب فممي الدارةا هممذه قياما على بالقدرةا أصل

ًا بلدهممم ّيمم ّطمماب: بممن عمممر بقممول المقصممود وهممو تاريخ الخ
المسلم.. هذا صحيح في مصيبة" والحديث بعد إفاقة "وأسرعهم

ّدولممة سمميجّزئ العممالم علممى القممادما ممم الفوضممى أو ممم التمموّحش ال
حيممث مممن لخممر  تجّمممع مممن تختلممف صغيرةا تجّمعات إلى الواحدةا

مممذهبّي، وبعضممها فكممري، وبعضممها قبلممّي، فبعضممها رابطتهمما،
ّنا كما طائفّي، وبعضها والّصممومال، وأفغانستان لبنان في نرى ك

ًا سنراها وكما ّيممة بصورةا إّما البلد، من كثير في لحق وهممو جماع
ًا، القوى متتالي. سقوط في تتابع على وإّما نظر

ّتوّحش هذا ّلم علينا يوجب ال ّتوّحش، هذا إدارةا وعلم فّن تع وهو ال
ّدين ذو سلح ّتمموّحش أقصممد م ح ّثنمما أن إّممما ممم، ال منممه. نفيممد أو يجت

ّيممة ضممعف بسممبب تكون منه وإفادتنا لحركممات يجعممل مّممما المركز
ًا الجهاد وإعممداد تممدريب مممن المراقبممة، غيممر الحركممة مممن هامشمم

ّد ل هنمما وها أفغانستان، في حصل كما وتنظيم، وهممو أمممر مممن بمم
ّتنبيه ادةا بعمض دعوةا ضلل على ال بوجموب المهترئمة الحركمات ق

ّنسمميج علممى الحفاظ ّيممة، اللحمممة أو المموطني، ال الوحممدةا أو الوطن
ّية، ّية شبهة فيه القول هذا أّن على فعلوةا الوطن الكافرةا، الوطن

ّنه إلّ ّنهم على يدّل أ ّطريقة قّط يفهموا لم أ ّية ال لسممقوط السممنن
وبنائها. الحضارات

ّتموّحش هذا ثّم ًا فيممه يسمتترون ممأوى للغربماء يوجمد ال عمن بعيممد
الجهماد حركمات استطاعت إذا هذا الغرب، بلد إلى اللجوء طلبات

ًا لها توجد أن المتناثرةا. الجبن قطعة في مكان

ّتت إعممادةا على القدرةا م3 ّتشمم صممورةا تحمممل جديممدةا لحمممة إلممى ال
ّنظممر لهم قادةا وجود يستدعي وهذا الّصحيحة، السلما ّثمماقب ال ال

ّتممى والحمرب، الدارةا فمي القمارئ فمإّن أكمثر الّصممورةا أقممّرب وح
ًا يستطلع أن يستطيع الباحث معرفتممه خلل من مقبل هو ما شيئ
ّية معرفة ّية الحروب قبل السلمّي المجتمع لواقع حقيق الّصممليب

ّنه وبعدها، وخللها ّتاريممخ يعيممد قممد فممإ نفممس ُوجممدت إذا نفسممه ال
). متطابقة وليست هاهنا متشابهة والمعطيات المعطيات،

شرسممة هجمممة بممدأت وواشممنطن نيويورك غزوتي أعقاب في
.. وقممد البرار المجاهدين على واللحى العمائم أهل من عدد من

الريمماض تفجيممرات أعقمماب فممي وضراوةا شراسة الهجمة ازأدادت
أولئكممم برمممي ببعضممهم المممر وصممل .. حممتى البيضمماء والممدار

أنمماس بممأنهم هممدين المجا صور منهم .. وعدد بالكفر المجاهدين
.. وآخممرون الحيمماةا فممي فشممل أو إجتماعيممة أمممراض مممن يعانون
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.. وآخممرون بصمملة الشممرعي للعلم يتصلون ل جهلة بأنهم رموهم
الممواجب هممو ! فممما فيض من غيض " ! وهذا السعودية " إل قالوا

لظهممار منهممم عممددا وأن .. سمميما أولئممك أمثممال مع التعامل في
.. ول للطواغيت والطراء المدح يكيل أخذ المجاهدين من براءته
؟ بالله إل قوةا ول حول

رممماهم المجاهممدين أن الجميممع فيعلممم الخيممرةا الحممداث عن أما
ّناس والغممرب، الّشممرق قمموى عليهم وتكالبت واحدةا، قوس عن ال
ّنهما والّشمقاق، والفرقمة البدعمة أهمل منهمم وتمبّرأ إرهاصمات لك
ّنصر تعالى. الله شاء إن ال

ّيمماكم لممه ونقممول المجاهممد الشممباب فنوصي والنكمموص والمموهن إ
ّتبديل ّتغيير، وال ّياكم وال ّياكم ثّم وإ ّدلتم وقممد الممموت يأتيكم أن إ بمم
ّيرتم. وغ

ّنصر سنن فمن ّناس يفترق أن ال ّنمماس وينقسم فريقين، إلى ال ال
ل كفممر وفسممطاط فيممه نفاق ل إيمان فسطاطين: فسطاط إلى

؟ ومشّقة وعذاب وبلء محنة بدون يحصل ل وهذا ؟ فيه إيمان

كتاب في جاء الّرجال، وتكشف الحقائق تكشف الفتن هذه ومثل
ّطة الكبرى) لبن (البانة الّرجممل التممالي: (قممال ) الخبر2/769( ب
ّيب ابن لسعيد ّين الفتنممة في سعيد تعالى: يا الله رحمه المس يتممب

ّطاغوت يعبد مّمن الله يعبد من لك ). ال

يممزداد لكممي تحممدث أن الحممداث لهممذه وجممل عممز اللممه أراد وقممد
حكممم مممن أن معنمما مممر كممما ذكرنمما وقممد التمييز ويزداد التمحيص

ينكشممف لممم المؤمنممة المممة تحاربه الذي الباطل أن النصر إبطاء
ًا للناس زأيفه ًا له يجد فقد حينئذ المؤمنون غلبه فلو ، تمام أنصار

، زأوالممه وضممرورةا بفسمماده بعد يقتنعوا ولم ، فيه المخدوعين من
لهممم تنكشممف لممم الممذين البريمماء نفمموس فممي جممذور لممه فتظممل

ًا يتكشف حتى الباطل يبقى أن الله فيشاء ، الحقيقة للناس عاري
بقية.. ذي من عليه مأسوفا غير ويذهب

مقتنعين يكونوا ولم سعود آل زأيف لهم ينكشف لم البعض فلعل
هممذه انكشممافا وجممل عممز اللممه فممأراد زأوالهم وضرورةا بفسادهم
وأنهممم الشمميوخ هممؤلء حقيقة موضع كذا في ذكرنا وقد الحقائق

الفائدةا: لتعم ذكرناه ما بعض ننقل ولعلنا للحكاما سدنة

كتمماب فممي اللممه نصممره الظممواهري أيمممن المجاهممد الشمميخ يقول
): (أعمموان26ممم23مفقود)( وواقع منقولة عقيدةا والبراء (الولء

والعلمييممن والصممحافيين الرسمممييين العلممماء الحكمماما: مممن
الممذين الرسممميين الممموظفين مممن وغيرهم والمفكرين والكتاب
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أهممل ومعمماداةا وتزيينه الباطل نصرةا مقابل في رواتبهم يتلقون
وتشويههم. الباطل

ًا الفئات أعلى هي الفئة وهذه العملء للحكمماما الممموالةا في صوت
كممما الذمممة أهممل أو السمملما، لممديار الغازأيممة الصممليبية والقمموات

الخطممورةا غايممة فممي سؤال من هربوا م للسف م يفترون. لكنهم
لمن؟ الجزية يدفع والحرج: من

ًا اتبعممت المختلفممة بأخلطهمما الفئممة وهممذه التلفيممق مممن أسمملوب
ًا السمملما أئمممة نبذها التي المنحرفة العقائد بين العقائدي سمملف

ًا؛ بين: جمعت الفئة والجماعة. فهذه السنة أهل وخلف

إسمباغ فمي مم حيماء بل ممم صممورها أفضمح في الرجاء عقيدةا.1
والفسمماد والتبعيممة النحلل صممور أسمموأ علممى الشممرعية

علممى الخارجة المرتدةا الحاكمة النظمة تمثله الذي والنهب
الشريعة.

وتفسمميق تكفيممر فممي الخمموارج لمنهممج تبنيها إلى بالضافة.2
العمماملين المجاهممدين وحرمممات دممماء واسممتباحة وتبممديع

للسلما.

الحكومممة فممي الرسمممي الموظممف وهممو المصممرية الديار فمفتي
اسمتأجروه الممذي عملممه ليمؤدي منهمما راتبممه يتلقى الذي المصرية

البمماطش العلممماني النظمماما علممى الشممرعية إسممباغ وهممو عليممه؛
علممى غلوهمما فممي تتفوق صورةا في لليهود، الموالي بالمسلمين

المحكمممة أفممتى الممذي نفسه هو الوائل، المرجئة غلةا عتاةا أشد
السمملما أبطممال الخمسممة المجاهدين بإعداما العلمانية العسكرية

وخالد السلما عبد الحميد وعبد فرج السلما عبد محمد م مصر في
أنمور قتلموا المذين مم طايمل وعطما عبماس وحسمين السلمبولي

فيهمما تعهممد إسممرائيل مممع اتفاقيممات أربممع وقممع الممذي السممادات،
وعممدما فلسممطين، علممى واسممتيلئها إسممرائيل بدولممة بممالعترافا

بممل عليهمما، إسممرائيل تعتممدي دولممة أيممة مساندةا أو عليها العتداء
ًا سمميناء سمملح ونممزعا مممن ذلممك غيممر إلممى إسممرائيل، لمممن ضمممان

السرية.  التفاقات

عمماما في إسرائيل مع السلما اتفاقية هي التفاقات هذه وأشهر
إلممى وإسممرائيل مصممر بيممن الحممرب إنهمماء على نصت  التي1979
لعممدوان تتعممرض دولممة أيممة مسمماعدةا مممن مصممر ومنعممت البممد،

المجممالت كممل في إسرائيل مع التطبيع إلى ودعت بل إسرائيل،
يبممارك فتمموى الزأهممر أصدر ثم والفكرية، والقتصادية السياسية

الشريعة!! . مع تتفق أنها فيها ويقرر التفاقية، هذه فيها
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دعون المفمتين من آخر ونوعا ور، أوليماء طاعمة إلمى ي وفمي الم
أجممازأوا قممد وهممم فتنممة، دعمماةا المجاهممدين يعتبرون الوقت نفس

سممدت الممتي الجممرارةا جيوشممهم وباعتبممار بالمريكممان السممتعانة
بلغممت والممتي البحممر عنهمما ضمماق التي الجبارةا وأساطيلهم الفق
ن نمدري المسمتأمنين!! ول من الغزاةا الجنود من اللوفا مئات م
السممتعانة بجوازأ جماعية فتاوى منهم وصدرت من؟؟ يؤمن الذي

بممدعوى العراقممي البعممثي النظمماما لمواجهممة المريكيممة بممالقوات
الكفممار جحافممل وجممود علممى الشممرعية وأسممبغوا بممل ، الضرورةا،

القمموات هذه وجود على مر وقد المسلمين، بقاعا لقدس الغازأية
ًا عشمممر اثنمممي قرابمممة الن حمممتى العمممراق انسمممحاب بعمممد عامممم

مليممون قرابممة ممم بالحصممار ممم القوات تلك فيها قتلت واستسلمه،
الموظفممون هؤلء ينطق أن دون العراق في طفل مليون ونصف
الشأن. هذا في واحدةا بكلمة

البعثيممة، صممداما قوات ضد الكفار بقوات استعانة أمر ليس والمر
يكمن العممرب. فلممم جزيممرةا في النفط لمنابع احتلل أمر المر بل

العربيمة المدول جيموش فمإن المريكمان، لحضمار ضمرورةا هنماك
تحريرها. أو الكويت لحماية والغنى الكفاية فيها كان والسلمية

المخططمات صممنيعة همم بمل لهممم، إرادةا ل الحكماما هممؤلء ولكممن
عروشممهم، على ونصبتهم حدودهم، لهم رسمت التي البريطانية

والنهممي المممر لهم وأصبح البريطاني، النفوذ المريكان ورث ثم
العربي. العالم وسائر العربية الجزيرةا حكاما كل على

لهممؤلء وليممس ممتلكمماتهم، عممن ليممدافعوا السممادةا جمماء فقد إذن
عنها. الدفاعا أو العربية الجزيرةا بأمن شأن والملوك الشيوخ

نصممف على الجوي الحظر وفرض العراق استسلم أن وبعد والن
لجان وفرضت بغداد حكومة عن الكردي الشمال واستقل أراضيه

يممزال ل هممذا كممل بعممد التعويضممات، بممدفع وألممزما عليممه التفممتيش
بممل ازأديمماد، فممي العممرب جزيممرةا علممى الصليبي العسكري الوجود

مئممات تقتممل أن لها ينتظر العراق على جديدةا لحملة يعدون إنهم
العراق. نفط على يستولوا حتى المسلمين، من اللفا

إلممى ممم الكممونجرس فممي صرحوا كما م إلى ذلك بعد سيتحولون ثم
حممد على الكبرى الجائزةا وهي مصر إلى ثم لتقسيمها، السعودية
تعبيرهم.

احتلل مسممألة المسممألة بممل اسممتعانة مسألة ليست المسألة إذن
فممي المسلمين على الصليبيين من وقهر وسيطرةا ونهب وسلب
طلء إل هممم ممما الحكمماما العرب. وهممؤلء جزيرةا أراضيهم؛ أقدس
علممماء ممم ذلممك بعممد ممم يممأتي ثم المريكي، الوجود جدار على باهت
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المقمماما مممن لهممم المحولممة الفتمماوى علممى ليوقعمموا السمملطان
التسملط وهمذا النهممب وهممذا السمتيلء هممذا تبيمح الممتي السامي،
العراق.   في المسلمين لدماء السفك وهذا بل الصليبي

اما المفمتي يفمتي ثم ًا مم للسمعودية الع ممع الصملح بجموازأ مم أيضم
(ياسممر المسمملمين أمممر ولممي هممو معهم عقده الذي لن إسرائيل
عرفات).

ي المدعوةا إلمى المنتسمبين وبعمض قتمل بعمد صمرخوا الكمويت ف
على للتعدي غاضبين وانتفضوا فيلكا، في للمريكان المجاهدين
الذمممة أهممل أن ونسمموا الذمممة، بأهممل وصممفوهم الذين الصليبيين

الجزيممة، لهممم ويممدفعون المسمملمين، سمملطان ظل تحت يعيشون
وأمرائهممم المشممايخ هممؤلء بينممما السمملما، أحكاما عليهم وتجري

إلممى ويلجممأون سمملطانهم، وفممي الصممليبيين قهممر تحت يعيشون
ًا الباهظممة الممموال لهممم ويممدفعون حمايتهم ًا طوعمم حممتى وكرهمم

أنملممة. قيممد إرادتهممم يخممالفوا أن يسممتطيعون ول عنهممم، يرضمموا
من؟ قهر في ومن لمن؟ الجزية يدفع ومن من؟ ذمة في فمن

ًا ونسوا اليهممود بقمماء يجمموزأ ول العممرب جزيرةا من الكويت أن أيض
أصلً. فيها والنصارى

أمرون مم اللمه إلمى الطريق يقطعون الذين م هؤلء وكل النماس ي
الممواجب، الجهمماد تممرك في الشريعة على الخارجين أولئك بطاعة

مصائب: عدةا بذلك فارتكبوا

السلما. بلد على الكفار استيلء استمرار على أعانوا-1
عليهم. المفروض العيني الجهاد عن الناس ثبطوا-2
علممى الخارجممة الباطلممة الحكومممات علممى الشممرعية أضممفوا-3

الشريعة.
عليهم. وافتروا المجاهدين سبوا-4

وواجممب حممق الجهمماد أن دعواهم هؤلء يسوقها التي الحيل ومن
مرحلممة الن فالمرحلة وقته، الن ليس ولكن الخلص طريق وأنه

هممذه آخممر إلممى للممدعوةا، التفممرغ مرحلممة الن والمرحلممة العداد،
الدعاوى.
ً الشبهة هذه عن ويجادلون ًا، جممدال ممن يتهربمون ولكنهمم شمديد

لم المذلة من العقود هذه كل بعد الخطير: لماذا المحرج السؤال
ًا؟ تعدوا لن عنممدهم جممواب ول العممداد؟ هممذا سينتهى ومتى شيئ

أرادوا تعممالى: (ولممو اللممه لمممدته. قممال نهايممة ل عنممدهم العممداد
عدةا) التوبة. له لعدوا الخروج

التوحيممد عقيممدةا لهممم وبينمموا ، الناس عقائد أصلحوا حتى وليتهم
نقلها وكما وسلم، عليه الله صلى النبي على أنزلت كما الصافية
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ًا ويخفون بعضها يبدون م وللسف م ولكنهم الصالح، السلف كثير
منها.

أممما والضممعفاء، العامممة علممى ينصممب التوحيممد فممي كلمهممم فجل
لليهممود وممموالتهم السمملما عممن الطممواغيت الحكمماما خممروج

إليه. يتطرقون فل والنصارى

منممذ الجنممبي النفمموذ تحممت واقعممة السمملما بلد أن العجممب ومن
نتيجممة الحالي الصليبي الحتللي العسكري الوجود وليس عقود،

ثمممرةا هممو بممل الدوليممة، السياسممة فممي طممارئ انقلب أو مفاجأةا
عمماما، مائممة عممن يزيد لما تمتد للغرب التبعية من مستمرةا سياسة

ًا المصمميبة هممذه عممن هممؤلء من نسمع لم ذلك ومع ًا إل شمميئ نممادر
وبعيدةا. عابرةا وبإشارات

المصممالح يقممدرون ل المجاهممدين إن بقممولهم يشممغبون وتممارةا
مممن حققمموه مممما أكممثر المفاسممد مممن جلبمموه ما وأن والمفاسد،

ًا، السؤال على يجيبون ل ولكنهم المصالح، هو وما المحرج: حسن
ويتجنب المصالح يحقق والذي تقترحونه الذي الجهادي السلوب

الجهاد. هو: ترك عندهم والجواب المفاسد؟
، بممواجبهم يقوممموا لممم المجاهممدين أن فرضممنا سممألتهم: لممو وإذا

شممتى تحت للجهاد التاركين القاعدين صف صفكم؛ إلى وانضموا
وهممل عدوانهم؟ عن سيتوقفون المة أعداء كان فهل المبررات،

ن سيرحلون اليهود كان وهل سينحسر؟ والفساد الفساد كان ع
لتهويممد مخططهمما عممن سممتكف إسممرائيل كممانت وهل فلسطين؟
إسممرائيل لقامممة والسممعي القصممى المسممجد وهممدما فلسممطين

وتضممليلهم؟ زأيغهممم عممن سيكفون العلمانيون كان وهل الكبرى؟
كمان وهمل ويتعففمون؟ سميتوبون الفاحشمة مروجمو كمان وهمل

أبممواب ويفتحممون كراسمميهم سمميتركون الحمماكمون الطممواغيت
وهممل وهممل شممعوبهم؟ تعممذيب عممن جلديهممم ويكفممون السممجون

وهل؟

ًا الشممبهات هممذه إلممى يضمميفون ثم والحجممب، السممحب مممن مزيممد
العلممم؟ بطلممب تنشممغلون ل بقممولهم: لممماذا الشممباب فيخاطبون

تنشممغلون ل لماذا ومجادلتهم؟ الكفار بمحاورةا تنشغلون ل لماذا
ل لممماذا المرضممى؟ ومممداواةا اليتمماما ورعايممة المممدارس بإنشمماء

فممي صممدقوا وليتهممم الصممحيحة؟ العقيممدةا إلى بالدعوةا تنشغلون
ل هممي: لممماذا دعمموتهم العقيممدةا. وحقيقممة لتصممحيح دعمموتهم
الجهاد؟؟ عن تنشغلون

الحذر، أشد فلنحذره الفكري، العقائدي المناعة فقدان مرض إنه
والستسلما. والذل والخسران الضياعا عاقبته فإن
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الميممدان وإخلء الجهمماد، عممن المجاهممدين تثبيط دعوتهم وحاصل
مقاومممة أيممة من المعتدين الغزاةا يأمن حتى المجاهد الشباب من
رضمما فممي إليهممم ينظممرون السمملما أعممداء فممإن ولذلك تدافع، أو

 لهم) أ.هم المجال بإفساح حكوماتهم على ويشيرون

هممذا بخصمموص طويلممة محاضممرةا لدن بن أسامة المجاهد وللماما
مجممدد لدن بن (أسامة الجديد الكتاب في بأكملها موجودةا الشأن
المريكان). وقاهر الزمان

حممول وجميممل رائع كلما أسره الله فك الفلسطيني قتادةا ولبي
ً نقلته هؤلء الحكاما سدنة المجاهممدين (تحريممض كتمماب فممي كامل

الغتيال).  سنة إحياء على البطال

ممن العلممم أهممل ممن عممدد .. قمماما الماضممية القليلممة الياما في
والرافضممة العلمممانيين مممع بالجتممماعا الصممحوةا على المحسوبين

..! والصمملح المموطني الحوار بدعوى ،  الضلل أهل من وغيرهم
؟ الحمموارات همذه بأمثمال يتمم أن ممكمن الصملح أن تمرون فهل
هممذه بأمثممال يكممون أن ممكممن النظمممة هممذه أمثممال إصمملح وهل

؟ الطرق

تممؤمن ل الحممي أن نتذكر أن الباب هذا في المهمة المقدمات من
ديممن عممن يرتممد قممد بل عقبيه على وينكص ينتكس فقد فتنة عليه
وجل عز الله قال أحد دون بأحد يختص ل المر وهذا وجل عز الله
العظمم:(واتمل الله اسم يعلم أنه قيل ممن العلماء كبار أحد عن

فكممان الشمميطان فممأتبعه منها فانسلخ آيتنا آتيناه الذي نبأ عليهم
واتبممع الرض إلممى أخلد ولكنه بها لرفعناه شئنا الغاوين* ولو من

يلهممث) تممتركه أو يلهممث عليممه تحمممل إن الكلب كمثل فمثله هواه
النبياء وهم خلقه خيرةا حق في تعالى  وقال176م175 العرافا
كممانوا ممما عنهممم لحبط أشركوا عليهم:( ولو وسلمه الله صلوات
) اليات … والنبوةا والحكم الكتاب آتيناهم الذين * أولئك يعملون
ن كمان المذي السمرح أبي بن سعد بن الله عبد  وهذا88 النعاما م

ارتممد ثممم وسمملم عليممه اللممه صمملى للنبي يكتب وكان الوحي، كتبة
ولممو بقتلممه وسمملم عليممه الله صلى الله رسول فأمر عقبيه، على

عاما السلما إلى ورجع تاب إنه الكعبة.. ثم بأستار متعلقا وجدوه
إلممى – الرضمماعة مممن أخمماه وكان – عفان بن عثمان أحضره الفتح
المختلفممة برواياتهمما فبايعه..وقصته وسلم عليه الله صلى النبي

المسمملول الصمارما في السلما شيخ فوائدها على وتكلم بسطها
عليممه الله صلى النبي عند الوحي كتبة من كونه أن منها والشاهد

بمن سعد بسببها.. وهذا أتى وردته.. لما كفره من يمنع لم وسلم
بممن لسممعد السمملما يظهممر رجل على قال عندما الله رضي عبادةا
بممن أسمميد قال تقتله أن تستطيع ول تقتله ل عنه الله رضي معاذ

واقممره المنممافقين عممن تجممادل منممافق إنك عنه الله رضي حضير
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فممي ذلممك جمماء كممما الكلمة هذه على وسلم عليه الله صلى النبي
لحمماطب يقول عنه الله رضي الخطاب بن عمر الصحيحين.. وهذا

المنمافق هممذا عنمق أضممرب عنممه: دعنمي اللمه رضي بلتعه أبي بن
وسملم: عليمه اللمه صلى الله رسول كفر.فقال رواية: فقد وفي

ًا شهد قد إنه : فقممال بدر أهل إلى اطلع الله لعل يدريك وما ، بدر
لكم. غفرت فقد شئتم ما اعملوا

لسممعد مصممراعيها علممى مفتوحة والمبررات التأويلت باب أن مع
يريممد كممما كممانت إذا عنهم الله رضي ولغيرهم ولحاطب عبادةا بن

للدولممة المؤسسممين أحممد فهممم الحاضممر العصممر ومرجئممة مشممايخ
المدينة: في السلمية

أسمميد يسممب كيممف عنهم الله رضي الصحابة يقل لم فلماذا-1
ًا حضير بن ًا الصحابة علماء من عالم ًا ومجاهد فلحمموما كممبير

؟. معلومة منتقصيهم وعادةا مسمومة العلماء
سمعد فعلمه مما أن عنهممم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذا-2

عظيمممة كممبيرةا مصمملحة يتضمممن عنممه اللممه رضممي عبادةا بن
؟ هذا كبيرةا..كيف مفسدةا ويدفع

الرجممل هممذا بممأن عنهممم اللممه رضي الصحابة يقل لم ولماذا-3
ًا عنممه يممدافع فهو لقبيلة رئيس عنه دافع الذي لتهييممج دفعمم

ة والمسملمين السملما ضد قبيلته افظ السملما ودولم ويح
؟. السلمية الدولة على القبيلة قلوب ويؤلف الدعوةا على

كممان الرجل هذا أن عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذا-4
فحاله المسلمين مع ويجاهد ويصوما يصلى السلما ظاهرةا
؟. المسلمين على يلتبس

عبممادةا بممن سعد أن عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذا-5
ً له أن إل أخطأ كان وإن عممالم زألممة وهذه الفضائل من جبال
واحممدةا زألممة لمجممرد فضائل له عالم ضد القول هذا يصح ول
؟. العلماء وسقطات زألت تتبع يصح ول تتكرر لم

عبادةا بن سعد لعل عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذا-6
التوصمميف مممن يمنممع والتأويممل متأول أنه إل أخطأ كان وإن

؟. والعقوبة للفعل الشرعي
بن أسيد على يجب عنهم الله رضي الصحابة يقل لم ولماذا-7

يرمممي أن قبممل عممذر ألف له ويلتمس هكذا يتسرعا أل حضير
ًا ًا مجاهد هممذا بمثممل تضحياته على السلما دولة قامت كبير
؟. الشنيع الوصف

المصممالح نظريممات يتعلممموا لممم ؟.. لنهممم لممم هممذا كل يقولوا لم
وتسممود بصمميرتهم مممرآةا تنقلممب ولممم السطحية الجزئية الظاهرةا

ً الحق يرى حتى ًا والباطل باطل بدعممة والسممنة سممنة والبدعة حق
والمصمملحة مصمملحة والفسمماد توحيممدا والشممرك شممركا والتوحيممد

المصممفى العسممل مممن أصفى التوحيد أن يعلمون إنهم بل فسادا
قطممرةا وإن الضممروعا في اللبن من وأنقى الزلل الماء من وأرق
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الممدعوةا لمصمملحة لعلهمما الطمماغوت مممدح من وشائبة الموالةا من
بنقائه. وتذهب صفوه تكدر

اللممه رضممي الرومممي وصممهيب  ربمماح بممن وبلل الفارسي سلمان
اللممه عممدو ممن اللممه سيوفا تأخذ (لم سفيان لبى قالوا لما عنهم

مأخذها).

لممه قريممش) فقممال لسمميد هممذا الصممديق: (أتقولممون بكممر أبو قال
لقممد أغضممبتهم كنممت وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
ربك). أغضبت

الكممبير للداعيممة قلنمما لممو العلممم وطلبممة المشممايخ يقممول فممماذا
للعممالم قلنمما الطممواغيت.. أو عممن تجممادل منافق والمشهور: إنك

بمدحك الله أولياء المؤمنين المجاهدين أغضبت كنت الكبير: لن
ربك..؟؟!!. أغضبت لقد للطاغوت

كفممر علممى الغزيممرةا والحمماديث (اليممات كتمماب فممي ذكرته ما هذا
الممذي الفكممري، للحمموار الوطني اللقاء الجزيرةا) وأما درعا قوات
الفترةا في العزيز، عبد بن الله عبد المرتد برعاية بالرياض عقد
وحضممره ما18/6/2003ممم15 الموافممق هممم18/4/1424ممم15 مممن

وعمموض القرنممي وعممائض العممودةا سمملمان مثممل الرممموزأ بعممض
أمثممال بممالمس أعممدائهم بعممض مع والتقوا القائمة الخ القرني

الممخ... الرافضممي الصممفار وحسن الحربي وفالح المدخلي ربيع
ًا أفضل أجد فل كتابه في قوله من أفضل العودةا سلمان على رد

: هممم1411 عمماما الجمموزأي ابن دار طبعة )2/64( الغرباء سلسلة
شممك ل الممذي الواضح الصريح الكفر على الفرق بعض تجتمع قد(

ّية الحزاب كاجتماعا فيه؛ الرابطممة أسمماس علمى والوطنيمة القوم
ّيممة، التشممريع حممق ومنحهمما اليمانيممة، للخمموةا وإنكارهمما القوم

وأهلممه، للسمملما وإهانتهمما اللممه، دون مممن للبشممر والسمملطة
ّدعين زأعمائهم على الصوفية الطرق أصحاب بعض وكاجتماعا الممم
ّدعين بل النبوةا؛ رتبة من أعلى رتبة لنفسهم اللهيممة حلول والم

والزاعميممن ومريممديهم، أتباعهم عن للتكاليف والناسخين فيهم،
واسطة.  بل الله عن الخذ

ًيا، نفاًقا المنافقين تجمع وتلك الراية وهذه ّدون مّمن اعتقاد يحمما
عممن والخروج بالردةا التصريح من يستحي ل وممن ورسوله، الله

الرعمماعا تجمممع كما م؛ كذلك منهم المتبوعين القادةا وعاّمة م الدين
تملممك حيممن خاصممًة رهبممة أو رغبممة حولهمما يلتفون ممن والدهماء

القمموةا يملممك بمممن علقممة علممى تكممون أو ، والسمملطان القمموةا
ًئا، المر من َيُعون ل ممن والسلطان أصممول مممن يفهمون ول شي

ًئا، إليها ينتسبون التي الفرق ً ممم استعداد لديهم وليس شي ممم أصممل
فهممم قبولهمما، أو مناقشممتها، أو الصممول، تلممك مممن شيء لسماعا
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الجملممة فممي ولكنهممم ذلممك، عممن اليوميممة بهمممومهم مشممغولون
ّلون، الظاهرةا.  للشعائر مقيمون مص

الممذي المبممدأ حيممث مممن كفرية تجمعات هي التجّمعات هذه ومثل
َتهمما، تقممف التي والراية عليه، تقوما الممتي الواعيممة والقيممادات تح

ّيرها، ُوجمدت ربمما بل أفرادها؛ كاّفة كفر ذلك من يلزما ل لكن تس
ّيممة زأعاّمممة تحممت مغّفلة مسلمة أغلبية داخممل كممافرةا علمانيممة أقل
َبْرَت ولممو بلد، أو نحلة أو طائفة أو حركة أو حزب كممثير أحمموال َسمم

وصممفهم فممي عظيًممما حرًجمما لوجدت المغّفلين؛ التباعا هؤلء من
تنطلممي أن يمكممن ل كممان إن تأويلت لهم ولوجدت بالكفر، جميًعا
أن الممكممن فمن الحصيف، العاقل أو العلم طالب أو العالم على
ُلهم بهمما يغممتر فممي يتبّصممرون ل الممذين النمماس غوغمماء مممن أمثمما

وإيثممارهم يقينهممم، وضممعف دينهممم، رّقممة إلممى إضممافة أمممورهم،
غيممر واضممح بممأمر يكممون أن لبممد والتكفيممر ، الجممل علممى العاجل

ملتبس. 

ّية ذلك: التجاهات على المثلة ومن السلمي؛ العالم في القوم
ً المسمملمين غيممر اسممتبعدَت إذا فإنممك ّيممة، دعمماةا مممن أصممل القوم

ًدا علًممما العتقممادي نفمماقهم علممم َمن واستبعدَت أفكممار مممن أكيمم
أفكمماًرا يحملممون َمممن بعممض وجدَت بها؛ وصرحوا أعلنوها ومبادئ
ّية، الوسمماط، تلممك في الشائعة المصطلحات بعض ويرددون قوم

ُيْحَسبون ّيممة؛ التجاهممات أصممحاب مممن م الناس عاّمة عند م و القوم
ً يحتمممل ل بقممول قممائلين غير بالشعائر، ملتزمين وجدتهم تممأويل

). الكفر غير

تعطونمما أن لكممم .. فهممل والبحمماث الكتممب مممن عممدد لكم صدر
القادمممة مؤلفمماتكم هممي وممما ؟ منهممم واحد كل عن موجزةا لمحة
؟ الله بإذن

 كتممابأولها:     مؤلفات     ستة     الن     إلى     وجل     عز     الله     بفضل     لي     صدر
إصممدار النية المباحث) وفي وضباط أفراد قتل حكم عن (الباحث

ٌةا وقمموته اللممه بحممول للكتمماب جديممدةا طبعممة ّنقحممٌة مزيممد وهممذا وم
أوسمماط فممي بلبلممًة وأثممار الهشيم في النار انتشار انتشر الكتاب

منممبركم مممن حّمله وقد القتل من يخافا منهم كثيٌر وبدأ المباحث
كممما وهممو هممذا يومنمما إلممى الفا السممبعة علممى يزيممد ممما المبممارك
وعمممل عملهممم طبيعممة ويشممرح المبمماحث حكممم يممبين تعلمممون
محمممد سممنة وفممي اللممه كتمماب فممي وحكمهممم المعاصرةا الجيوش

بعممض يممبين كممما العلممم أهممل وإجماعمات وسمملم عليممه اللممه صلى
المنممازأل مداهمممة ومسممألة الصممائل العممدو مسممألة مثل المسائل

جرى ما تأليفه سبب وكان للمجاهدين القيمة الوصايا بعض وفيه
وبالمذات العربيممة الجزيممرةا أرجماء فمي للمجاهممدين مطاردات من

. هم1423 عاما من رمضان شهر في الشفا حدث
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اء علمى البطمال المجاهمدين (تحريمض  كتمابوثانيهما: سمنة إحي
مممن الدلممة فيممه أوردت عنمموانه من واضح الكتاب الغتيال) وهذا

مشمممروعية علمممى المسممملمين فقهممماء وكلما والسمممنة الكتممماب
وطرقهمما الغتيالت أسباب فيه ذكرت ثم الكفر لئمة الغتيالت
ختمتممه ثممم .....الممخ بهمما للبممدء المقترحممة والهممدافا ووسممائلها

الله. نصرهم الخيار المجاهدين رؤوسنا لتاج بوصايا كالمعتاد

درعا قمموات كفممر علممى الغزيممرةا والحاديث (اليات  كتابوثالثها:
والممردةا الصليب طواغيت نصر ممتنٍع كل في بحٌث الجزيرةا) وهو

عمماما مممن الخيممرةا العممراق حممرب وأثنمماء بممدء مع جاء الكتاب وهذا
الخليممج دول مممن انطلقممت الجزيممرةا درعا قوات أن وذلك هم1424

فوضممحت للعممراق حربهممم فممي الصممليبين لمسمماندةا الكممويت إلى
وكلما وسمملم عليممه اللممه صمملى نممبيه وسنة الله كتاب من حكمهم
ً عشممرين مممن يقرب ما ذكرت وقد المسلمين وعلماء فقهاء دليل

مثممل فممي الحممديث في مهمتين قاعدتين على أكدت ثم ذلك على
وهما:  المسائل هذه

المقممدور فممي يجب إنما الموانع تبين : (أن الولى القاعدةا.1
(أن أخرى المحارب) وبعبارةا أو الممتنع في يجب ول عليه،

رءوس حكممم لممه القممدرةا عممن الممتنعممة الطائفة في الفمرد
الطائفة).

ل وأسممبابه وممموانعه التكفيممر شممروط الثانيممة: أن القاعممدةا.2
آخممر بمعنممى أو معتممبر شممرعي بممدليل إل وتعتممبر تثبممت

لثباتهممما لبمممد السمممببية وكمممذلك والشمممرطية ( المانعيمممة
كممل والسباب والشروط شرعي) فالموانع دليل واعتبارها

الشممريعة وضممعتها التي الوضعية الشرعية الحكاما من ذلك
بتوقيف.

والتممترس) الغممارةا أحكمماما حول الفقهاء (نصوص  كتابورابعها:
والشيشممان البيضمماء والممدار الرياض غزوات بعد جاء الكتاب وهذا
هذه يجرمون المعاصرةا الحكومات شيوخ رؤوس خرجت أنه وذلك

فقهمماء نصمموص ذكرت وقد الله بصره لمن واهية بحجٍج العمليات
كممل أن المجاهممدين يعلممم حممتى القممرون امتممداد علمى المسلمين

هممؤلء وأن أعممال ممن بممه قماموا ممما يؤيممدون المسمملمين فقهاء
خطبمماء لدن) مممن بممن أسممامة الممماما سممماهم (كممما الممموظفين
يخرجمموا لممن الحكومممات هممذه لممدى وعملء زأور شهداء وإعلميين

ًا سياسمتها عمن حمتى العممال هممذه ممن المجاهممدون فليمزد أبممد
المسلمين. عن الغمة تنكشف

سممجون مممن المستضممعفين اسممتنقاذ (وجمموب  كتممابوخامسممها:
فكمماك مسممألة عممن يتحممدث الكتمماب والمرتدين) وهممذا الطواغيت
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ًا الطواغيت من السرى كواهممل علممى ملقممًى واجممب وأنممه عموم
السممجون واقممع فيممه وبينممت أسراهم بترك يعذرون ل المسلمين

ات قصمص بمذكر المرتدةا العربية الدول في همذه داخمل ممن وآه
السممرى فكمماك على والسنة الكتاب من الدلة ذكرت ثم السجون

فكمماك فممي المسمملمين وفقهمماء علماء أقوال بذكر ذلك اتبعت ثم
وقممادةا لخلفمماء مشممّرفة تاريخيممة مواقممف فيممه ذكرت ثم السرى

بوصممايا كالمعتمماد ختمتممه ثممم السممرى فكمماك فممي المسمملمين
للمجاهدين.

الزمممان ُمجدد لدن بن (أسامة  كتابآخرها:     ما     أدراك     وما     وآخرها
العظيممم الممماما حممول ضممخم كتمماب المريكممان) وهممو وقمماهر

أكمون أن ولعلمي اللمه نصمره لدن بمن أسمامة الكريمم والمجاهمد
ذكممرت وقممد الملييممن أحبممه الذي الرجل لهذا الوفاء بعض قدمت

العلممماء أقمموال ذكرت ثم وأسرته ونشأته أسامة الماما اسم فيه
الكفممار وأقمموال والمثقفيممن المشاهير وأقوال فيه العلم وطلبة
ثممم حمموله وأرقمماما إحصمماءات العممداء) ثممم بممه شممهدت ممما (الحق

ُتهم بذكر ذلك أعقبت جهمماده بينت ثم عليها الرد مع والشائعات ال
المسمملمين لممدى الحاصل الخلل ومدى القيادةا وعن عنه وتكلمت

باتخمماذ عليها يسير التي الستراتيجية ذكرت ثم القيادةا اتخاذ في
بمقممالت ذلممك وأتبعت أمريكا مع حربه في المتوازأية غير الحرب

شممرح إمامنمما فممي شممعر ثم وتنظيمه لدن بن أسامة الماما حول
الخيممر وقبممل الممماما لهممذا مؤثرين موقفين ذكرت ثم صدره الله

الممماما لهممذا ولقاءات وبيانات كلمات من لي تسنى ما كل ذكرت
لممه يطممرح أن اللممه نسأل الكتاب ختمت الطويل المشوار هذا بعد

حسممناتنا ممموازأين فممي ذلممك يجعل وأن والبركة القبول قبله ولما
. ووزأعه وطبعه نشره من كل وحسنات

ًا إصدارات وهناك بعض مع قمت ثم جمعتها بأن علّي الله من أيض
العربيممة الجزيممرةا أرجمماء كل في بكثافة وتوزأيعها بنشرها الخيار

الله جزاهم نعرفهم ل ممن الخوةا من الكثير ذلك في ساعد وقد
ًا وطريق1 العزةا طريق اسطوانات وهي ونسخها نشرها في خير

.3 العزةا وطريق2 العزةا

وقمموته اللممه بحممول المسممتقبل فممي بممه القيمماما أنمموي ممما عن أما
ٌةا البال في تدور التي فالقضايا ًا كثير ًا ذلممك أشممد ولكن جد إلحاحمم

أن فلعلممي المؤلفمات  وأمما4 رقممم العممزةا طريممق إصدار هو علّي
ًا أكتب عمممر) محمممد المل مناقب بذكر البشر (إتحافا بعنوان كتاب

ي فيمه أفكمر مما للمجاهمدين) همذا (وصمايا كتماب وإخراج همذا ف
التوفيممق اللممه نسممأل قضممايا مممن سمميجد بممما أعلممم واللممه الوقت

والعانة. 
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 السعودية الدولة بين ما حديثهم في يخلطون الناس من كثير
يزكون .. فتراهم الولى السعودية الدولة تلك بين وما المعاصرةا

.. الخيممرةا أخطمماء الولممى يحملممون .. أو الولممى بأفعال الخيرةا
بيممن الجمممع صمموابا يعممد وهممل ؟ الممدولتين بيممن فمموارق مممن فهل

؟ واحدةا بوتقة في الدولتين

الولممى فالدولمة للتاريممخ وقممارئ متابع لكل مهمة فروقات هناك
ًا تختلف بممن محمممد دعوةا نشرت الولى إذ الثالثة الدولة عن تمام

بممن محمممد يقممول الله شرعا وأقامت الشرك وحاربت الوهاب عبد
ولله ): (لست252( الشخصية رسائله في الله رحمه الوهاب عبد

ممن إممماما أو متكلممم أو فقيممه أو صمموفي ممذهب إلممى أدعو الحمد
كممثير وابممن والممذهبي القيممم ابممن مثممل أعظمهممم الممذين الئمممة

سممنة إلممى وأدعممو ، له شريك ل وحده الله إلى أدعو بل ، وغيرهم
أمتممه أول بهمما أوصممى الممتي وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول

وملئكته الله أشهد بل ، أتاني إذا الحق أرد ل أني وأرجو وآخرهم
الممرأس علممى لقبلنهمما الحق من كلمة منكم أتانا إن خلقه وجميع
حاشمما أئمممتي أقوال من خالفها ما بكل الجدار ولضربّن ، والعين
الحق...). إل يقول ل فإنه وسلم عليه الله صلى الله رسول

كتاب في أسره الله فك المقدسي محمد أبو السير الشيخ يقول
الخبيثممة الدولممة هممذه عمن كتبوا من ): (أكثر10( الجلية الكواشف

ّنمماس على أفسدت المعاصرةا) التي (أي شمميعة دينهممم..... أّممما ال
ّتممى ملحممدةا، شمميوعيون أو رافضممة، الّسممذج مممن كممثير تمموّهم ح

ُبسممطاء أعممداء إل منهمما يتممبّرأ أو يعاديهمما ل أنممه والمغفليممن وال
ومممن وهؤلء هؤلء من تعالى الله إلى أبّرأ فأنا والدين، الشريعة

ّنة أهممل عقيدةا بعقيدتي وأصرح الكافرةا، الّضالة معتقداتهم السمم
والّسمملف وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عليممه كان ما والجماعة

لكممي بهممذا أصممّرح القرون، خير من وتابعيهم صحابته من الّصالح
ّطريممق أسد قممذفني مممن سممعود آل علممماء الّسمموء علممماء علممى ال

غيره.. أو هذا من بشيء

ًا ّدين وأعممداء اللممه أعمداء همذا بكتممابي يفمرح ل لكمي وأيض ممن الم
ول كتبتممه لجلهم فما عين، به لهم تقّر أو والشيوعيين الّروافض

لحولها... ول أعينهم لسواد

ّلذين أولئك ّارهم فّجممارهم اليمموما سعود آل بين يفّرقون ل ا وكفمم
ّلممذين منهممم الوائممل أولئممك وبيممن ّتوحيممد، دعمموةا نصممروا ا ول ال

الوهمماب عبممد بممن محّمممد وبيممن اليمموما الّسمموء علماء بين يفّرقون
فل ببماطلهم، وليغصموا الغابرةا.  فليشمرقوا الزأمنة في وأولده

آل لحكممم والبغضمماء العممداوةا شمماركونا وإن كرامممة ول لهممم نعمة
عممدّو نصممرةا فممي عمممره يضمميع مّمممن الغباوةا من سعود.... فلسنا

ًا أداةا يكممون مّمممن ول كممافر، علممى كممافر عممدّو.... أو علممى وبوقمم
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ّطواغيت.  نسممأل ّثبممات العافيممة اللممه لل هممو الخاتمممة، وحسممن وال
الوكيل....). ونعم حسبنا،

ثابتممة الشممرعية والقواعمد الحكمماما أن علمى التنممبيه المهممم ومن
ًا النمماس مممن أصممبح فمممن البشممر فممي التغير وإنما ًا مؤمنمم مطبقمم

بنصممرته الثابتممة الشممرعية الحكمماما أتممت وجممل عممز اللممه لشممرعا
ًا النسان ذلك أمسى فإذا عنه والذب وموالته الحكمماما أتت كافر
ًا الحكمماما مممن ذلك وغير له والعداء منه بالبرآةا الثابتة الشرعية إذ
كفممره أو إيمممانه علممى تنبنممي شممخص أي تجمماه الصممادرةا أحكامنمما
وفيهمما الله لدين المناصر المسلم فيها فقريش شركه أو إسلمه
الولين من سعود آل وكذلك والمؤمنين ورسوله الله عدو الكافر

الصممادق المممؤمن فيهممم مجتمممع أو قبيلة أو أسرةا وأي والخرين
هذا صباح شخص على نثني فربما الكافر وفيهم المنافق وفيهم
نفممس مسمماء فممي ونلعنممه وإسلما إيمان من لنا أظهره لما اليوما
نسميها الممتي البديهيمة (وهمذه وشمرك كفممر من أظهره لما اليوما

ً إممما النمماس اليمموما والهممواء والتبمماغض التعصممب بسممبب أو جهل
ًةا السلمي التاريخ وفي التاريخ، مر على أمثلتها مستفيضة سير

ًا تعممالى. اللممه سممنن من سنة هكذا وسيبقى هذا يومنا إلى وسلف
ًا جاءوا فرعون فسحرةا لنا : ( أئن لفرعون يقولون للكفر رؤوس

ًا الممبراء هممو شممرعي حكممم لهممم ) فكان الغالبين نحن كنا إن لجر
فرعممون بيممن اللقاء بعد . وأمسوا فرعونهم مع ومنابذتهم منهم

الحممق شهداء أفضل من شهداء السلما عليه موسى الله ورسول
فطرنمما والممذي البينممات مممن جاءنمما ما على نؤثرك : ( لن يقولون
حكمهم ) فصار الدنيا الحياةا هذه تقضي إنما قاض أنت ما فاقض

أحممدهم إسمملما قبل والصحابة وحقوقه الولء من مؤمن كل حكم
مممن وبعممض الممولء مممن حكممم إسلمه وبعد البراء من حكم له كان

وحسممن فأسمملم عاد وبعضهم والقتال البراء فاستحق ارتد اسلم
أبمي بمن معاويمة وهكمذا. فهمذا والنصمرةا الولء فاستحق إسلمه
ًا كان عنه الله رضي سفيان يجممب عنممه اللممه رضي علي على باغي

عنممه اللممه رضممي الحسممن صممالحه فلممما الشرعي الماما مع قتاله
ًا خليفممة صار عنه معاوية على السلما أهل عموما واجتمع شممرعي

..). أنظممر وهكممذا والخمموارج البغاةا من عليه الخارجين قتال يجب
اليوما). السلما ومعركة والطالبان (أفغانستان كتاب

حسين الملك حكومة على يثني أن اليوما لحد يجوزأ هل والسؤال
ً الردن في الله عبد وابنه لنهم الولى السلما دولة بأفعال مثل
يحمممل أن لحممد يجمموزأ الممبيت؟؟!! وهممل آل مممن زأعمهممم حد على

السمملما دولممة علممى هممم زأعمهممم علممى الردن دولة وكفر جرائم
أن وأظممن يسممتقيم ل أعمموج منهممج المنهممج هممذا الولممى؟؟!! إن

القراء.  أذهان إلى وصلت الفكرةا
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(صمميغت أنهمما يعلممم مطلممع فكممل المعاصممرةا السعودية الدولة أما
واسممتقدموا فأوفممدوا أمريكيممة، بحمايممة وُحميت إنجليزية صياغة
أرض علممى كلهمما الكفممر لقمموى ومكنوا وهيئوا واستقبلوا ورحبوا
وسكرهم. وعهرهم وصلبانهم بكفرهم ليدنسوها السلما جزيرةا

وقممد الجزيممرةا أرض علممى الكممبرى المريكية العسكرية فالقواعد
الخليممج أزأمممة بعممد وسممطوتها وأمرهمما وحكمهمما حجمهمما ازأداد

أمريكممي جنممدي مليممون نصف من لكثر سعود بن فهد واستقداما
وعرشه. وملكه وقصوره وعائلته لحمايته

أرض علممى مسممتقرين مرابطين المريكيين الجنود آلفا ومازأال
لممذلك واضممح  مثال إل (العار) بالخرج سلطان قاعدةا وما الجزيرةا

الوافممدةا العمممالت تسممتقدما الجزيرةا هذه أصبحت ثم الستيطان
والبمموذيين الهنممدوس مممن والممديانات الجنسمميات مختلممف مممن

وغيرهم.

أحيمماء وسممط الكفار لهؤلء الضخمة السكنية المجمعات وأصبحت
وغيرها. وأبها والطائف وجدةا الدماما و كالرياض الكبرى المدن

ًا الذهبية شطآنها وأصبحت وأوربمما أمريكا نساء من للعرايا منتجع
عود ابمن جنمود ممن بحمايمة وغيرهم لممن الويمل كمل والويمل س

وتدنيسممهم دخممولهم جوازأ بعدما يفتي أو يضايقهم أو لهم يعرض
الجزيرةا. طهر

أولياء استقداما على أيامه أول من سعود بن العزيز عبد دأب وقد
الخمماص قصممره في ويستقبلهم  المريكان ثم النجليز من نعمته
أعظممم سمملمهم ثمم ويتجولممون يصورون الجزيرةا أرض لهم وأباح

هممذا صممحة علممى وللتممدليل سيأتي كما التاريخ في تجارية صفقة
للحتفممال العامة المانة واعتزازأ بفخر أصدرته الذي الكتاب انظر

((المملكممة عنمموانه والممذي المملكة تأسيس على عاما مائة بمرور
أعممده المصممورين)) الممذي أوائممل عيممون السممعودية..فممي العربية

سمملمان الريمماض لمير بمقدمة ودبج غرانت وجيليان فيس ولياما
نجممد إلممى الوصول من الرحالة أوائل (بدأ ) مايلي12( صفحة في
العزيممز  عبد المير مع اتصال لخلق تواقون وهم الفترةا، هذه في
(بمماركلي الممدنماركي هممؤلء مممن وكممان الريمماض فممي سممعود آل

اما رونكيار) في ي يشممان جيمرارد والبريطمانيون همم1331 ع ف
جممون سممان هممأ. وهمماري1333  عاما شكسبير وولياما العاما نفس

نفممس فممي الكمماتب يقممول وبصممراحة هممم1336 عمماما فيلممبي
لنشمماطاتهم الرسمممي بالتشممجيع مممدفوعون الصممفحة(إنهممم
ضمميافة فممي العثمانيممة الدولة على الجاسوسية السياسية) يعني

العزيز. عبد المير
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ًا سممعود بممن العزيز عبد قصر أصبح ثم الجواسمميس لهممؤلء مركممز
ًا وبينهم. بينه القديم للود سعود ابن يستقبلهم لهم ومقر

أوائممل بحلممول (ترسممخت السممابق الكتمماب ) مممن14( صفحة وفي
الميلدي القرن من "الثلثينيات الماضي القرن من الخمسينيات

تعمماقب وقد السعودية، العربية للمملكة كعاصمة الرياض " مكانة
عبممد الملممك كممان الممذين الدبلوماسمميين مممن العديممد زأيارتها على

ي يستضميفهم سعود آل العزيز علمى بالبديعمة الضميافة قصمر ف
دي جيرالممد أولئممك بيممن مممن وكممان حنيفممة لمموادي الغربية الضفة

خلل الريمماض لممدى الخمماص البريطمماني المبعمموث وهممو غمماوري
عدةا. أسماء رايان.. ويذكر وأندرو الثانية العالمية الحرب

المريكيممون المكتشممفون (قمماما الكتمماب ) مممن15( صممفحة وفممي
ليممس ممتممازأةا صممور بالتقمماط م الحظ لحسن لحظ م الحظ لحسن

ونجممد والطممائف وجممدةا للريمماض وإنممما وحدها الشرقية للمنطقة
سممتاينكي مماكس أرامكمو مصموري ابمرزأ بيمن ممن وكان والحجازأ
بلقممب (والمشممهور  باتيجممل وأيلممو ممماونتين وجو أوليفار وفلويد

هممذا صممورةا فممإن صممورهم. وللعلممم الكتمماب ينشممر القرصان) ثم
يلبمس وهمو عماري شمبه فيهما يظهمر بالقرصمان الملقمب الخير

الصليبي. النصراني الكهنوت آثار وعليه الصليب

الن. الحال يكون أن عسى فما البداية هي هذه

بن بندر واشنطن في السعودية سفير عنه عبر ما هو الن الحال
عمماهر بغممي بممامرأةا المباركممة العممرب جزيممرةا شممبه حيممث سلطان

خلممع مممن تمتنممع لكنهمما لمضمماجعتها النهممم بالفحممل والمريكممان
بها. يزني من وبين بينها قواد كوسيط هو دوره فيأتي ملبسها

أنبمموب بعنمموان مقممال ما9/12/1991 تاريممخ النيوزأويممك مجلة في
ًا يرسممم بنممدر السممعودي الميممر الوسمميط الرياض إلى ًا دور ملكيمم

ًا. جديد

التي المرأةا مثل يبدون (العرب المجلة  من24 صفحة بندر يقول
ممما شممخص ملبسممها تخلع أن تريد ل لكنها الفراش في معك تناما

ًا).انظممر بعضممهما ليفهممما يسمماعدهما أن يجمممب رسممالة بعضمم
العربية). للجزيرةا الشرعية (الخصائص

ًا ارتكبممت وأخممرى اللممه ديممن نصممرت دولة بين التفريق من لبد إذ
كتمماب يقممرأ أن للحممق مريممد كممل وعلممى النممواقض تلممو النممواقض

(النظمماما السممعودية) وكتمماب الدولممة كفممر في الجلية (الكواشف
المقدسممي محمممد لبممي السمملما) الول ميممزان فممي السممعودي
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فممي وإسممهاب تفصمميل ففيها للصلح السلمية للحركة والثاني
آمين. برحيلها الله عجل الدولة هذه كفر

تقممرأون .. كيممف العراقيممة الجبهممة علممى الحممداث يخص فيما
في للجهاد المتحمس للشباب نصيحتكم هي وما ؟ هناك الحداث

؟ الجبهة تلك

والمستنقع الكبرى الورطة للعراق متابٍع كل على يخفى أظنه ل
ضممربة أي تأتها لم لو حتى فهي أمريكا فيه تورطت الذي الرهيب

ٌةا فهي الله بإذن متوقع هو كما للمجاهدين بحممول مهزومة خاسر
حمايتها تستطع لم النفط وأنابيب بالعشرات فقتلها وقوته الله

بممدأ بممل منهممارةا ومعنويممات رهيممب نفسممي وضممع فممي وجنودهمما
خممارج لتهريبممه للمهربيممن مبممالغ بدفع وبعضهم بالنتحار بعضهم
 عمليممة25 يواجهممون قال: أنهممم فرانكس تومي أن حتى العراق

ًا وجممل عممز اللممه مكممر مممن كله وهذا الن من شهٍر قبل وهذا يومي
؟!!. قوةا منا أشد من وقالت ظنت والتي المستكبرةا الدولة بهذه

المكثممف التواجممد هممو العراقيممة الجبهممة فمي ويفرحنمما يسرنا وما
السلما: (قممالت مفكرةا في جاء فقد والمجاهدين الجهاد لطلئع
سمملفية وهابيممة مجموعممات نشمماط إن الفرنسممية النبمماء وكالممة

الفممترةا فممي العممراق فممي تزايممد المتحدةا للوليات بشدةا مناهضة
الممذي الشمميعي المد من السنة لدى الخوفا من مستفيدةا الخيرةا

). حسين صداما نظاما سقوط بعد ظهر

ًا: (حذر فيها وجاء بممول العراق في المريكي المدني الحاكم أيض
القاعدةا تنظيم يشكله الذي التهديد أسماه مما السبت يوما بريمر

العراق). في المريكية القوات على أخرى وتنظيمات

حممديث هي مكان كل في الجهاد طلئع أن وجل عز الله نعم فمن
علممى يدل وهذا والمجلت والجرائد الفضائية القنوات في الناس

مممن اللممه أعممداء صفوفا في الطلئع هذه ُتحدثه التي التأثير مدى
أرض من إما يأتي عملية وخبر إل ساعة تمر يكاد فل وتدمير نكاية

القوقازأ (أفغانستان) أو خراسان أرض من (العراق) أو الرافدين
الملتهبة الراضي من غيرها أو كشمير أو الجزائر (الشيشان) أو

نعمائه. على لله فالحمد الطواغيت أقداما تحت

فممي الثخممان فهو العراق في السلما بشباب المنوط الدور وأما
يتعمماونون الممذين المرتدين وكذلك والتحالف المريكان الله أعداء

العلما وسممائل إلممى وأخبممارهم صمموتهم وإيصممال المريكممان مع
بالثبممات أوصيهم كما والسرية والتنظيم الترتيب على وليحرصوا

ًا الله وذكر وكممبيرةا صممغيرةا كممل فممي والرسممول الله وطاعة كثير
وأوصمميهم الريح وذهاب بالفشل فيصابوا والخلفا التنازأعا وعدما
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ًا عليهممم يفممرغ أن اللممه أسأل بالصبر وأن أقممدامهم ويثبممت صممبر
آمين. الكافرين القوما على ينصرهم

أجممد فل السمملما شممباب مممن العممراق إلممى الممذهاب يريد من وأما
العراق على الصليبية الحرب سلسة في ُنشر مما أفضل له وصية
العممراق إلى الوصول يمكن العشرون: ( وهل السؤال ُطرح حين

).  ؟

لمممن العممراق فممي مكممان أي إلممى الوصممول يمكن : نعم ( الجواب
طويلممة حدود لها العراق ، مستحيل يوجد ول ، الوصول على عزما
ًا كلممم3700 تعممادل جيرانهمما مممع وسمموريا تركيمما تحممدها ، تقريبمم

ًا نتصمور ل ، وإيمران والكمويت والسمعودية والردن ذر أن أبمد يتع
طممرق وهنمماك ، العممراق إلممى الممدول هممذه كل طريق عن الدخول

ًا نممرى ل العممراق إلممى للممدخول الن حممتى مسمملوكة تممذكر أن أبممد
ًا أن فعلمموا مهممما وأعمموانهم للصممليبيين يمكممن ول ، عليهمما حفاظ
لممم أفغانسممتان علممى دولة مائة تكالب فأثناء ، المنافذ كل يغلقوا

اللممه بممإذن يسممتطيعوا ولن ، الن حتى حدودها إغلق من يتمكنوا
ًا العراق في ول أفغانستان في ل ، ذلك يفعلوا أن تعالى . أيض

ًا تنصمميب عمليممة وبممدأت بغممداد علممى سمميطروا إذا الغممزاةا أن علم
هممذا فممإن ، عميلممة عراقيممة حكومممة أو ، صممليبية عسممكرية حكومة
، المجمماورةا الممدول جميممع مممن العراقيممة الحممدود سمميفتح الجراء

ًا العممراق وستشممهد ًا تممدفق ً بشممري المنظمممات جميممع مممن هممائل
وهممذا ، الرسمممية وغيممر الرسمممية والتجاريممة الحكوميممة والجهات

. سهولة بكل أراد من لكل الدخول سيتيح المر

إلممى     يحتمماج     العممراق     إلممى     الممدخول     أن     هنمما     باختصممار     نقممول     ونحن
:      هي     أمور     على     التنبيه

العبممور أراد من يستقبل العراقي الطرفا في مندوب أولً: وجود
وهممذا ، إعممدادها سممبق الممتي المنة الماكن إلى يوجهه ثم ومن ،

داخممل الجيممد السممتطلعا منممه ويلزما ، المطالب أهم يعد المطلب
ًا الماكن أفضل إلى للوصول العراق ، إليه دخل من نقل ليتم أمن

. عسكرية اعتبارات حسب ذلك بعد توجيهه ثم

ًا: ترتيب ًا المعبر كان فإذا ، الحدودي المعبر أمر ثاني غير أو رسمي
عممدما بمعرفممة وذلممك منممه التأكممد مممن لبممد ممم تهريممب أي م رسمي
مممن بممأن نعنممي ول ، العممراق إلى منها سيعبر التي الدولة ممانعة

ولكممن ، الدولممة تلك من الرسمي الذن يأخذ بأن لبد يعبر أن أراد
وهذه الصفة بهذه شخص يدخل أن تقبل الدولة أن التأكد من لبد

ًا العبممور كممان إن العممراق إلى الجنسية غيممر كممان إذا أممما ، رسمممي
ًا القل التهريب طريق عن التحرك من أهم فل رسمي ول ، خطر
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ًا القممل الطريممق معرفة يمكن ، والدراسممة بالسممتطلعا إل خطممر
، تعممالى اللممه إل يحصمميهم ل المهربيممن من يوجد حدود كل وعلى

السممتطلعا بعممد ، مممرةا لول ولممو مطلمموب أمر منهم فالستفادةا
الشممباب مممن المناسممبة النوعية تحديد خلله من يتم للمعبر الجيد
ً ، للعبور يناسبون الذين حممتى أو البدنية اللياقة أو الجنسية فمثل
، المعممبر تناسممب الممتي النوعيممة وجممود مممن فلبد ، والهيئة اللون
الممتي الفتراضات لجميع نفسه يعد أن يعبر أن أراد من كل وعلى

ًا ، الطريق في تواجهه طريممق عممن إل العممداد هممذا يكون ل وغالب
. التهريب مسئول

ًا: الحفاظ أن يمكممن ول ، عليممه والعمماملين المعبر سرية على ثالث
التأكممد يتممم لممم الممذين الشممباب عبور يمنع حتى عليه الحفاظ يتم

ًا منهم جاهممدةا تسممعى دولممة كممل في المخابرات أجهزةا لن ، أمني
اليقمماعا مممن لتتمكممن التهريممب طممرق ومعرفممة الشممباب لختراق
بشممكل منممه التأكد تم من إل المعبر عبر يرسل ل لذلك ، بالشباب

المعابر إلى وصل من وكل ، المنية الناحية من مأمون بأنه كامل
ًا حاله كان مهما إدخاله يناسب فل مؤكدةا تزكية دون علممى حفاظ
. الشباب من غيره

يكممون أن لبممد العبور يريدون الذين الشباب حتى ذلك إلى إضافة
ًا التهريممب علممى القممائمين حممرص مكممان اسممم إخفمماء فممي بالغمم

الشممباب علممى يجممب كما ، عنه معلومات أي أو موقعه أو التهريب
تنفع ول تضر التي المعلومات هذه مثل معرفة على الحرص عدما

مممن العممترافا عممدما على يصبر ل ربما فإنه أحد على قبض فلو ،
الحممرص مممن لبممد لممذلك ، ذلممك على ساعده ومن دخل وكيف أين

إلى منه يدخل أن أراد من لكل اسمه أو المكان موقع إخفاء على
. العراق

التهريممب أسمملوب تغييممر التهريممب علممى العمماملين على يجب كما
، أمنممي بخطممر يشممعروا لم ولو حتى والخرى الفترةا بين وطرقه

ثممم آخممر أسمملوب إلممى الول السمملوب تغييممر بالمكممان إنممه حيث
. فترةا بعد إليه العودةا

إلممى للوصممول مراعاتهمما يجممب الممتي المممور بعممض ظننا في هذه
). العراق

عممدو و البعممث حزب أسلمة عن الحديث كثر الخيرةا الونة في
تعممادي جهة لي حماسة - إل - غالبا ذلك .. وما حسين صداما الله

هممو .. وممما ذلممك فممي نصمميحتكم هممي - فممما اللممه - دمرهمما أمريكا
؟ القضايا هذه به توزأن الذي الصحيح الميزان

والجهاد التوحيد منبر



42الزأدي جندل أبي الشيخ مع حوار

بالرجممل الممدين هذا المراحل من مرحلة في وجل عز الله يؤيد قد
بغيممر نصممفه أن يجعلنمما ل هممذا ولكن لهم خلق ل وبأقواما الفاجر
عليممه اللممه صمملى النممبي ذكممره ممما وهممذا لممه خلق ل وبأنه الفاجر
الساعدي سعد بن سهل حديث من الصحيحين في جاء كما وسلم
 عنه الله رضي

المبممدأ عممن نتنممازأل ل ولكممن أمريكمما أعممداء يكممثر أن نفممرح فنحن
كممل الفجممور أو الفسمموق أو بممالكفر هممؤلء وصممف فممي الصممحيح

يجعلنمما ل ولكممن ُيفرحنمما وهممذا أمريكمما تعادي الن فكوريا بحسبه
ًا ونحممن ونناصرهم الكفار الكوريين نوالي أحكامنمما تتغيممر ل أيضمم

إيممران يقاتممل صممداما كممان حين البعض يفعل كما المصالح بحسب
الممخ الشممرق وبوابممة السمملما حمممى وحامي الدين بصلح وصفوه

حممرب أحممداث جمماءت فلممما وكفممره وبعممثيته جرائمه عن وتغاضوا
فكفممروه بممالمس عنممه سممكتوا ممما يممذكرون بممدأوا الثانيممة الخليج
لسممنا نحن الخ كافر صداما وأن كافر حزٌب البعث حزب أن وذكروا

والممدول والجماعممات الشخاص تقويم في مواقفنا بل هؤلء من
سمملف بفهممم وسمملم عليممه اللممه صمملى محمد وسنة الله كتاب هو

من البعث حزب وحكم صداما حكم بينوا الصادقون وعلمائنا المة
ًا الثانية الخليج أحدث وبعد الرافضة مع قتاله أياما حرب في وأيض

هممؤلء أقمموال بعض نذكر أن للمة المفيد من ولعل الثالثة الخليج
أن اللممه نسممأل وقتيممل وأسممير طريممد بين ما وهم الجلء العلماء

طريدهم: ويؤوي أسيرهم ويفك ميتهم يرحم

( القوميممة كتمماب في الله رحمه عزاما الله عبد الشيخ  يقولأولً:
كالكرديممة العربيممة وغيممر العربيممة القوميممة مبممادئ ): (اعتنمماق14

اعتنممق فمممن السمملما مممن ويخرج الملة عن ينقل كفر واليرانية
تنكح ول ذبيحته، تؤكل فل السلما من يخرج فإنه القومية مبادئ
يغسممل ول المسلمين بنات من القومي يزوج ول القومية، البنت

يممرد ول المسلمين، مقابر في يقبر ول عليه، يصلى ول يكفن ول
ول م الله يرحمه نقول فل م مات إذا عليه يترحم ول السلما، عليه
كممانوا إن أبنمماؤه يرثممه ول المسمملم، أبيه من القومي الشاب يرث

الشمماب اعتنممق القممومي. وإذا مممذهبه فممي ويخممالفونه مسمملمين
بقيممت وإذا عليممه وتحرما منه فتطلق مسلمة متزوج وهو القومية

زأنمما، أولد وأولدهممما زأنمما، بينهممما الجنسية فالصلة به، صلة على
الرجل أماما كعورتها القومية الفتاةا أماما المسلمة المرأةا وعورةا

إذا القوميممة. والمممرأةا الفتمماةا أممماما رأسممها كشممف لهمما يحممل فل
حالً. العقد ينفسخ  مسلما متزوجة وهي القومية اعتنقت

ًا ويصوما يصلي بعضهم أناٌس: ان سيقول-1 فنقول: إن أحيان
فلقد والشرك، العقيدةا فساد مع يقبلن ل والصياما الصلةا

رد اللممه ولكممن ويممدعون ويحجممون يصمملون الجمماهليون كممان
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وبرسمموله بالله إيمان على مبنية ليست لنها كلها أعمالهم
الكفار. من تقبل ل الصالحة الفعال ولن وبدينه،

ًا آخرون: إن وسيقول-2 أجل من منتفعون الحزبيين من كثير
عليهم: نحممن فنرد الحزب، على يقبلون والموال المناصب

على ونحاسبهم الظاهر على أحكامنا ونجري الغيب نعلم ل
وجممل عممز اللممه إلممى قلمموبهم ونممدعا أفممواههم مممن يخرج ما

هممو إنممما والسممتثناء كممافر القممومي أن العامممة فالقاعممدةا
يرجممح قمموي بممدليل إل يثبممت فل القاعدةا عموما من استثناء

القوميممة يكممره أنممه شمماب مممن تأكدنا إذا أننا أي الصل على
لممه نحكم فإننا انتشارها الواقع في ويقاوما انتهاءها ويحب

أنصممار هممم المنتفعين هؤلء أن معرفة من بد بالسلما. ول
يقوما.  أكتافهم وعلى ينتشر بهم الكفر

بممالحكم جهلممة الفممراد معظممم ثممالث: إن فريممق وسمميقول-3
فممإن الحكممم لممه ويممبين يعلم عليهم: الجاهل فنرد الشرعي

الممذين العلممماء بعض كتب بالكفر. فإذا عليه يحكم فإنه أصر
ًا أو مقالت بدينهم يوثق هممذا فممإن القوميين تكفير في كتب

ًا الجهل يبق ولم التبليغ في يكفي ). البيان بعد عذر

ًا أحممب ل ): (أنا59( التوبة سورةا ظلل في وقال ينتصممر أن طبعمم
مممن خممارج كممافر صممداما أن أعتقممد أننممي مع صداما على الخميني

زأمممان, لنممه مممن السمملما مممن خممارج صداما حال كل الملة.. على
لممه  إماما الكافر النصراني البعثي, واتخذ الحزب دعاةا ومن بعثي

القائممد, والب المعلممم الستاذ إل عنه يقول عفلق), ول (ميشيل
سمماعات أو سمماعة القائممد السممتاذ يممدي بيممن أجلس ويقول: إني

الملممة, مممن يخممرج كفممر قادمة, فهذا أشهر لستة  روحا فأستلهم
أن يعتقممد أو ويظن نشرها ويحاول البعثية إلى يدعو بعثي أي ثم

محممور هممي العربيممة القوميممة وأن السمملما عن بديل البعث حزب
الملة, وطبعا من خارج فهذا السلما من للعرب, وأحسن التجمع

دمشق: إذاعة خلل من قالوا العروبة, وكما أن يرى البعث حزب
ثاني له ما  دينا وبالعروبة      له شريك ل ربا بالبعث آمنت

العممرب! القوميممون دين, نحممن عندنا يقولون: العروبة هم وكما 
كممما ممم نبمموته عصممر البعممثيين.. ديممن, لكممل مثل العرب القوميون

العربيممة, القوميممة هممي العصممر هممذا ونبمموةا ممم تيمور محمود يقول
بممالقرآن, المسمملم إيمممان بالعروبممة يؤمن أن العربي على ويجب

المنتفعيممن البعممثيين مممن مجموعة حوله جمع كفار, فهو فهؤلء
وسلم وزأارةا هذا وسلم هذا له, فرفع ويزمرون يطبلون وصاروا

إدارةا سمملموه , وهذا بطل هذا الحزب, وسمى شاعر هذا.. سماه
البعممث حممزب شاعر الكمالي شفيق قال آخره, حتى إلى الجامعة

البيت:  هذا حسين لصداما ينشد
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بالجلل ينضح الله كوجه      فينا القدسي وجهك تبارك

ًا الشيعة مسلمين?! وتعد تعدونهم فهؤلء كفار ? ل, هؤلء كفار
عن يتكلم أن يجب الشيعة عن يتكلم أن يريد الشيعة, فالذي قبل

ً الشيعة خطر سواء, لكن البعث, مفهوما? كلهم حزب علممى  فعل
ي العالم ن أكمثر العرب صمداما, لن ممن البعمث, وأخطمر حمزب م
ًا صداما جلممد فممي البممثرةا كلممه, مثممل يندثر البعث وحزب يموت غد
منهمما, أممما ويعممافى الجلممد يلفظهمما ممما سممرعان السمملمية المة

والضممحايا, فممإذا بالممدما عقيممدتها تنشممر أن تريممد عقيممدةا الشمميعة
مممن خممارج المممة بإجممماعا كممافر أسممد حمافظ أن هممذا إلممى أضفت

ن لنمه السملما بسموريا, يمسمكون النصميرين النصميرية, وأن م
إلى لبنان, الشيعة, وأضف تمسك (أمل) الن أن هذا إلى وأضف

تركيمما, جنمموب فممي نصمميري ملييممن ثلثممة من أكثر تركيا في هذا
شمميعي مليممون عشممر ثلثة حوالي هذا إلى سوريا, وأضف شمال

تتممم أن يريممدون هامممة, فهممم مناصممب يتسمملمون باكسممتان فممي
السممنة, فمإذا بأهممل السملمي العمالم بخنمماق تأخممذ المتي الحلقة
بكفممره, ل الجممازأما اعتقادنمما مممع يسقط أن نحب ول صداما سقط
الجزيممرةا ذهبممت خلص العممراق سممقطت يسممقط, إذا أن نحممب

الشمميعة, ولبنممان تحتمممل?! وسممورية ممماذا الردن, لنهمما وذهبت
العربيممة, الجزيرةا إلى بالضافة كله الخصيب الهلل شيعة, يصبح

متحفزون العربية الجزيرةا شرق في الذين الشيعة هذا إلى أضف
). إيران في الشيعة مع ومتعاطفون

ًا: إلمى رسمالته فمي اللمه نصره لدن بن أسامة الماما  ويقولثاني
الظروفا هذه مثل في يضر الخيرةا: (ول الحرب في العراق أهل

القتال في الشتراكيين مصالح مع المسلمين مصالح تتقاطع أن
، الشممتراكيين بكفممر وتصممريحنا اعتقادنمما مممع الصممليبيين ضممد

بعيد، زأمن منذ وليتهم سقطت قد الحكاما وهؤلء فالشتراكيون
عممدن أو بغممداد فممي كممانوا سواء كانوا، حيثما كفار والشتراكيون

يشبه الياما هذه في يدور أن يكاد الذي أو يدور الذي القتال وهذا
قبل.  من المسلمين قتال بعيد حد إلى

كممان الممروما ضممد المسمملمين فقتممال يضممر ل المصممالح وتقمماطع
عنهمم اللمه رضمي الصمحابة يضمر ولم الفرس مصالح مع يتقاطع

).  شيء في ذلك

العراق: ( فلن حصار عن حديثه أثناء المدمرةا شريط في ويقول
ًا له البعث واتخذ ورسوله بالله كفر قد زأعيمهم كان دون مممن إله
). الله

ًا: فمي أسممره اللممه فممك الفلسممطيني قتممادةا أبممو الشيخ  يقولثالث
كيممف ): ( ثممم55( المنهممج فممي تممأملت والجتهمماد الجهمماد كتمماب

ممموالتهم زأمممن) مممن (آخممر سلفيو يفعله ما نقبل أن منا يريدون
صممداما يرفعممون الروافممض، الشمميعة ضممد الكممافر البعممثي لصممداما
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أبممى بممن سممعد قادسية إلى وحربه الدين، صلح مقاما إلى وحزبه
بعممثيته حظيممرةا إلممى صممداما يعود للكويت غزوه بسبب ثم وقاص،
). وكفره

ّداما الجممرح كتمماب فممي ويقممول التكريممتي حسممين والتعممديل: (صمم
ّداما الكافر البعثّي تزيممد الممذي الرئيممس هذا حسين، اللعين. . . ص
ّد أفعاله ّيين أفعال المسلمين ض ). السلما بلد في الّصليب

عفلق ميشيل الله ): (  عدو97( رقم المقال مقالته في ويقول
ّد البعممث حزب مؤسسي أحد وهو المجرمين أكابر من وقممد المرتمم

نفسممه وسمى عمره آخر أسلم أنه بغداد في البعثي النظاما زأعم
ّدقه وللسف محّمد بأبي ّبلوا المغّفلين بعض ص وزأّمممروا لهممذا وط

.(

ًا: مقاله في أسره الله فك المقدسي محمد أبو الشيخ  يقولرابع
عليممه نعقممد نكممن لممم لننمما بصممداما نصدما بصداما): (لم ُنصدما (لم

ونعلممن نعممرفا كنا .. فقد غيرنا حال كان كما المال جيشه وعلى
ليسممت الولممى اللحظممة ومنممذ جيشممه خاضممها الممتي المعركممة أن

ممن شميء يكممن ولممم ، هزيمتنا ليست فهزيمته ثم ومن بمعركتنا
ممم اليمماما مممن يمموما فممي يكون ولن م وجيوشهم الطواغيت معارك
أو الصليبيين أو اليهود أعدائنا وجه في كانت وإن حتى لنا معركة
.. فممالبراءةا لنا هزائم وليست تعنينا ل فهزائمهم وعليه ، غيرهم

لمموازأما مممن وأعمالهم وجيوشهم وأنصارهم الطواغيت هؤلء من
ونقممول ربنا كتاب في جاء ما نفقه ونحن ، عندنا التوحيد وأركان

) . تعملون مما بريء وأنا أعمل مما بريئون : ( أنتم علمنا كما

طمماغوتي نظمماما البعممث نظمماما لن صممداما جيش بهزيمة نصدما لم
يوما في إليه نظرتنا تتغير ولم ، قبل من وحاله حكمه نعرفا كافر
ًا خاضممها الممتي الحممروب مممن حممرب فممي أو اليمماما مممن تبعمم

ّير كان لستصلحات لجلهمما وعقيدتهم نهجهم الناس من كثير يغ
كان     وقد كافر جيش وجيشه طاغوتي مجرما نظاما صداما .. نظاما

ًا     النظاما     هذا الكممراد     المسمملمين     إخواننمما     يبيممد     أن     قبل     عندنا     كافر
يقاتممل     كان     يوما     عندنا     كذلك     وكان     ،     بالكيماوي     وغيرها     حلبجة     في

علممى طمماغوته وجممه نشمماهد ولم ، وبعده     ذلك     وقبل     إيران     رافضة
، اليقظممة أحلما فممي غيرنمما شمماهده كممما البدر ليلة القمر صفحة

ّبل ممن الله بحمد نكن ولم الرافضممة يقاتممل كممان يوما وزأّمر له ط
ليحفممظ بممل السنة عيون لسواد يقاتلهم كان ما أنه نعلم كنا لننا

.. وطغيانه عرشه

ّداما بكفر نصدما لم بعممض يكتشممفه لممم الممذي وبمماطله وجرائمه ص
يكتشممفه ولممم لبلدهممم واحتللممه عليهممم تسمملطه بعممد إل النمماس
ّيممن هممو بل بجديد ليس فهذا ؛ حكمه نظاما سقوط بعد إل آخرون ب
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صدما وإنما ، المجرمين سبيل استبان بصيرةا صاحب لكل معروفا
ويقولون بها الخوض أو التكفير أحكاما تعلم عن ينهى كان من به

سممقيم مممن ذلممك ونحممو ؟؟ الحكمماما تكفيممر مممن تستفيدون : ماذا
كما نزمر أو لصداما قبل من نطبل لم .. ولذلك والفهاما القوال

ّبل علمى ومنمماهجهم مممواقفهم يبنون ممن غيرنا وزأّمر ورقص ط
الطممواغيت يرفعمما الممتي البراقممة والعناوين المزخرفة اليافطات

بهمما فيغممتر ؛ الطغمماما علممى بهمما ليمّوهمموا شممتى مناسممبات فممي
للممدعوةا المنتسممبين مممن كممثير للسممى ويا بها يغتر بل ، السفهاء

دين مسلم كل رقبة في أن آنذاك بعضهم زأعم قد أليس ؛ والعلم
!!  الفذةا وقيادته البي للعراق

: " فقممال صداما كفر عن العلم رؤوس من رأس سئل قد ليس أو
ومعمماركه ومدارسممه شوارعه يسمي أليس ؛ تكفيره على نقدر ل

من يوما في السلما دين من برائته يعلن ولم السلمية بالسماء
" .  الياما

بالبنممان إليهممم يشار ممن والفتاء الدعوةا رؤوس من كّفره ومن
للنظمماما وتهديممده للكممويت اجتياحه بعد إل له بتكفيرهم نسمع لم

مممن وغيممره يراه كان من طريقة فأمثلهم ذلك قبل أما السعودي
ول بقلبممه النكار فيزعم الحراما الله ببيت يطوفا الكفر طواغيت

حسممرةا .. فيمما راضممين والخمر المر ولةا داما ما شفه ببنت ينبس
.. ويشترى ُيباعا علم على

البعممث نظاما لن لذلك نحزن ولم وجيشه صداما بهزيمة نصدما لم
بممه النمماس وأعممرفا ، الممويلت المسمملمون منممه ذاق كممافر نظمماما
النظمماما هذا وحقد ، والكراد منهم العرب العراق مسلمي إخواننا

والمجاهدين الدعاةا للمسلمين وعداوتهم السلما على وجلوزأته
صممليبي نظاما كذلك وأمريكا ؛ معاند أو جاهل إل فيه يجادل ل أمر

وممما ، مكممان كل في والمجاهدين والمسلمين السلما على حاقد
أن فالنتيجممة كممافر مواجهممة فممي كممافر ؛ هكممذا المعادلممة دامممت

ًا الكثر هو المنتصر محسممومة معادلة فهي المادية بالسباب أخذ
مممن ليممس داما ممما بعيممد أو قريممب مممن فيهمما للموحممد دخممل ول

ًا الظممالمين بعممض نممولي .. ( وكممذلك الطممائفتين كممانوا بمما بعضم
)). يكسبون

ًا: قبممل فتواه في أسره الله فك الخضير علي الشيخ  يقولخامس
المسمملم قتممال (حكممم بعنمموان هممي والممتي الخيممرةا العراق حرب

صممائل مرتممد كافر صداما) : ( حاكم الطاغوت راية تحت للصليبين
وهممو ، البلد تلممك فممي المسمملمين وعلممى والشممريعة الممدين على

ًا وبعده الهجوما قبل عليهم صائل السمملما بمحاربة وملتزما ، أيض
ًا.... إلممى يممدعو أو لعصممبة يغضب ُعّمية راية تحت قاتل  ومندائم

صممداما وراية  قال ثم جاهلية فقتلتة فقتل عصبة ينصر أو عصبة
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ملحممدةا كفريممة رايممة بممل ، فقط جاهلية ُعّمية راية فليست أغلظ
). الدين على صائلة

ًا: كتمماب فمي أسممره اللممه فممك الفهممد ناصممر الشمميخ  وقمالسادس
حممزب الثمماني: ( إن المريكان) الجزء أعان من كفر في (التبيان
للسمملما وعممداءه وخبثممه وجرائمممه وتمماريخه وعقائممده البعممث

، الكتممب مممن مجموعة فيه ألفت وقد ، مشهور أمره والمسلمين
عممن وخروجممه كفممره تممبين الفتمماوى مممن عممدد حقه في وصدرت
ولكنمي ، الحمزب همذا عمن كتب ما أكرر أن هنا أريد ول ، السلما

المظمماهر ببعممض المسمملمون يغممتر ل حتى بحقيقته التذكير أريد
، الخطمموب بهممم ادلهمممت إذا الحممزب هذا طواغيت يظهرها التي

: مممن النمماس تعمماطف كسممب وأرادوا ، الرض عليهممم وضمماقت
ًا قتالهم تسمية و ، بالسلما التشدق ، شممهداء وموتمماهم ، جهمماد
وهممم طممواغيتهم وتصمموير رايمماتهم! ، " علممى أكبر " الله وكتابة
طواغيت عن الخوةا بعض ذكره ما هذا ومن م ذلك وغير ، يصلون
يكن ولم ، الصلةا وقت المحلت بإغلق يأمرون الن أنهم البعث

، الليممالي بإحيمماء الصمموفية لممدراويش وسمممحوا ! ، قبممل من هذا
كممثيرون وهممم السممذج، على يروج مما ، م السذج لخداعا هذا ونحو

). للسف

ممم والعراقممي السمموري بشممقيه ممم البعممث حزب : ( ودستور وقال
أنممه إل ، الوضممعية الدسمماتير مممن كغيره الظاهر الكفر على قائم
ًا بالله اليمان ول ، الدين كلمة فيه ترد لم بأنه عليها يزيد مطلقمم

.(

و بممالكفر مليء وتاريخها ، كافرةا خبيثة مجرمة : ( حكومة وقال
ممما القمموةا مممن لهممم كممانت ولممو ، المسمملمين ضد المجازأر و الدما

فعلمموا وقممد ، التاريممخ يعرفممه لممم ممما المآسي من لعملوا لمريكا
الفاعيل. . . ). الكراد بالمسلمين

علممى م أمريكا وحكومة البعث حكومة بين المقارنة : ( عند وقال
مممن أخبممث منهممما واحممدةا كممل أن يظهممر ممم اللممه لعنممة الجميممع

الشممعب من موقفها ناحية من أخبث البعث الخرى. . . فحكومة
وفرض والنار بالحديد وحكمه وإذلله وقهره العراق في المسلم
أمريكمما فممي المسمملمون منممه يعاني ل مما عليهم البعثية الفكار

.( !

النممبيه العاقممل المسمملم موقف تبين والتي القوال بهذه تكتفي
بممالتي: السمملما مفكممرةا نقلت كما صرح وقد الطاغوت هذا من

والديممان الممدولي القمانون احمتراما إلممى العراقمي الشعب (ودعا
الحتلل جنممود مممن نفسممه إليهممم يسمملم من شأن في السماوية
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مما فممي الممدولي القممانون احممتراما إلى العراقي الشعب دعا ،كما
). الدولة مقتنيات يخص

يسمممى الكممافرةا الوضممعية القمموانين احممتراما إلى يدعو من فهل
ًا ؟؟!!.  تحكمون كيف لكم ما الله دين في مسلم

  فممي السمملمية الجهاديممة الحركممات مسمميرةا تقيممون كيممف
 ؟ فلسطين

لممم ولكممن دبلوماسي بأسلوب السؤال هذا على أجيب أن حاولت
مممن التهممرب وعممدما والتوضمميح البيممان مممن لبممد إذ ذلممك اسممتطع
: الحق وقول الحقيقة

علممى كلهمما ليسممت السمملمي العالم في المقاتلة  الحركاتأولً:
القومي ومنها الصالح السلف منهج على هو ما فمنها واحد منهج
السراء أرض وفي ..الخ النفعي الوصولي ومنها الخواني ومنها
الحركممات سممؤالنا فممي المهممم ولكممن المناهممج هممذه كممل نجممد

ّطوائممف     أّن     مهّم: وهو     تنبيه( السلما على المحسوبة المقاتلممة     ال
ّيممة     حسممني     أو     العممواما     أفرادهمما     معاَملممة     تعاَمممل     ل ّن بعممض     أو     ال

) ، والقيممادةا     الّراية     معاملة     تعامل     بل     الطائفة     هذه     في     الصادقين
تحتاج كبرى شرعية مسائل في كبيرةا أسئلة نسأل أن نريد ونحن

عممز اللممه شممرعا فممي المعلمموما من إذ الحركات هذه مع نقاش إلى
تخصه أحكاما الصلي وللكافر تخصه أحكاما المرتد للكافر أن وجل
صمملى النممبي سنة وفي وجل عز الله كتاب في بينٌة واضحٌة وهي
هممذه فممي ومسممتفيض طويممل كلما وللفقهمماء وسمملم عليممه اللممه

المسائل. 

أو شممركية تحالفممات فيممه ليممس السلف منهج على الذي فالجهاد
ول المرتممد مع هدنة ول المرتد الكافر مع حوار فيه وليس كفرية

مسممتقرةا شممرعيٌة أحكمماما وهذه المرتد مع عقود ول للمرتد أمان
وسمملم: عليممه اللممه صلى النبي يقول إذ المسلمين فقهاء قّررها

ّدل "من العودةا إل له ليس إسلمه بعد ارتد فاقتلوه" فمن دينه ب
اسممتقّرت الله: (وقد رحمه تيمية ابن قال  القتل أو السلما إلى

مممن الصمملي الكممافر عقوبممة من أعظم المرتد عقوبة بأن السنة
عليممه يضممرب ول حممال، بكل يقتل المرتد منها: أن متعددةا وجوه
المرتممد أن ومنهمما الصلي، الكافر بخلفا ذمة، له تعقد ول جزية،
ًا كممان وإن يقتممل الصمملي). الكممافر بخلفا القتممال، عممن عمماجز

/م 28( الفتاوى مجموعا ًا: (وكفمر ).وقال534  ّدةا أيض أغلمظ المر
).28/47الفتاوى( الصلي) مجموعا الكفر من بالجماعا

الجهمماد) ، (حممماس أعني فلسطين في الحركات توضح ل فلماذا
كممل فممي ينممادونه لممماذا ؟ وسمملطته عرفممات ياسممر مممن موقفها
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الخ الفضمائية القنموات وعمبر ولقاء محفل عرفمات) ؟ ياسمر (ب
محمممود مممازأن أبي من موقفهم عن وماذا ؟ لهم أخ المرتد وهل

(بالخ) مممع ينادونه السياسيين الحركات هذه قادةا سمعنا عباس
؟ بهائٌي مازأن أبا بأن الجميع علم

ع والحموارات المصمرية المخمابرات مع اللقاءات هذه كل لماذا م
أخممرى بميممادين مقارنممًة عنممدهم النصممر تممأخر لماذا ؟ الطواغيت

منهمما موقفهمما تممبين أن الحركممات لهذه لبد أسئلة هذه ؟ للقتال
وسمملم عليه الله صلى الله رسول وسنة وجل عز الله كتاب وفق

المة. سلف بفهم

ًا عدوها تصف المة سلف منهج على المجاهدةا فالجماعات وصف
ًا ًا واضح اجتمعممت وردةا كفممٍر طائفممة عرفممات سمملطة بممأن صريح

أمممة بممل المسمملمين علممماء أجمممع مكفممّر أمممر على وشوكة بقوةا
السلما. نواقض من ناقٌض أنه على السلما

ًا ونريد ًا جواب ًا واضح أحمممد الشمميخ قممول حممول فيه لبس ل صريح
كتمماب فممي ياسممين أحمممد السممئلة هممذه لممه ُوجهممت حيممن ياسممين

و116( الفرقممان، دار ط التحدي) ، وأسطورةا المعجزةا (الظاهرةا
118:(

.. ديمقراطيممة دولممة يريممد الفلسممطيني الشممعب (سممؤال: ولكممن
  ؟ تعانده لماذا وأنت

ًا جممواب: وأنمما الحممزاب، متعممددةا ديمقراطيممة دولممة أريممد أيضمم
!  النتخابات في يفوزأ لمن فيها والسلطة
 ؟ موقفك سيكون فماذا الشيوعي، الحزب فازأ سؤال: لو

الشممعب رغبممة فسمأحترما الشمميوعي الحزب فازأ ولو جواب: حتى
!!  الفلسطيني

يريمد الفلسممطيني الشممعب أن النتخابمات من تبين ما سؤال: إذا
 ؟ حينئٍذ موقفك سيكون فماذا الحزاب، متعددةا ديمقراطية دولة

ًا: والله ياسين الشيخ جواب: رد ولممه كرامتممه له شعب نحن غاضب
للدولممة رفضممه عممن الفلسممطيني الشممعب أعممرب ممما إذا حقمموق،

وإرادته!!). رغبته وأقدس أحترما .. فأنا السلمية

ًا القسمماما كتممائب أصممدرت عرفات ياسر ُحوصر وحين بتاريمخ بيانم
لممم قممولهم: ( إذا فيممه جاء العلما، وسائل تناقلته ،15/1/2002

الرئيممس علممى المفروضة والقيود الحصار الصهيوني العدو يرفع
هممذه علممى كتائبنمما فسترد وواضح مسموعا وبقرار عرفات، ياسر

ًا الصهيوني العمق في القيود ّد وبعممدةا والداني، القاصي يعرفه ر
ًا حياته وتجعل كيانه، تزعزعا عمليات . ُيطاق)أ.هم ل جحيم

ّد وهممو عرفممات ياسممر عن الدفاعا في الستماتة فلماذا ًء أشمم عممدا
ًا الشممعب لحصممار اليهممود بيممد أداةا هممو بممل اليهممود مممن وكفممر

حممتى مطمماردةا بممل الصادقين المجاهدين ولمطاردةا الفلسطيني
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وقممد ببعيممد عنمما رجمموب جبريممل فضيحة وما الحركات هذه أعضاء
الفلسممطينية السمملطة واصممفة السممابق البيممان في حماس قالت

ياسممر الرئيممس السمميد فيممه يطممالب الممذي المموقت بممالتي: (فممي
بوقممف للحتلل والمقاومممة المجاهممدةا القمموى كافممة من عرفات
السمملطة أجهممزةا فيممه تطممارد الممذي المموقت .. وفممي النممار إطلق

بل المؤسسممات وتغلممق والمقمماومين، المجاهممدين الفلسممطينية
المجاهمدين، بعمض بخطمف وتقوما قضائي، قرار أو قانوني مبرر

.. نطممالب شمماءت ممما وتصممادر أسممرهم، وتممروعا بيمموتهم، وتداهم
والملحقممات الجممراءات كافممة بوقممف الفلسممطينية السمملطة

ملحقتهممم الصهيوني العدو يطلب ممن والمقاومين للمجاهدين
. .)أ.هم

ًا) عممن دون اللممه سممبيل فممي ونكممرر الله سبيل في فالجهاد (ذود
ذلممك ُفعممل إذا أي بممه ومممأذون مشممروعا جهمماد والرض المموطن
ً استجابة ، وسمملم عليممه اللممه صمملى ورسمموله اللممه لمممر وامتثممال
مشممروعا جهمماد والمممال الِعممرض، دون اللممه سممبيل فممي والجهمماد
جهاد والمظلمة النفس دون الله سبيل في والجهاد ، به ومأذون
المرتممد الكممافر عممن الممدفاعا يسمى ماذا به. لكن ومأذون مشروعا

؟. عرفات ياسر والمسلمين السلما عدو

اللممه سممبيل فممي يقمماتلون آمنمموا وجل: ( الممذين عز الله يقل ألم
عرفممات ) أليممس الطمماغوت سممبيل فممي يقمماتلون كفممروا والذين

؟. سبيله في القتال يسمى فماذا ؟ طاغوت

إن أقممول !! ولكنممي الكلما هممذا مممن البعض سيغضب أنه أعلم أنا
السمئلة همذه لن كممذلك لسمنا فنحممن عقله بإقفال البعض رضي
البيممان تحتمماج أحد على بخافية ليست واضحة شرعية أسئلة كلها
الممذي الخممواني النهممج هممو أعلم والله والسبب الحركات هذه من

موضممع كممذا في عليها نبهنا والتي خطيرةا عقدية أزأمة من يعاني
فالخممارجي والممداخلي الخممارجي العممدو بيممن التفريممق أزأمة وهي

يقممول ل وألف فل الداخلي بينما لقتاله يقولون كما كلنا نتحالف
المقممالت فممي أسممره اللممه فممك الفلسممطيني قتممادةا أبممو الشمميخ
ّد ل ): (وههنا55( رقم المقال الجهمماد كلمممة أّن وهممو وقفة من ب

واحممد، معنمًى علمى همي المسملمين الخوان جماعة ترفعها التي
ّيون يجاهممد أن الجنممبّي: أي جهمماد وهممو قاصممر، ومفهوما المصممر
ّيون ويجاهد النجليز، الّروس، الفغان ويجاهد اليهود، الفلسطين

ّد أو العربّي الكافر جهاد أّما بخلممدهم، يممدور ل فهذا العربي المرت
ّدمات وجممود عممدما بسممبب أذهممانهم فممي وجود له ليس فهو المقمم

ّية ّنوعا لهذا الّشرع ّتوحيممد فهممم وهو القتال من ال أسمماس علممى ال
عنهم). الله رضي الّصحابة فهم
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المرتممد مممع جبهتين على القتال تستطيع ل قد الحركات هذه نعم
ًا سموه إن يسممموه أن لهممم يحلممو كممما الخممامس الطابور أو مرتد

الشمرعية السياسمة بماب ممن (اليهود) وترى الصلي الكافر ومع
ولكممن ذلك لها الخامس)!! نقول (الطابور المرتد مع القتال عدما
الشممرعية تصممبغ أن الحوال من بحال يصح ول يجوزأ ول لها ليس
....فهممذه معممه وتتحمماور عنممه وتدافع وسلطته عرفات ياسر على

ًا. مهمة وهي واضحٌة مسألة جد

بهممذا .. أكتفممي الحركممات هممذه عممن الحممديث فممي يطول والكلما
شمماملة مراجعممات إجممراء إلممى عليهمما القممائمين هنا.. داعيا القدر

سممبيل فممي هممو قتالنمما فإن ، جسيمة أخطاء من مضى ما وإصلح
بالحماسممة هنمما يكتفممى .. ول وحممده اللممه سممبيل .. فممي اللممه

. الشرعا بميزان المور تنضبط أن من بد ل .. بل والعاطفة

ًا: مسممتقل بحث إلى يحتاج فهذا الهدنة عن السؤال إلى  نأتيثاني
ع كاملمة الدلمة فيمه ُتعمرض ُيجم النظمر ممع الفقهماء كلما فيمه و
المور: بعض إلى نشير ولكن الشاما فبلد في للواقع

ْيِج، بعد اللغة: السكوُن في الهدنة: الهدنة  تعريفأولً: َدَن و الَه َه
َكَن. َيْهِدُن ًا: َس ُدون ُه
َأْن9/238( اللممه رحمه قدامة ابن يقول الصطلح وفي َد ): ( َيْعِقمم
ْلَحْرِب َِلْهِل ًدا ا َلى َعْق َتمماِل َتْرِك َع ْلِق ِبِعممَوٍض ا ًةا,  ّد ْيممِر ُممم ِبَغ ِعممَوٍض. َو

ُتَسّمى َنًة َو َد َدَعًة ُمَها ِلَك َوُمَوا َذ ًةا, َو َد ِليِل َوُمَعاَه َد ِب ِئز,  ّلممِه َقممْوِل َجا ال
ٌةا َء َبممَرا َلى: ( ّلممِه ِمممْن َتَعمما ِلِه ال َلممى َوَرُسممو ّلممِذيَن إ ُتْم ا ْد ِمممْن َعاَهمم

ِكيَن) ، ْلُمْشِر َنُه َوَقاَل ا ْبَحا ِإْن ُس َلى: (َو َتَعا َنُحوا َو ِم َج ْل َنممْح ِللّسمم َفاْج
َأّن ْبممُن َمْرَواُن, َوِمْسَوُر َلَها). َوَرَوى ِبممّي َمْخَرَمممَة, " ّن اللممه صمملى ال

ْيَل وسلم عليه َلَح, ُسَه َلى َعْمٍرو ْبَن َصا َيِة, َع ِب ْي َد ْلُح َتمماِل َوْضِع ِبا ْلِق ا
ِنيَن"، َعْشَر ّنُه ِس ْد َول ُكوُن َق ِلِميَن َي ْلُمْس ُنُهْم ِبا ُيَهمماِد ّتممى َضْعٌف, َف َح
ِلُموَن. َيْقَوى ْلُمْس ا

ِلَك َيُجوزُأ َولَ َظِر إل َذ ّن ِلِميَن;َ إّما ِلل ْلُمْس ُكوَن َأْن ِل َعممْن َضممْعٌف ِبِهْم َي
ِإّما ِلِهْم, َو َتا ْطَمَع َأْن ِق َأْو إْسمملِمِهْم ِفممي َي ِتِهْم,  َن ْد ِئِهممْم ِفممي ِبُهمم َدا َأ

ِتَزاِمِهْم ْل َيَة, َوا ْلِجْز َكامَا ا َأْو َأْح ّلِة,  ْلِم ْيِر ا ِلَك َغ ِلِح). ِمْن َذ ْلَمَصا ا

ُا: الهدنممة لجمموازأ المسمملمين فقهمماء الهدنة: واشترط  شروطثاني
وهي: شروط، أربعة

كتمماب فممي نممائبه. جمماء أو الممماما لهمما العاقممد يكممون أن م1
):184م183السلما) ( سناما ذروةا أحكاما بعض عن اللثاما (إماطة
الدولممة غياب عند  المسلمة الدولة رئيس أو الماما مقاما (ويقوما

" شممغور الجممويني أسممماه ممما أو السلطان غياب عند أو المسلمة
علممماء مممن عممالم مقممامه يقمموما أقممول " ، السمملطان مممن الزمان

فيكممون الممدين لقامممة تقمموما الممتي الطوائف أمراء أو المسلمين
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الصمملح عقمود عقممد الطوائممف هذه عند والعقد الحل لهل أو لهم
خل الجممويني: لممو ..قممال مصلحة فيه وكان ذلك أمكن إن والمان
قرية كل وسكان بلدةا كل قطان على فحق السلطان من الزمان

مممن والحجممى العقممول وذوي والنهى الحلما ذوي من يقدموا أن
لو فإنهم وزأواجره مناهيه عن وينتهون وأوامره إشارته يلتزمون

إظلل عنممد وتبلممدوا المهمممات إلممماما عنممد تممرددوا ذلك يفعلوا لم
. الواقعات).أ.هم

(بدايممة اللممه رحمممه رشممد ابممن لمصمملحة. وقممال تكون أن م2
المهادنممة؟ تجمموزأ هممل ): ( فأما1/283المقتصد)( ونهاية المجتهد

مصممملحة المممماما ذلمممك رأى ابتمممداء... إذا أجازأوهممما قومممما فمممإن
لهممل الداعيممة الضممرورةا لمكان إل يجيزوها لم وقوما للمسلمين،

:2/259( المهممذب الشممافعي الشمميرازأي السمملما...). وقممال  (
وجل: عز لقوله عقدها يجز لم مصلحة، الهدنة في يكن لم ( فإن

معكممم) وإن واللممه العلممون وأنتممم السمملم إلى وتدعوا تهنوا (فل
أو الجزيممة، بممذل أو إسمملمهم، يرجممو بممأن مصمملحة، فيهمما كممان

يهادن...).  أن جازأ غيرهم، قتال على معاونتهم

رحمممه قدامممة ابن فاسد. قال شرط عن عقدها يخلو أن م3
ٌد الهدنة): (َشْرٌط عقد في الشروط /فصل13 (المغني الله َفاِسمم

ْثممل ، َتِرَط َأْن ِم ّد َيْشمم ِء َر ّنَسمما ّد َأْو ، ُمُهمموِرِهّن َأْو ، ال َأْو ، ِسممَلِحِهْم َر

َءُهْم َطا ًئا إْع ْي َنا ِمْن َش ْلَحْرِب آَلِت ِمْن َأْو ، ِسَلِح َتِرَط َأْو ، ا َلُهممْم َيْشمم
ُلُه َيُجوزُأ َل َمْوِضٍع ِفي َماًل ْذ َتِرَط َأْو ، َب َتممى َنْقَضَها َيْش ُءوا َم َأْو ، َشمما

ُكّل َأّن ِئَفٍة ِل ْنُهْم َطا َتِرَط َأْو ، َنْقًضا ِم ّد َيْش َياِن َر ْب ّد َأْو ، الّص الّرَجاِل َر
ِما َممَع ، َد ْلَحاَجممِة َعمم ْيممِه ا َل ّلَهمما . َفَهممِذِه إ ٌةا ُشممُروٌط ُك َد َيُجمموزُأ َل ، َفاِسمم

ُء ْلَوَفا ُد . َوَهممْل ِبَها ا ُد َيْفُسمم ْلَعْقمم َلممى ؟ ِبَهمما ا ْيممِن َع ًء ، َوْجَه َنمما َلممى ِب َع
َدةِا الّشُروِط ْلَفاِس ْيممِع ِفممي ا َب ْل َذا ِفيَممما إّل ، ا ُكممّل َأّن َشممَرَط إ َواِحممٍد ِل

ْنُهْم َتممى َنْقَضَها ِم َء َم َبِغممي ، َشمما ْن َي ًدا َوْجًهمما َتِصممّح َل َأْن َف َِلّن ، َواِحمم

ِئَفَة ُكّفاِر َطا ْل ُنوَن ا ْب َلى َي َذا َع َْلْمممُن َيْحُصُل َفَل ، الّشْرِط َه ْنُهممْم ا ، ِم
ُنُهْم َوَل ّنا َأْم َيُفوُت ، ِم َنى َف َنِة). َمْع ْد ْلُه ا

يقممول العممدو لممدى واحممد أسممير بقمماء الفاسممدةا الشممروط ومممن
ًا261 / 4:  المحتاج (مغني الشافعي الشربيني الخطيب ) معدد
و المسمملمين بيممن الهدنة عقد عنها يخلو أن ينبغي التي الشروط
من الهدنة عقد خلو يشترط ) أي فاسد شرط كذا : ( و الكافرين

فك منع شرط ( بأن ) المنصوص الصحيح ( على فاسد شرط كل
ذلك نحو ... أو عليه استولوا ) الذي مالنا ترك ( أو ) منهم أسرانا

ِكر ما منع في الصل ... و الفاسدةا الشروط من : ( تعالى قوله ُذ
اشممتراط فممي و ) ، العلممون أنتممم و السلم إلى تدعوا و تهنوا فل

.أ.هم. عنها السلما ينبو إهانة ذلك
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ابممن باجتهاده. قال الماما يعينها معينة مدتها تكون أن م4
ُد َيُجوزُأ : َوَل / َفْصٌل13 (المغني الله رحمه قدامة َنممِة َعْقمم ْد ْلُه إّل ا

َلى ّدةٍا َع ّدَرةٍا ُم ُلوَمٍة ُمَق ُه ِلَما ؛ َمْع َنا َكْر ْلَقاِضممي . َقاَل َذ َظمماِهُر ا : َو
ِما َد َكَل ّنَها ، َأْحَم َثَر َتُجوزُأ َل َأ ْك ِنيَن َعْشِر ِمْن َأ َياُر . َوُهَو ِس ِت ِبممي اْخ أ

َ

ْكمممٍر ْذَهُب ، َب َلى َقمممْوله َِلّن ؛ الّشممماِفِعّي َوَمممم ُلوا َتَعممما ُت : ( َفممماْق
ِكيَن ْلُمْشممِر ْيممُث ا ُتُموُهْم َح ْد ْنممُه ُخممّص ) . َعممامّا َوَجمم ُةا ِم ّد ْلَعْشممِر ُممم ا
َلَحِة ِلُمَصا ِبّي (  ّن ّلى ال ّلُه َص ْيممِه ال َل ّلَم َع ْيًشمما َوَسمم َيممِة َيممْومَا ُقَر ِب ْي َد ْلُح ا

َد َفِفيَما ) ، َعْشًرا ْبَقى زَأا َلى َي َتَضى َع ِما ُمْق ْلُعُمممو َلممى ا َذا . َفَع ، َهمم
َد إْن َةا زَأا ّد ْلُم َلى ا َطَل ، َعْشٍر َع َدةِا ِفممي َب َيمما ُطممُل . َوَهممْل الّز ْب ِفممي َت

ْلَعْشِر َلى ؟ ا ْيِن َع ًء ، َوْجَه َنمما َلممى ِب ُبممو َوَقمماَل ، الّصممْفَقِة َتْفِريممِق َع َأ

ّطاِب ْلَخ َظاِهُر ا ِما :  َد َكَل ّنممُه ، َأْحَم َلممى َيُجمموزُأ َأ َثممَر َع ْك ، َعْشممٍر ِمممْن َأ
َلى ُه َما َع ِْلَمامُا َيَرا َلَحِة ِمْن ا ْلَمْص َذا ، ا ِبَه ُبممو َقاَل َو ِنيَفممَة َأ ّنممُه ؛ َح َِل

ٌد ْلَعْشِر ِفي َيُجوزُأ َعْق ُةا َفَجازَأْت ، ا َد َيا ْيَهمما الّز َل ِْلَجمماَرةِا َكَعْقممِد ، َع ، ا
ْلَعامّا ْلَعْشِر ِفي َمْخُصوٌص َوا ًنى ا َد ِفيَما َمْوُجوٍد ِلَمْع ْيَها زَأا َل َوُهَو ، َع

َلَحَة َأّن ْلَمْص ْد ا ُكوُن َق ْلِح ِفي َت َثَر الّص ْك ْنَها َأ ْلَحْرِب ِفي ِم ). ا

مممن الكممثير اليمموما الجزائر في الجهادية الحركة مسيرةا يعتري
؟ هنمماك يجممري ممما حقيقممة .. فممما العلما وسممائل عممبر التشممويه

مممن سممنوات عشر بعد الجهادي التيار ذلك مسيرةا تقيمون وكيف
؟ العمل

حممتى الجزائممر قضية واجهته ما مثل التشويه من قضية تواجه لم
ًا إن العلما يممردده ممما ردد الجزائر كلمة سمع إذا الخيار من كثير

وأن الممتزوير هممذا فممي شاركوا الحكومات مشايخ أن وذلك الجائر
أو السممفر عنمماء أنفسممهم يكلفمموا لممم السمملما وأبنمماء المسلمين

فممي فضمملوا الجزائممر في الخيار بالمجاهدين التصال أو السؤال
ًا وأضمملوا المسألة هذه للممدعوةا السمملفية الجماعممة . تقممول كممثير

ّنممه لبصممير: ( أبممي الشمميخ إلممى رسممالتها في والقتال يخفمى نظ
ّد عندنا الجهاد أنباء الفاضل شيخنا عليكم ّكمماما ضمم ّدين الح المرتمم
ّبممما ولكن سنين، عشر منذ نقاتلهم زألنا ل الذين ّلممة ر النبمماء لق
الممذي الممتزييف وكممثرةا معكممم التصممال وفقممدان تصمملكم الممتي

غيممر صممورةا تعطممي قممد أسممباب كلهمما عنممدنا، بالوقممائع يلتبممس
.والعلماء الدعاةا عند لجهادنا مطابقة

ّدعاةا لنصممرةا عندنا المجاهدين حرقة كم الله ويعلم والعلممماء المم
الصمملةا عليممه قممال وقممد ونصممحهم وتوجيهمماتهم الربممانيين
ّدين"والسمملما ّلممة أّن قلنمما إن نبممالغ ل إننمما بممل ،"النصمميحة المم ق

للزيممغ سممبب أكممبر كممانت العلممماء مممن والنصممائح التوجيهممات
ّياما عندنا الجهاد فيه قع و الذي والنحرافا السلمية الجماعة أ

ّلحة منهممج علممى وكممانت هممم1412 عمماما كممانت البداية فإن المس
ّنة الكتاب وفق صحيح ّلفي والمنهج والس طلبممة هناك وكان الس
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أسممر ممن منهممم و اللمه رحمهمم قتمل ممن منهممم كممثيرون علم
عماما جليمما ذلممك وكمان تظهر والزيغ الغلو بوادر بدأت وبذهابهم

رحمممه زأيتوني جمال الرحمن عبد أبي أخينا مقتل عند هم1417
ّلى وبعده آنذاك، للجماعة أميرا كان الذي الله عنممتر المممارةا تممو

الخمموارج منهممج معهممم وأظهممروا معممه السمموء وبطانممة زأوابممري
الشممعب تكّفر التي الّضالة الفتاوى عن بعدها تسأل ول الضلّل

:وباختصممار والسممبي والولممدان النسمماء قتممل وتجيممز الجزائممري
جبهممة إلممى المرتممدين الحكمماما قتممال مممن الحممرب مجرى تحويل
يناصممر أغلبممه كممان الممذي الجزائممري الشممعب عممموما هي جديدةا

تعصممف أن كممادت قاصمممة بحممق هممذا كممان ولقممد المجاهممدين،
المجاهممدين مممن رجممال سممّخر بممأن اللممه حفممظ لممول بالجهمماد

عممدما وأعلنوا منه براءتهم وأعلنوا الزيغ لهذا وقفوا المخلصين
ّلة للمارةا مبايعتهم فيهمما اللممه فبممارك جهممودهم وتكمماثفت الضا

ّدعوةا الّسلفية الجماعة الجديد المولود فكان قمد و والقتمال، للم
ّلهمما المنمماطق عممبر الجهمماد كتممائب أغلممب تحته انضّمت بممأرض ك
وبعممد اللممه رحمممه مصممعب أبو أخانا ،فبايعوا لله والحمد الجزائر
ّلى مقتله ّطاب حسان حمزةا أبو أخونا بعده المارةا تو حفظممه ح

ّيا الجماعة أمير وهو الله ).حال

ًا ما1991 م هم1412 عاما من بدأت الجزائر في الجهاد شرارةا إذ
الجيممش فممي الضممباط كبار به قاما الذي العسكري النقلب بعد

فمموزأ بعممد أنممه وذلممك جديممد بممن الشمماذلي رئاسممة ضد الجزائري
الضممباط هؤلء زأج النتخابات تلك في للنقاذ السلمية الجبهة
هناك المسلمين على وصالوا والمعتقلت السجون في باللفا
وإل الصممائل هممذا يممدفعوا أن المجاهممدين الجزائممر أبنمماء فممرأى

ًا سيسحقون وكممانت المسلحة السلمية الجماعة فأنشئت تمام
رحمممه زأيتمموني جمممال وفمماةا إلممى هم1412 عاما من بدايتها في
الجماعة نشاط خلل ومن والجماعة السنة أهل منهج على الله

أن الجزائممر فممي الحكممم كمماد انحرافها قبل المسلحة السلمية
ًا لهممم يكون الممدول أن حممتى) ما1995 ممم ما1994( عمماما خصوصمم

أخممذوا لممو فيممما بجديممة تفكممر بدأت وغيرها فرنسا مثل الكبرى
!!.الحكم

يممد علمى الجماعممة انحرفممت والختراقممات المممؤامرات بفعل ثم
نحسممبهم الطيبممة المباركممة الجماعممة خرجممت أن إلممى الزوابري

طيممب حممال في وهم) والقتال للدعوةا السلفية الجماعة( كذلك
علممى وهممم المرتممدين اللممه أعداء يجاهدون وجل عز الله بفضل
التجربممة مممن واسممتفادوا المسممتقيم والصممراط القممويم المنهج

وهممم والتنظيمية والعسكرية المنية قدراتهم فطوروا السابقة
ًا قضيتهم نشر إلى بحاجة ًا ودعمهممم إعلمي ًا ماليمم وقممد ومعنويمم

مصممعب أبي يد على ما1998 عاما في السلفية الجماعة أنشئت
إلممى الجماعة إمارةا انتقلت الله رحمه رحيله بعد ثم المجيد عبد
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القرشممي عبيممدةا أبممو يقممول الله نصره حطاب حسن حمزةا أبي
من العديد لكن): (المل وبصيص الجزائر( مقاله في الله وفقه

بينها:  ومن الجهادي الداء تطوير دون حالت العوائق

الجزائممري النظمماما أن المعممروفا : مممن الجزائري النظاما خبث م1
ثممورةا واجه أنه إلى , إضافة فرنسا ضد الثورةا دروس من استفاد

) , وهي الله رحمه يعلي بو ( ثورةا الثمانينات عقد خلل إسلمية
لمحمماولت اللزأمممة الخممبرةا أعطتهمما لنهمما لصالحها لعبت عوامل
هممذا أن . كممما الولممى مراحلممه فممي الجزائممر فممي الجهاد إجهاض
, العممالم فممي الثوريممة المنظمممات بكل عقود طيلة ارتبط النظاما
, الفلسممطينية القضممية نصممرةا أسمماس علممى معهمما تعامممل الممتي

ًا فحصل ًا تراكم ًا معلوماتي وأسمماليب المنظمممات هممذه حول معتبر
.  الدولي المستوى على عملها

الحممدود كممل العسممكريين القممادةا دمويممة تعممدت أخممرى جهممة من 
ًا خططمموا , فقممد الوحشممية العممزل المممدنيين لسممتهدافا أساسمم

الممارسممات حصمميلة , وفمماتت المجاهممدين على للضغط كوسيلة
العسممكر قادةا . فتعطش التوقعات كل القمعية للجهزةا الهمجية

ًا ليس للدماء ًا شيئ لمسمماتها , وضممع  ممنهجممة خطممة وإنممما طارئمم
 مديريةDRS(  الستخبارات مدير العماري إسماعيل اللواء الولى
فممي الجزائري الجيش مسؤولي مع اجتماعا ) خلل والمن البحث
ملييممن بثلثممة بالتضممحية مسممتعد أنممه أعلممن عنممدما الصراعا بداية

للبطممش صممريحة دعمموةا , وهممي  المن استتباب أجل من جزائري
. الجماعي القتل و والتنكيل

الجزائريممة السممتخبارات : لعبممت العسممكرية الستخبارات دور م2
ًا صممفوفا اخممتراق بهممدفا السمموفييت لصممالح مشممبوهة أدوار

فممي ( هممم المتطمموعين بعممض إرسممال عممبر العممرب المجاهممدين
هممؤلء شممكل , وقد أفغانستان ) إلى استخبارات ضباط الحقيقة

فممي المجاهممدين لختراق الولى النواةا عودتهم لدى الجواسيس
تممم ممممن بممويعلي حركممة أتبمماعا بعممض إلممى , إضممافة الجزائممر

ذلممك عممبر الستخبارات تمكنت , وقد السجون داخل استقطابهم
عممن تحريفها ثم السلمية الجماعات سير في التأثير تحقيق من

. الداخل من السلمي المشروعا لتدمير , واستغللها مسارها

ًا العربيممة النظمممة : لعبممت  العربيممة النظمممة دور م3 ًا دور مكثفمم
أول كممان السممعودي , فالنظاما الجزائر في النقلبيين لمساعدةا

3(  الطائلممة الممموال بمممدهم الجزائر طواغيت لمساندةا هب من
للقيممادةا فهممد الملممك وجممه لقممد ) , بل دفعة أول في دولر مليار

كيفيممة ) فممي نممزار خالممد اللواء مع لقاء ( أثناء الجديدةا الجزائرية
: " كلمممات ثلث فممي لخصممها الجزائممر في المسلمين مع التعامل

" .  ..العصا .. العصا العصا
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النفسممية الحممرب بإشعال السعودي النظاما تكلف أخرى جهة من
حملممة قممادوا , الممذين العملء إلممى اللجمموء عممبر المجاهممدين ضممد

فممي السمملمية الحركة أبناء من الصادقين كل ضد شعواء تشويه
, ونجحمموا مأسمماتهم مممع التعمماطف من المة لمنع الجزائر, وذلك

بنشممر الدعائيممة الليممة قامت ذلك . بموازأاةا كبير حد إلى ذلك في
بينممما العالميممة صممحفها في المجاهدين ضد الراجيف و الكاذيب
دفعممت , وقممد الجزائممر لحكمماما القبيحممة الصممورةا تجميممل حمماولت

ً الجزائرية الستخبارات ًا مقابل تلممك تقديم على للساهرين ضخم
. طاهري أمير الصحفي مع حصل , كما الخدمات

جلديممه كبممار والتونسممي السمموري النظمماما بعممث آخممر صعيد على
و التعممذيب و السممتنطاق كيفيممة هنمماك نظرائهممم لتعليم للجزائر
التونسممية و السممورية بالتجربة إفادتهم , و بالمسجونين البطش

. السلمية الحركات على القضاء في

مقممدمتها وفممي الغربيممة الممدول : لعبممت  الغربيممة الممدول دور م4
ًا أمريكا و فرنسا ًا دور والعتمماد السمملحة و الممموال ضخ في ضخم

بعممض أن القممول يمكممن .بممل الجزائممر عسممكر لصالح والمعلومات
النفسممية الحممرب لممواء حملممت الفرنسممية السممتخبارية الجهممزةا

عممبر ممم المكممرر اتهممامهم عممبر , وذلممك المجاهدين ضد والعلمية
و القبيحممة الوصممافا و النعمموت بشممتى ممم المتواطئممة الصممحافة

الجزائري العسكر يقترفا ما مسؤولية تحميلهم , وكذلك الذميمة
يتحممرك من كل على الخارج في التضييق إلى , إضافة جرائم من
. الجزائر حكاما مصالح ضد

النظمماما قادهمما الممتي الشممعواء الحممرب حصمميلة والحصيلة: بلغممت
معهمما المتعمماطفين و قواعممدها السمملمية الحركممة ضد الجزائري

: التالية الرقاما

حقوق منظمات  حسب200000(  القتلى من اللفا مئات.1
). بوتفليقة الرئيس تصريح  حسب100000,  النسان

حركممة  حسممب15000(  المختطفيممن مممن اللفا عشممرات.2
رايتممس هيومممان منظمة  حسب7000 ، الجزائريين الضباط
إلممى تشممير التهمماما أصممابع ) وكممل النسممان لحقوق ووتش

البالغممة الممارسممة هممذه فممي للسلطات الكاملة المسؤولية
. ذويهم مصير معرفة من العائلت تحرما , والتي الشناعة

ًا60000( اللفا عشرات.3 ًا المسممجونين ) مممن  تقريبمم ظلممم
ًا . وعدوان
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إثرهمما علممى نممزل القتصممادية الخسائر من دولر  مليون4.20
 إلممى1990 عمماما  دولر2500 مممن للفممرد القممومي الممدخل
انخفممض (أي2001؛ عمماما  دولر1500  ثم1997  عاما1376

) .1990 عاما المستوى % من60 بحوالي

من العمل عن العاطلين عدد ارتفع الجتماعي الصعيد على.5
عمماما  شممخص4200000  إلممى1992 عاما  شخص1300000

ارتفع , فقد الماضي العقد خلل الفقر تفاقم  . كما2001
150000 مممن الدنى الحد تحت يعيشون الذين الفقراء عدد

 , مممما2001 عاما  شخص1500000  إلى1990 عاما شخص
لممم الممتي الجتماعيممة المممراض مممن الكممثير ظهور إلى أدى

. قبل من الجزائري المجتمع يعرفها

الحالي:      الوضع
الجهمماد لكممان آخممر بلممد فممي الوقممائع هممذه مثممل وقعت لو حقيقة
ً الممدين هممذا لمممر قيممض اللممه , لكممن بعيممد زأمممن منذ انتهى رجممال

لمممن يممأبهوا , ولممم سممبيله فممي الجهمماد لممواء رفعمموا اسممتثنائيين
علممى قممامت الممذين الرجممال . وهممؤلء خممذلهم مممن ول خممالفهم
. والقتال للدعوةا السلفية الجماعة أكتافهم

ذاتممه حممد فممي هو بالجزائر الجهاد ساحة في الحركة هذه بقاء إن
طممال الممذي الضممخم المكممر حجم إلى , بالنظر الرحمن من كرامة

الستخباراتي الكيد إلى . فإضافة الجيش طرفا من الجزائر أهل
لمواجهممة السلح حملة من غالبية استسلما إلى أدى الذي الهائل

الكيماويممة السمملحة أنممواعا كممل اسممتخداما تممم , فقممد الطغيممان
ًا المحرمة الطيممران و التقليديممة السمملحة أنممواعا كممل وكذلك دولي

ًا إل يزدهممم لممم ذلممك أن , إل البطال هؤلء معاقل دك في و ثباتمم
ًا جمذوةا بقماء فمي اللممه بعممد لهممم الفضل . ويرجع النصر في يقين

). مشتعلة الجهاد

والقتال: للدعوةا السلفية الجماعة قال: (مميزات أن إلى
:     الراشدةا     القيادةا     م1

للممدعوةا السمملفية الجماعممة عرفتممه الممذي التطممور إلممى بممالنظر
راشممدةا قيممادةا علممى تتمموفر الجماعممة بأن القول يمكن والقتال

الفتمن أممواج قادتهما يمد علمى الجماعمة عممبرت المقاييس بكل
حسممب ممم إليهمما المنتسممبين عممدد وزأاد,  المممان بممر إلممى العاتية

تضماعفت كمما مجاهممد 4000 إلمى مم الدائمممة الغربيمة المصادر
وقممد.  وعرضممه الجزائممري الممتراب طول على المساندةا الشبكة
بالتعمماليم الممدقيق اللممتزاما السممفلية الجماعممة قيممادةا عممرفا

, الصممديق قبممل العممدو بممذلك لهممم وشهد,  الجهاد في الشرعية
سمماندوها و كممبير بشكل الجماعة مع الهالي تعاطف فقد لذلك
. لذلك الفرصة سنحت كلما
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:     المحنكة     الستراتيجية     م2
في وتمركزت,  العصابات حرب أسلوب إلى الجماعة لجأت لقد

الجيممش قممط يسممتطع لممم الممتي,  المموعرةا الجبليممة المنمماطق
لسممتهدافا ولكممن.  التحريممر حممرب خلل دخولهمما الفرنسممي

معنويممات في الثر بالغ العسكرية والقوافل للدوريات الجماعة
المفاجئممة و والمؤلمممة المركممزةا الضممربات أن وذلممك,  الجيممش

بعممد المجاهممدين تعقممب يسممتطيع ل وأنه خاصة,  مضجعه تقض
ًا المجاهممدين وعلممم المسممالك لوعممورةا,  ذلممك بقممدومه مسممبق

المؤلممة الضمربات وضممن.  متطورةا استخباراتية شبكة بفضل
ًا المجاهممدون سممددها الممتي الهجمموما,  السممفاح للجيممش مممؤخر
مدينممة قممرب عسكرية قوافل شهرين منذ استهدفا الذي الكبير
حمموالي قتل إلى وأدى)  العاصمة شرق جنوب كم 450(  باتنة

الحصمميلة(  للجيممش الرسمممية الحصمميلة فممي وضابط جندي 50
) . بكثير ذلك من أكبر الحقيقية

ًا كان القبائل منطقة في السلفية الجماعة تمركز أن كما خيممار
ًا و للظلممم برفضممها القممدما منممذ تعممرفا منطقممة لنهمما ممتممازأ

إسممفين دك في الستعمار عملء آمال حطم أنه كما,  الطغيان
لن,  السمملمي والمشممروعا القبائممل منطقممة سكان البربر بين

كممان من ظن وخيبوا,  المجاهدين نصروا و آووا القبائل سكان
. العكر الشعوبية ماء في الصطياد يريد

:     المبدأ     على     الثبات     م3
وضمموح و العقيدةا بسلمة تتميز السلفية الجماعة و بدايتها منذ

مممن العديممد تخطممي علممى المميممزات هذه ساعدتها وقد المنهج
سمممي الممذي الكممبير الخممداعا الطلق علممى وأشممدها,  العقبممات
باستسمملما يقضممي شممفهي اتفمماق وهممو المممدني بالوفمماق
الماديممة الوعممود بعممض و الدولممة عفو مقابل والتوبة المقاتلين

إلممى الوضمماعا بإرجمماعا تقضي أخرى وعود إلى إضافة,  التافهة
علمماء لعمب وقمد.  إلمخ المعتقليمن عمن الفمراج عهمدها سابق

ًا الشرطة ووعاظ السلطة ًا دور مممن بممالكثير التغرير في رئيسي
تلممك لهممم سمماغوا و,  الرؤيممة لوضوح يفتقرون ممن المقاتلين
) الجيممش بهمما يقمموما الممتي(  المجممازأر سممتوقف بأنهمما الخطمموةا

مممن 3000 قرابممة لممذلك فاستسمملم,  الجزائري الشعب ونزيف
الخممتراق كممذلك لعممب( للنقمماذ السمملمي للجيممش التممابعين

ًا الستخباراتي ًا دور أحممد مزراق مدني أن إذ التجاه هذا في كبير
).اسممتفهاما علمة من أكثر عليه الفصيل لهذا الكبار المسؤولين

ّبَر المر هذا أن هؤلء يفطن لم سمموى يعنممي يكممن ولم,  بليل ُد
أقمماموا الذين الستخبارات ضباط عن للعفو قضائي غطاء منح

العسممكر نكممث بعدما الخداعا ظهر وقد.  العزل للشعب المذابح
ول,  تمموقفت المجممازأر ول,  أطلقمموا المسمماجين فل,  وعودهم
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المقابممل فممي.  براقممش جنت نفسها وعلى...  أعيدت الحريات
, وتفصمميلً جملممة الخرق التفاق هذا السلفية الجماعة رفضت

الصممخرةا بمثابة العقدية الشرعية بالمبدئ الجماعة التزاما وكان
الجماعة تأبه لم.  الستخبارات قادةا أماني عليها تحطمت التي
عزمهمما عن ثناها ول,  السفاح الجيش تواجه لوحدها تركت أنها

القيممادات قبممل مممن سممواء,  عليها عرضت التي الكثيرةا الوعود
اسممتمرت بممل,  نفسممه بوتفليقممة الرئيس قبل من أو العسكرية

الدؤوب سعيها في خذلها من ول خالفها من يضرها ل الجماعة
. السلمية الدولة إقامة نحو

القتال:     و     للدعوةا     السلفية     الجماعة     أماما     عوائق
:      الغربية     للدول     السافر     التدخل     م1

إنشمماءها منممذ والجهمماد للممدعوةا السمملفية الجماعممة واجهت لقد
ممم للجماعة يكن ولم,  الجزائر مستوى على التحديات من العديد
خممارج أنشطتها لتمديد طموحات أية م المتوفرةا القرائن حسب

, الخلفيممة حممديقتها الجزائممر تعتممبر الممتي فرنسمما لكن.  الجزائر
المتعاطفين تعقب إلى الجماعة لنشأةا الولى الياما منذ سعت
( هممؤلء مممن بالعديممد فرنسمما زأجممت وقممد.  الخممارج فممي معهمما

ًا بهممم وألصممقت,  السممجون في)  حلفاءها عبر أو مباشرةا تهممم
بعممد ثممم.  فرنسمما في العالم كأس أقيم حين حدث كما,  خيالية
تحلممم وبممدأت,  الخممط علممى أمريكمما دخلممت سممبتمبر 11 غممزوةا

ًا المجاهدين كل على بالقضاء ًا شرق مممن ذلممك فممي بممما,  وغرب
أمريكمما و الحين ذلك منذ.  القاعدةا بتنظيم البتة علقة له ليس

ممن المجاهمدين ضممد الجزائممر فمي السمفاح النظماما مع تتعاون
ًا فأنشممأت,  والقتممال للممدعوةا السلفية الجماعة ًا مركممز مخصصمم

القمعيممة بالجهزةا وأمدت,  الجزائرية العاصمة في الغرض لهذا
. التدريب و التسليح أنواعا بشتى

:  المعقدةا     المنية     الوضاعا     م2
الجماعممة أداء التطممور وبين بينها السباب من العديد حالت لقد
فممي عنممه غنممى ل الممذي,  خمماص بشممكل العلمممي الميدان في

موقممع علممى تتمموفر الجماعة أن فرغم.  بقضيتهم المة تعريف
التعقيممد البالغممة المنيممة الوضمماعا أن إل,  النممترنت شممبكة في

الصممحف بعممض نشممرت فمثلً,  دائم بشكل تطويره من تحرمها
اء اسمتطاعت القمعيمة الجهمزةا أن كيف الجزائرية القبمض إلق

الشبكة على الجماعة موقع لتطوير يسعيان كانا مجاهدين على
إلممى الجماعممة بيانممات لبعممث الهاتفيممة الخطمموط ويختلسممان, 

تممواجه الممتي العوائممق حممول فكممرةا يعطي نموذج وهو..  الخارج
. هم.أ). الباب هذا في المجاهدين

شممباب مممن نتمنى الجزائر في إخواننا عليه لما العرض هذا بعد
ًا أخبارهم في التثبت السلما وانهم عن خصوص يجعلموا وأن إخ
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ٍأ فاسممق جماءكم إن آمنمموا الذين أيها يا: (وجل عز الله قول بنبم
ًا تصيبوا أن فتبينوا فممي فعلتممم ممما علممى فتصبحوا بجهالة قوم

أبممو ورسمموله اللممه عممدو بممالخبر جاء إذا فكيف) نادمين أنفسكم
قضممية تجمماه حسمماباتنا مراجعممة من فلبد المرتد الكافر تفليقة

المؤمنممون ظممن سمممعتموه إذ ولممول( الجزائممر فممي إخواننمما
ًا بأنفسممهم والمؤمنات ًا ،) خيممر أصممحاب الشممباب أوصممي وأيضمم

عممدةا مواقممع إنشمماء المواقممع تصميم مجال في العالية الخبرات
هنمماك إخواننمما مممع والتواصممل والمجاهممدين الجهاد قضايا لدعم

ملقًى شرعي واجب فهذا أخبارهم لنقل اللكتروني البريد عبر
الطلئممع بممدعم المممال أصممحاب أوصممي كممما عممواتقهم علممى

فممي لتنفقمموا ُتممدعون هممؤلء أنتممم همما( مكان كل في المجاهدةا
واللممه نفسه عن يبخل فإنما يبخل ومن يبخْل من فمنكم سبيل
ل ثممم غيركممم قوممما يسممتبدل تتولمموا وإن الفقممراء وأنت الغني
).أمثالكم يكونوا

 مسلسممل الخيممرةا الونممة فممي المصممرية السمماحة شممهدت
للجمماعمممة التاريخيممة بالقيممادات يسمممى ممما تقمموده استسمملمي
بهممذه المممر وصممل حممتى ، المصممرية السجمممون فممي السمملمية

المر بهم وصل بل ، وتخطئتهم  المجاهدين تجريم إلى القيادات
.. ووصممفوا غيهم في ازأدادوا ثم نفسه السلمبولي تخطئة إلى

هممذه لكمموادر نصمميحتكم هممي ! فممما شممهيدا مممات بممأنه السممادات
؟ الشباب من الجماعة

حلقنمما وبعممدها فلسممطين إلى السفر ثم العراق على مرورنا بعد
خّرجممت التي الكنانة أرض إلى مصر إلى نعود نحن ها الجزائر إلى
البطممال تلممو والبطممال العظممماء تلممو العظممماء تخممرج زأالممت وما

التمماريخيين)!!! (القممادةا هممؤلء يصدره ما بالغ بأسف يتابع والكل
شممهدائهم فيمه وجرممموا لماضميهم فيها تنكروا مخزية بيانات من

ًا فأصبحوا بممأن مضممى فيممما قممدمنا وكما إخوانهم به ُيطعن خنجر
أنه فتنمة عليمه تؤمن ل الحي دي بيمن التقمديم يجموزأ ل وب اللمه ي

ادةا هؤلء نعم ورسوله ال الق جنهم ط العمذاب ألموان وذاقموا س
الله يدي بين يتقدموا يجعلهم ل هذا كل لكن صعبة بمعاناةا ومروا

مممن هممو اليمماما هممذه نممراه وممما وسمملم عليممه اللممه صمملى ورسوله
فمي مشممروعا كممل يئممدون فتئوا ما الذين مصر طواغيت مؤامرات

نراهم زألنا ل بل بمصر يكتفوا لم فهم والمسلمين السلما صالح
ببعيممد عنما لفلسمطين ممؤامراتهم وممما بلمد إلممى بلد من يتنقلون

فممي جمماء التمماريخيين!!! ممما القممادةا هممؤلء صيحات آخر من وكان
فممي زأهممدي ما: ( جممدد15/7/2003 بتاريخ الوسط الشرق جريدةا

أنممور الراحممل المصممري الرئيممس اغتيممال لعمليممة إدانتممه حممواره
بقيممادةا الجماعممة عناصر  بأيدي1981 عاما وقعت والتي السادات
دي انمه وقمال السملمبولى خالمد أول الملزأما الشمديد أسمفه يب

ولعمل أجازأها لما وبه بالجماعة الزمان عاد لو وأنه العملية، لهذه

والجهاد التوحيد منبر



61الزأدي جندل أبي الشيخ مع حوار

وكممذلك الفتنممة، قتال شهيد السادات يعتبر إنه منعها. وقال على
فممي الشممرطة أفممراد أو الجماعممة أعضمماء مممن سممقط مممن كممل

المن. أجهزةا وبين بينها المواجهات

والشممرطة الجيممش بممأن الوسط الشرق مع حواره في أفتى كما
الممتنعممة الطائفممة حكم في ليست الدولة في المدنية والجهزةا

أبعممد إلممى حممواره في ذهب بل قتالها، الجماعة توجب كانت التي
ًا الحماكم يواجههما التي العالمية التحديات إن وقال ذلك من حاليمم
ًا تجعله قد ) وفممي الشريعة أحكاما لبعض تطبيقه عدما في معذور

الشممرعية وإلبمماس ورسمموله الله يدي بين التقديم من الكلما هذا
ووصممف شممهداء بممأنهم الكممافرين ووصممف الطممواغيت علممى

مممن هممم أيممن القممادةا هؤلء عقول أين فتنة أهل بأنهم المؤمنين
فيمممن القمماطع القمول ، المواجهممة (حتميممة جممماعتهم إصممدارات

أزأاغ زأاغوا وتعالى: (فلما سبحانه الله ) يقول الشرائع عن أمتنع
لممه تملممك فلممن فتنته الله يرد تعالى: (فمن قلوبهم) ويقول الله
ًا) ويقول الله من ًا له تجد فلن الله يضلل (ومن وجل عز شيئ وليمم

ًا) وقد حليمممة مصممطفى المنعممم عبممد الفاضل الشيخ أجاد مرشد
بالخطأ اعترافا السلمية الجماعة (مبادرةا كتابه بصير" في "أبو

ًا أن نعلممم وسممقوط) ونحممن انهيممار أما الجماعممة أفممراد مممن كممثير
عممن راضممين ول ممموافقين غير منهم القادةا وبعض بل السلمية

العلما ولكممن واستسمملمات تنممازألت من تلها وما المبادرةا هذه
ّيممب الكافر المصري فممي أجسممادهم تغييممب مممع هممؤلء أصمموات غ
المسيرةا وقتل لوأد المنتكسين هؤلء واستغل المصرية السجون
يحلو كما التاريخيين القادةا هؤلء أن والغريب مصر في الجهادية
إخمموانهم وصممف عممن يتورعممون ل أصممبحوا يسممميهم أن للعلما
وتنكممروا السممافلة العبممارات مممن شممابها وممما بالبلطجيممة بالمس

الممذين الطممواغيت عممن وينممافحون يممدافعون ذلممك ومع لخوانهم
أنممور قتل منذ الزمن من الفترةا هذه خلل العذاب سوء ساموهم
ما:2003  يوليممو16 بتاريممخ الشريعة أنصار بيان في جاء السادات

ًا حكومممة أن تظنون هل الجماعة؛ قادةا يا الحمق لمنطقكم (عجب
تتمنمماه ممما بفمموق وتصيحون تستعطفونها دراويش، حكومة مصر
ول ترحممم ل أمنية حكومة هي بل البساطة؛ بهذه فتخرجكم منكم
وأكممثرهم بمصمميرها، مصمميره وارتبممط كفرهمما كفممر بمممن إل تثممق

مبمماحث فممي ولهممم الشرعا، حكم في مرتدون كفار أنهم يعلمون
الممتي الحجج يلقنونهم ومستشارون ودراسات علماء الدولة أمن

الدلممة تركتممم السممذج أيهمما وأنتممم ينممافقهم، الممذي ومممن عليهممم
والقنمماعا القتنمماعا ثمموب وتقمصممكم تمثيلكم أن وظننتم الناصعة
الدولة!!  "دراويش" أمن عند لكم سيشفع

بعممدما السجن من يخرجكم من  أنه21 القرن بلهاء يا فاعلموا أل
مقممدمات دون المريممب تبممدلكم رأى ثم واقتناعا عقيدةا عن قتلتم

ًا؛ منتحر أحمق هو أحممق هممو ممن إل هممذا حمقه في يعذره ل أمني
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البديهممة هممذه يسممتخلص كممي الممذكاء لشممديد المرء يحتاج ول منه،
" دائممم تبممذل فممي وأنتممم منه المغامرةا لماذا ثم السافرةا؛ المنية

أكممثر بكممم ينتفممع فهممو نهممار؛ ليممل له ولءكم حدود" وتجددون بل
لممه ومممدحكم أقمموالكم النمماس يثمممن كممي القضممبان؛ وراء وأنتممم

لتكممبركم بكممم اللممه مكممر كيممف أرأيتممم عليه؛ الشرعية وإضفاءكم
.. المؤمنين دون من الشياطين وتوليكم

عشممرات مممن بكلمممة، ولممو لغيركممم يسمممح ول فتتكلمون أنتم أما
لكممم وتطبممل لكممم، المخممالفين المجاهممدين المسمماجين اللفا

المممؤمنين" الممذي تضممليل "مركممز إلممى بنفسممها وتممأتي الصممحف
عليكممم يمدخلون المممن ورجمال بكم، لتجتمع وتديرونه؛ تتزعمونه

لكممم ويقممدمون بممل والمرطبممات، بالمشممروبات بمماب، كممل مممن
ًا؛ والمساجين السجون على بها تدورون الباصات تسممفهون ، دأب
ل فرعون، عصي و بجزر ذممهم، وتراودون واحتسابهم، صبرهم

رجممال لهممم يسمح ل تعلمون، كما هؤلء، وإخوانكم موسى، عصا
مممن مريحممة ول مربحممة زأيممارةا ول العلما، فممي بكلمممة ولو المن

فممي المفتونة القلة وأنتم كتبكم تطبع بينما ألوفا، وهم أهليهم،
ًا! .... الداخليممة من؟! وزأارةا نفقة على السلمية، الجماعة طبعمم

الممدولي القمماهرةا معرض في وتعرض المساجين، على تفرض ثم
المحلية الطواغيت وصحف الفضائية القنوات بها للكتاب! وتزين

والرائحة.  المنظر كريهة سوءةا من و... يالها والعالمية

كممل المسممتميت بالباطممل  يهمماجم الرسمممي المصممري والعلما
ُلملَمعة، المدجنة المعارضة حتى سلوكياتكم، على معترض التي ا

الخاصممة! الجمهوريممة رئيس وطائرةا رحلت في زأعيمها ُيفتقد ل
كفرتكممم! وتخممرفا أنممي وتممدعي تكممذب السممبوعا، جريممدةا أعنممي

ّا جمعممت التي هذه حملة فأي الدولة؛ أمن بهذيان شممياطين علينمم
" الُمسممّخرةا" قيممادتكم أن نعلممم نكممن لممم بسببكم؟ والجن النس
المنزلة. بتلكم أخرى) تحظى قراءات ( ولها

الممذي هممو البسمميطة: مممن المقارنممة هممذه بعممد الن هنا والسؤال
أخممذت أمن عليها" ، يحسد "بحرية ويتبجح ويتمول ويتحرك يتكلم

وعممزل السمملح، بقمموةا مسممجده وأغلق جنسيته، وسحبت أمواله،
علممى موقممع بممأي له يسمح ول والعانة، العمل عنه ومنع منصبه،

تنتهممي ل حملت العلما عليممه ويشممن "أرائممه" ، بسبب النترنت،
، البلد، فممي سممابق مثيممل مممن لهمما ما وتشريعات محاكمات وفي
ًا يقولونها هكذا مممن يبممذل الممذي أهممذا المحمماكم، فممي وحممتى علن
علممى باستحواذه للدولة يتبذل مفلس هو الذي أما عليه الله فضل

ذلك. لذكر ُنضطر أن يؤسفنا بهم؟ ومقايضتها الشباب

ًا لكم يختار المن تجعلوا فل إل تزيدكم ل عنده، من حاقدةا ألفاظ
ًا الناس. عند وسفاهة افتضاح
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حرب في معكم وليس المصري المن مع نتراشق أننا نعلم فنحن
الخريممن، المسمماجين مممن نسمع أن من بد ل ولكن هذه؛ البيانات

الزمممر عبممود الشمميخ أيممن وغيرهممم، الجهاد وجماعة جماعتكم من
عبممد أبو الفقيه المهندس وأين طه رفاعي الشيخ وأين وإخوانه،
تهيلممون أنتممم وهمما وعممانوا، ُخطفمموا هممؤلء اللكممتروني، الرحمن
ومعممدودةا، زأائلمة خمدمات بخممس؛ بثمممن بطممولتهم، علمى التراب

كممل من العارية النواةا لفظ النظاما يلفظكم بعدما منكم ستسلب
العافية. الله ونسأل أمثالكم، في الله سنة هي كما ووجه، لحم

الدولة! مع التاريخ مزابل .. وإلى الدولة "تاريخيون".. بأمر قادةا

ُيصممر  "التمماريخيين" بالقممادةا تسممميتكم علممى المنممي العلما و
تسممتمرؤن حيمماء وبل وأنتم وعدوهم، الشيطان عدو بكم ليرهبوا

ًا الرئاسممة، هممي عندكم المهم هذا؛ الزور ثوب أنتممم ممما كممان حقمم
جمماهزةا، "المراجعات" والتراجعات فمطابع ل ولم باطل؛ أما عليه
ًا، لكممم أصبح باشا" قد "تاريخي ولقب الشارةا، تحت ًا أل حكممر تبمم
وتشدق. به تزقم ولمن نهايته الَمخزّي التاريخ لهذا

فممي "التاريخيممة" المنكفممأةا القيادةا أيها عليكم نعيدها أخرى مرةا
تممماريخكم نقضمممتم لقمممد المممذاكرةا، ومراحيمممض التاريمممخ سمممطل

طالممما الممتي الهالممك، السادات عملية فيه معرةا! بما واعتبرتموه
البطممال منفممذيها وضممللتم المؤمنين، عند وجاهتكم بها تسولتم

النمماس علممى تعيبممون بممأفواهكم... فكيممف قممولكم البرار! ذلكم
وقممادتكم وشممهدائكم معلميكممم لخيممرةا تنكرتممم وقممد لكم تنكرهم
فممرج السمملما عبممد الفقيممه والمهنممدس الرحمن عبد عمر كالشيخ

 الطهار؟ وإخوانهم السلمبولي خالد الفذ المقاتل والضابط

التاريخيممة" بعمدما "القيمادةا بلقممب الحتفماء لقموما يجموزأ فكيمف
بالجهممل ورممموه واسممتجرموه، واستحرموه لتاريخهم، هم تنكروا

بأنفسهم! ضده وكتبوا منه، وتابوا عنه ونأو عنه ونهوا والضللة،
ًا قوةا بعد من غزلها نقضت كالتي وكانوا بعممد يممأتون ... ثممم أنكاثمم

هذا الهيبة! ... إن واستجلب الفخر سبيل على به مستعلين ذلك
ًا عجاب؛ لشيء عليه يجوزأ قد وإنما الفخر، لصاحبه يجوزأ ل وقطع
ًء، والزجر؛ بل الحجر، ًء، ثم فرجا هذا، الزور ثوب عنكم اخلعوا رجا

أخممرى؛ مممرةا الصممفة وتلممك اللقممب بهممذا النمماس تسممترهبوا ول
ول ومقتضممياتها، معانيهمما عممن اللفمماظ يفصمممون ل فممالعقلء
. ). أ.هم بالثم العزةا تستمرؤا

 لولئكممم سممواء ؛ الجهمماد لشممباب توجهونهمما نصممائح مممن هممل
المتربصممون لولئكممم .. أو الثغممور علممى المرابطممون  البطممال

؟ للنطلق المتطلعون
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ًا سيصدر أقول السؤال هذا حول ًا الله بإذن قريب ًا كتاب اسمه خاص
الوصممايا بعممض إلى الشارةا من مانع ل للمجاهدين) ولكن (وصايا

قصيرةا:  جمل في

ن مرحلمة كمل وإعطماء والتخطيمط التنظيم على الحرص.1 م
العشوائية.   عن والبعد حقها المراحل

المجاهمممدين طاقمممة فممموق الصمممراعا دائمممرةا توسممميع عمممدما.2
وإمكانياتهم.

عملية. لكل المناسب العداد.3
الكم. ل والنوعا بالكيف الهتماما.4
الذيل. قبل الفعى رأس ضرب.5
عليممه ُيقممدما عمممل أو أمممر لكممل الشرعي والتكييف التأصيل.6

المجاهدون.
والمثبطيممن والمعمموقين المخممذلين إلممى اللتفممات عممدما.7

والخوالف.
المقممروءةا العلما وسممائل عممبر وكلمتهممم صمموتهم إيصممال.8

والمرئية. والمسموعة
القتال. وفنون أساليب وتغيير العدو ومفاجأةا مباغتة.9
ًا. الله وذكر الثبات.10 كثير
والخلفا التنمازأعا وعممدما المجاهمدين للمراء والطاعة السمع.11

ريحهم. وتذهب فيفشلوا

سممبق     بمما     فأوصمميه     للنطلق     ويتطلممع     يمتربص     لمممن     بالنسبة     وأما
وأضيف:

الطممرق بكممل والصممحاب الهممل بين المجاهدين قضية نشر.1
المتاحة.

والدعاء. بالمال الثغور في إخوانه دعم.2
والمجاهممدين للجهمماد نفممع فيهمما دورةا كممل مممن السممتفادةا.3

الذاتية. القدرات وتطوير
الجهاديممة والفلما الصمموتية والروابممط الفلشممات صممنع.4

الشممبكة عممبر ونشممرها ذلممك يجيممد لمممن البريديممة والقمموائم
العنكبوتية.

أو المختصممرةا الكتب بعض بقراءةا الجهاد أبواب في التفقه.5
بحسبه. كل المطولة

َبِل من المطاردين إخوانهم ونصرةا إيواء.6 الطواغيت. جند ِق

ًا أننا أعلم وأنا الوصايا هذه أقول أهممل وصممايا إلممى بحاجممة جميعمم
قممال وكممما الخلفا عممن وأبعممد الله إلى منا أقرب فهم لنا الثغور

ً تيمية ابن (إذا وأحمممد المبممارك ابممن الجليليممن المممامين عن نقل
اللممه رحمممه قطممب سمميد قال الثغور) وكما أهل فاسألوا اختلفتم

والجهاد التوحيد منبر
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إليه ليصلوا الله في جاهدوا ): (الذين5/2752( القرآن ظلل في
فلممم احتملمموا ممما إليممه الطريممق في احتملوا . الذين به ويتصلوا ؛

فتنمة وعلممى النفس فتنة على صبروا . الذين ييأسوا ولم ينكصوا
الطويممل الريممق ذلممك فممي وساروا أعباءهم حملوا . الذين الناس

ّيَع ولممن وحممدهم اللممه يممتركهم لممن الغريممب...أولئممك الشمماق يضمم
عليممائه مممن إليهممم سممينظر . إنممه جهممادهم ينسممى ولن ، إيمانهم

إلممى . وسممينظر فيهديهم إليه جهادهم إلى . وسينظر فيرضاهم
صممبرهم إلممى . وسممينظر بأيممديهم فيأخممذ الوصممول محمماولتهم
الجزاء). خير فيجازأيهم وإحسانهم

  
 ؟ والجهاد التوحيد منبر لزوار توجيهها تحبون أخيرةا كلمة

فممي صادق وأنا وأقولها لنه والجهاد التوحيد منبر من الستفادةا
البحمموث همذه تحمممل إلكترونيمة مكتبممة وأكممبر أعظممم ُيعتمبر ذلممك

الطممواغيت يكرهها التي البواب وبالذات البواب كل في القيمة
الروابممط انشممروا لهم وأقول والمنحرفة الضالة الفرق وأصحاب
الحوارية. المنتديات عبر به الخاصة

بالممدعاء يسممتطيعون ممما بكممل إخمموانهم دعممم منهممم أطلممب كممما
. والكتب

وعن أيماننا وعن خلفنا ومن أيدينا بين من يحفظنا أن الله أسأل
تحتنا من ُنغتال أن بعظمته ونعوذ فوقنا ومن شمائلنا

ول كله شأننا لنا فأصلح نستغيث برحمتك قيوما يا حي يا اللهم
عين طرفة أنفسنا إلى تكلنا

رشدا أمرنا من لنا وهيئ رحمة لدنك من آتنا اللهم
العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

والجهاد التوحيد منبر
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