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تكلم كاتب الوثيقة يف احللقة الثانية عن االحتياط يف ترتيل ما يف كتب العلم على  -١
  : فقال. الواقع
، كان للمسلمني فيه دار إسالم وخالفة لزمان غري زمانناوقد كتب علماء السلف كتبهم "

يز بني الصفوف وبني الناس بعضهم بعضا، املسلمون يف دار اإلسالم والكفار يف وخليفة ومت
دار احلرب، ويف دار اإلسالم يتميز الذمي عن املسلم يف املظهر، كل هذا ال وجود له اآلن 
واختلط الناس، وهذا من الواقع املتغري املختلف الذي يوجب االحتياط عند االطالع على 

  ".على الناسكتب السلف وعند احلكم 
  :هذا الكالم فيه لبس من وجوه منها: أقول
 اليت خيتفي فيها اإلمام ،ألفوا يف األحوال املختلفة كتبوا و-رمحهم اهللا- أن السلف -أ

  : مثل، وهي أحوال قد ال يكون بعضها يف زماهنمودولة اإلسالم
  : حكم احلاكم املرتد، وموقف األمة منه)١(

جنادة بن أيب أمية  يف صحيحيهما عن -رمحهما اهللا– روى اإلمامني البخاري ومسلم
 حدث حبديث ينفعك .أصلحك اهللا:  قلنا.دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض" :قال
على  فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا ، فبايعناه دعانا النيب : قال مسعته من النيب ،اهللا به
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 إال ، وأن ال ننازع األمر أهله،نا وأثرة عليناوالطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرالسمع 
  .١"  عندكم من اهللا فيه برهان بواحاً كفراًاأن ترو

  :  يف شرح هذا احلديث-رمحه اهللا-قال ابن حجر العسقالين 
 الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر على خلعه :بن التني عن الداودي قالاونقل "

 وعن بعضهم ال جيوز عقد الوالية لفاسق ،واال فالواجب الصرب ،بغري فتنة وال ظلم وجب
 والصحيح املنع ، فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه بعد أن كان عدالً فان أحدث جوراً،ابتداًء

  .٢" إال أن يكفر فيجب اخلروج عليه
  :وقال أيضاً رمحه اهللا

ال أن تروا إ والطاعة وقد تقدم البحث يف هذا الكالم على حديث عبادة يف األمر بالسمع"
 ، ينعزل بالكفر إمجاعاًنهأ وملخصه ،عادته وهو يف كتاب الفنتإ  مبا يغين عن  بواحاًكفراً

ومن داهن فعليه  ،فمن قوي على ذلك فله الثواب ،فيجب على كل مسلم القيام يف ذلك
  .٣" ومن عجز وجبت عليه اهلجرة من تلك األرض ،اإلمث

   :وقال النووي رمحه اهللا
 ،طرأ عليه كفر وتغيري للشرع أو بدعة خرج عن حكم الوالية فلو :ال القاضيق"

ن أمكنهم إ ،مام عادلإووجب على املسلمني القيام عليه وخلعه ونصب  ،وسقطت طاعته
 إال ، وال جيب يف املبتدع،ال لطائفة وجب عليهم القيام خبلع الكافرإفإن مل يقع ذلك  ،ذلك

وليهاجر املسلم عن أرضه إىل غريها  ،ققوا العجز مل جيب القيام فإن حت،إذا ظنوا القدرة عليه
  .٤" ويفر بدينه

                                                 
، ٢٥٨٨:  ص٦:  ج".سترون بعدي أموراً تنكروهنا: " عليه وسلم باب قول النيب صلى اهللا- كتاب الفنت- صحيح البخاري١

: مسند أمحد ج، ١٤٥:  ص٨: سنن البيهقي الكربى ج، ٤٠٨:  ص٤:  ج١مسند أيب عوانة ، ١٤٧٠:  ص٣: صحيح مسلم ج
 .١٥٧:  ص٣: الترغيب والترهيب ج، ٣١٤:  ص٥
 .٨:  ص١٣:  ج".سترون بعدي أموراً تنكروهنا":  باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم- كتاب الفنت- فتح الباري٢
 .١٢٣:  ص١٣:  ج. باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية- كتاب األحكام- فتح الباري٣
:  ص١٢:  على صحيح مسلم ج. باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية- كتاب اإلمارة- شرح النووي٤

٢٢٩. 
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 فكأمنا من فارق اجلماعة شرباً: (وقال ابن حجر العسقالين يف شرحه حلديث النيب 
  ):خلع ربقة اإلسالم من عنقه

 وأن طاعته خري من ،وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه"
 وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما . ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء،اخلروج عليه

فال جتوز طاعته يف  ،إذا وقع من السلطان الكفر الصريح ومل يستثنوا من ذلك إال ،يساعده
 .١"بل جتب جماهدته ملن قدر عليها ،ذلك
ىت اإلمارات املسلمة، ومن ، بل حاختفاء اخلالفة والدولة املسلمةومثل الكالم على ) ٢(

  . رمحه اهللا لإلمام اجلويين)الغياثي (الكتب اليت تناولت ذلك كتاب
 ومن ذلك ما . كما أنه قد مرت باملسلمني أحوال شديدة اختفت فيها اخلالفة لسنني)٣(

هـ، ومل تعد اخلالفة إال يف مصر ٦٥٦حدث للمسلمني بعد سقوط بغداد يف يد التتار عام 
وقد أفىت العلماء يف تلك الفترة بوجوب جهاد العدو املعتدي على ديار هـ، ٦٥٩عام 

 وشاركوا فيه، بل وشاركوا يف بيعة اخلليفة ،املسلمني، وشاركوا يف حشد األمة للجهاد
  .هـ٦٥٩العباسي وإعادة اخلالفة العباسية عام 

عن دار ، ودار الكفر بائنة فلم تكن كل فترات التاريخ اإلسالمي ذات خالفة مستقرة
واختلط أمرهم على . ففي الفترة املشار إليها اختلط التتار باملسلمني اختالطاً شديداً. اإلسالم

ومن  يف ذلك، -رمحه اهللا-الناس أمسلمون هم أم كفار؟ وصنف العلماء ومنهم ابن تيمية 
  . والفقهأراد التفصيل فلرياجعها يف مصادرها من كتب التاريخ

 مباحث مطولة عن أحوال سالميية املتأخرين يف املغرب اإلوكذلك لعلماء املالك )٤(
 وما صاحب ذلك من .بعد سقوط األندلس واحتالل أجزاء من املغرب اإلسالمياملسلمني 

  أسىن املتاجر يف بيان أحكامب(سماة امل الفتوى ؛املباحثومن أمثلة تلك . فنت واضطراب
 من )يه من العقوبات والزواجروما يترتب عل ،من غلب على وطنه النصارى ومل يهاجر

لإلمام  )عن فتاوي علماء إفريقية واألندلس واملغربواجلامع املغرب املعيار املعرب (كتاب 
                                                 

 .٧:  ص١٣:  ج".سترون بعدي أموراً تنكروهنا: " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم- الفنت كتاب- فتح الباري١
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ئل عبد القادر اسمأجوبة التسويل على ( رمحه اهللا، وكذلك كتاب أمحد بن حيىي الونشريسي
رنسي الكافر، حيث قال ويف ذلك الكتاب منع اإلمام التسويل الصلح مع العدو الف ).اجلزائري

إذا كان العدو بعد أن تكلم عن جواز الصلح  يف أجوبة أسئلة األمري عبد القادر اجلزائري
 فقال -كما يف تلك الناحية وغريها من األقطار-وأما إن كان العدو طالباً " :مطلوباً يف أرضه

لعدو حيث نزل أو ال جيوز الصلح واهلدنة حبال، وإن وقع وجب نقضه، ألن ا:"١)املعيار(يف 
قارب الرتول فاجلهاد متعني، وترك املتعني ممتنع، فالصلح املذكور ممتنع، ألنه تعود على العدو 

  .٢"أهلكه اهللا مصلحته وعلى املسلمني مفسدته
فهذه أحوال مضطربة وغري مستقرة، وقد انتزع فيها العدو الكافر دياراً من ديار املسلمني، 

 ،ها، ومل تكن األحوال كما ذكر كاتب الوثيقة دائماً مستقرةفبحثها العلماء، وأفتوا في
  . والكفار يف دار، واملسلمون يف دار،واخلالفة قائمة

  : ألحوال تتشابه مع أحوالنا مثل أيضاً كتبوا-رمحهم اهللا- كما أهنم -ب
  .اً على املسلمنير إذا جلب ضرلصلح الذي يوقعه ويل األمر املسلمكالمهم عن إبطال ا

  :بن قدامة عن هذاايقول 
  :والشروط يف عقد اهلدنة نتقسم إىل قسمني: فصل"

  ......................صحيح
 أو إعطائهم ، أو رد سالحهم، مثل أن يشترط رد النساء أو مهورهن.شرط فاسد: الثاين
 أو يشترط ،جيوز بذله  يف موضع ال أو يشترط هلم ماالً، من سالحنا أو من آالت احلربشيًء

 يشترط رد الصبيان أو رد الرجال معأو ،  أو كان لكل طائفة منهم نقضها،مىت شاءنقضها 
وهل يفسد العقد هبا؟ على ، فهذه كلها شروط فاسدة ال جيب الوفاء هبا. عدم احلاجة إليه

  .٣"وجهني
                                                 

 ). إفريقية واألندلس واملغرب علماءفتاوىعن املعيار املعرب واجلامع املغرب (يف كتابه ) رمحه اهللا(يقصد اإلمام الونشريسى  ١
وهذا كتاب . م، دار الغرب اإلسالمي بريوت١٩٩٦الطبعة األوىل ، ٢٧٢أجوبة التسويل على مسائل عبد القادر اجلزائري، ص  ٢

 .نفيس جداً من الناحيتني الفقهية والتارخيية
 .٤٦٦، ٤٦٥ ص . فصل الشروط يف عقد اهلدنة- كتاب  اجلهاد-املغين البن قدامة ٣
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على الصحيح (قترن بالعقد فيفسده أيضا ا) وكذا شرط فاسد: "(رمحه اهللاوقال الرملي 
  .١) "لنا(ستولوا عليه ا) أو ترك ما(منهم ) منع فك أسرانا(فيه ) طشر(أي كان ) بأن

 أن -يعين من الشروط-الثالث : " يف الوجيز عن شروط اهلدنة-رمحه اهللا-وقال الغزايل 
  .٢"يف أيديهم أو مال مسلم يف أيديهمخيلو من شرط فاسد كشرط ترك مسلم 

ت بطالهنا بناء على أحكام الفقه وقد حبثت معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية، وبين
  ).فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عليه وسلم(اإلسالمي من أوجه عديدة يف كتايب 

وقد ضربت األمثلة اآلنفة ألبني أن علماء الفقه السابقني مل يكونوا يفتون أو يتدارسون 
. مل تكتب لزمانناالفقه فقط يف الظروف املستقرة، اليت ذكرها كاتب الرسالة، وبالتايل فهي 

  . شاهبت ما حيدث يف زماننا.بل كانوا يتعرضون ألحوال من االضطراب واملشاكل والفنت
 مث هذا الكالم يرتد على كاتب الرسالة، فهو يستخدم كالم السلف يف زماهنم على -ج

 وقائع يف زماننا، مثل كالمه عن أن التأشرية أمان، واستدالله بكالم حممد بن احلسن الشيباين
 يف األمان على ذلك، مع أن الشافعي وحممد بن احلسن الشيباين مل -رمحهما اهللا-والشافعي 

  .وهو ما سنتعرض له الحقاً إن شاء اهللا. تكن يف زماهنما تأشريات
كرر الكاتب أكثر من مرة أنه ال جيوز أن يقدم غري املتخصصني على ترتيل مث  -٢

  . األحكام من الكتب على الواقع
لوب يراد به تشويه اجملاهدين، وقد أشرت لذلك يف املالحظة السادسة عشرة وهذا أس

  .على منهج الكتاب
وأنا هنا أود أن أفصل قليالً يف استعانة اجملاهدين بالعلماء ويف نشاط طائفة من العلماء 

املعاصرين يف اجلهر باحلق وتأييد اجملاهدين وكذلك يف نشاط اجملاهدين العلمي، حىت يتضح 
  :فأقول مستعيناً باهللا. الظلم الذي أنزله الكاتب باجملاهدينمدى 

                                                 
هـ  ١٤٠٤  طبعة -١٨:   ص٨:  كتاب اهلدنة ج-هناية احملتاج إىل شرح املنهاج:  مشس الدين حممد بن أيب العباس الرملي١

  . دار الفكر بريوت-م١٩٨٤
 دار -١١١:   ص٢:  ج-املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء أفريقية واألندلس واملغرب: أمحد بن حيىي الونشريسي ٢

 .الغرب اإلسالمي بريوت
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 على سبيل املثال الذين استفاد منهم اجملاهدونإىل رمحة اهللا،  فمن علماء العصر املتوفني -أ
  :ال احلصر

، وأفىت  وقد أفىت بردة احلكومات احلاكمة بغري الشريعة. رمحه اهللالشيخ أمحد شاكر -
ويف تعليقاته على ) عمدة التفسري( يف كتابه كفر القضاة الوضعينيبكفر القضاء الوضعي، و

 يف بداية اخلمسينيات عند مقاومة ، وكذلك له فتوى شهرية ضد اإلجنليزتفسري الطربي
  : جاء فيها.املصريني هلم يف منطقة القناة

ء، إن اإلجنليز أعلنوها على املسلمني يف مصر حرباً سافرةً غادرةً، حرب عدوان واستعال"
وأعلنوها على املسلمني يف السودان حرباً مقنعةً مغلفة بغالف املصلحة للسودان وأهله، مزوقة 

  .حبلية احلكم الذايت الذي خدع به املصريون من قبل
وقد رأينا ما يصنع اإلجنليز يف منطقة قناة السويس وما يقارهبا من البالد، من قتل املدنيني 

ال، والعدوان على رجال األمن ورجال القضاء، حىت ال يكاد اآلمنني، والغدر بالنساء واألطف
  .ينجو من عدواهنم صغري أو كبري

فصارت بذلك . فأعلنوا بذلك عداءهم صرحياًَ واضحاً، ال لبس فيه وال جماملة وال مداورة
جيب على كل مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض أن . دماؤهم وأمواهلم حالالً للمسلمني

وكلهم ، فكلهم عدو - مدنيني كانوا أو عسكريني - تلهم حيثما ُوجدواحيارهبم وأن يق
  حمارب مقاتل

...................  
وقد هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل النساء يف احلرب وهو هني معلل بعلة 

فقد مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض غزواته . أهنن غري مقاتالت: واضحة صرحية
  .مث هنى عن قتل النساء) ما كانت هذه لتقاتل: (على امرأة مقتولة، فقال

أما اآلن، ونساؤهم جمندات، حياربن مع الرجال جنباً إىل جنب، وغري اجملندات منهن 
مسترجالت، يطلقن النار على املسلمني دون زاجر أو رادع، فإن قتلهن حالل، بل واجب 

 .أن تكون امرأة ضعيفة ال تستطيع شيئاًإال . للدفاع عن الدين والنفس والبلد
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وكذلك احلال مع الصبيان دون البلوغ، والشيوخ اهلالكني الضعفاء، من قاتل منهم أو 
. اعتدى قتل، ومن مل يفعل فال يعرضن أحد له بسوء، إال أن يؤخذوا هم والنساء أسرى

  .وسنذكر حكم األسرى إن شاء اهللا
قعة من بقاع األرض أن حيارهبم وأن يقتلهم جيب على كل مسلم يف أي ب: (وقد قلنا

. ، وحنن نقصد إىل كل حرف من معىن هذه اجلملة)حيثما وجدوا، مدنيني أو عسكريني
فأينما كان املسلم، ومن أي جنس كان من األجناس واألمم، وجب عليه ما جيب علينا يف 

 جيب -ني حقاًً  إن كانوا مسلم- املسلمني من اإلجنليز يف بالدهمحىت . مصر والسودان
فإن مل يستطيعوا وجبت عليهم اهلجرة . عليهم ما جيب على املسلمني من غريهم ما استطاعوا

  .من بالد األعداء، أو من البالد اليت ال يستطيعون فيها حرب العدو مبا أمرهم اهللا
 وهو يلغي الفوارق اجلنسية والقومية بني -بتعبري هذا العصر-فإن اإلسالم جنسية واحدة 

، واألدلة على ذلك متواترة ) وإن هذه أمتكم أمة واحدة: (متبعيه، كما قال اهللا تعاىل
  .متضافرة، وهو شيء معلوم من الدين بالضرورة

.........................  
فليسمع هذا وليضعه نصب عينيه كل مسلم يف مصر والسودان، واهلند والباكستان، وكل 

دخل يف نطاق نفوذهم، من سائر أقطار األرض، ومن أي بلد حيكمه اإلجنليز األعداء، أو ي
  .جنس أو لون كانوا

والكفر ، قل أو كثر فهو الردة اجلاحمة، بأي نوع من أنواع التعاون، أما التعاون مع اإلجنليز
  .وال ينفع معه تأول، ال يقبل فيه اعتذار. الصراح

....................................  
أن :  يشك اآلن يف أنه من البديهي الذي ال حيتاج إىل بيان أو دليلوأظن أن كل قاريء ال

فإن عداء . ، بالنسبة لكل مسلم على وجه األرضشأن الفرنسيني يف هذا املعىن شأن اإلجنليز
الفرنسيني للمسلمني وعصبيتهم اجلاحمة يف العمل على حمو اإلسالم وعلى حرب اإلسالم 

 هم محقى يف العصبية والعداء، وهم يقتلون إخواننا بل. أضعاف عصبية اإلجنليز وعدائهم
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املسلمني يف كل بلد إسالمي هلم فيه حكم أو نفوذ، ويرتكبون من اجلرائم والفظائع ما تصغر 
دماؤهم وأمواهلم : فهم واإلجنليز يف احلكم سواء. معه جرائم اإلجنليز ووحشيتهم وتتضاءل

 من بقاع األرض أن يتعاون معهم بأي نوع وال جيوز ملسلم يف أي بقعة، حالل يف كل مكان
الردة واخلروج من : وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع اإلجنليز، من أنواع التعاون
  .، أياً كان لون املتعاون معهم أو نوعه أو جنسهاإلسالم مجلة

.............................  
ء فقد حبط عمله من كل عبادة أنه إذا ركب هذا املركب الدين: أال فليعلم كل مسلم

تعبد هبا لربه قبل أن يرتكس يف محأة هذه الردة اليت رضي لنفسه، ومعاذ اهللا أن يرضى هبا 
ذلك بأن اإلميان شرط يف صحة كل  .مسلم حقيق هبذا الوصف العظيم يؤمن باهللا ورسوله

  .حد من املسلمنيعبادة ويف قبوهلا كما هو بديهي معلوم من الدين بالضرورة ال خيالف فيه أ
ِباِإلَمياِن فَقَْد َحِبطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي اآلِخـَرِة ِمـَن           َوَمن َيكْفُرْ ﴿: وذلك بأن اهللا سبحانه يقول    

  .﴾الَْخاِسِريَن
َحتََّى َيُردُّوكُْم َعن ِديِنكُْم ِإِن اْسَتطَاُعواْ       َوالَ َيَزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُمْ  ﴿: وذلك بأن اهللا سبحانه يقول    

أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخـَرِة      ِمنكُْم َعن ِديِنِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُْولَـِئَك َحِبطَتْ        ن َيْرَتِددْ َوَم
  .﴾ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوأُْولَـِئَك أَْصَحاُب النَّاِر
 الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياء َبْعُضُهْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ ﴿: وذلك بأن اهللا تعاىل يقول

فََتَرى الَِّذيَن } ٥١{الظَّاِلِمَني  َيْهِدي الْقَْوَم أَْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنكُْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اللَّه الَ 
يَبَنا َدآِئَرةٌ فََعَسى اللُّه أَن َيأِْتَي ِبالْفَْتِح أَْو َيقُولُونَ َنْخَشى أَن ُتِص ِفي قُلُوِبِهم مََّرٌض ُيَساِرُعونَ ِفيِهْم

َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنواْ أََهـُؤالء  }٥٢{مِّْن ِعنِدِه فَُيْصِبُحواْ َعلَى َما أََسرُّواْ ِفي أَْنفُِسِهْم َناِدِمَني  أَْمٍر
  .﴾َعكُْم َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصَبُحواْ َخاِسِريَنِإنَُّهْم لََم الَِّذيَن أَقَْسُمواْ ِباللِّه َجْهَد أَْيَماِنِهْم
مِّن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى  نَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعلَى أَْدَباِرِهمِإ﴿: وذلك بأن اهللا سبحانه يقول
اللَُّه َسُنِطيُعكُْم  ِذيَن كَِرُهوا َما َنزَّلَذَِلَك ِبأَنَُّهْم قَالُوا ِللَّ} ٢٥{لَُهْم  الشَّْيطَانُ َسوَّلَ لَُهْم َوأَْملَى

 فَكَْيَف ِإذَا َتَوفَّْتُهْم الَْملَاِئكَةُ َيْضِرُبونَ ُوُجوَهُهْم} ٢٦{ ِفي َبْعِض الْأَْمِر َواللَُّه َيْعلَُم ِإْسَراَرُهْم
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} ٢٨{وا ِرْضَواَنُه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم َوكَِرُه ذَِلَك ِبأَنَُّهُم اتََّبُعوا َما أَْسَخطَ اللََّه} ٢٧{َوأَْدَباَرُهْم 
َولَْو َنَشاء لَأََرْيَناكَُهْم  }٢٩{الَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهم مََّرٌض أَن لَّن ُيْخِرَج اللَُّه أَْضَغاَنُهْم  أَْم َحِسَب

َولََنْبلَُونَّكُْم َحتَّى } ٣٠{أَْعَمالَكُْم لَْحِن الْقَْوِل َواللَُّه َيْعلَُم  فَلََعَرفَْتُهم ِبِسيَماُهْم َولََتْعِرفَنَُّهْم ِفي
كَفَُروا َوَصدُّوا َعن َسِبيِل  ِإنَّ الَِّذيَن} ٣١{الُْمَجاِهِديَن ِمنكُْم َوالصَّاِبِريَن َوَنْبلَُو أَْخَباَركُْم  َنْعلََم

 }٣٢{اللََّه َشْيئًا َوَسُيْحِبطُ أَْعَمالَُهْم لَُهُم اهلَُدى لَن َيُضرُّوا  اللَِّه َوَشاقُّوا الرَُّسولَ ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن
ِإنَّ الَِّذيَن كَفَـُروا    } ٣٣{أَْعَمالَكُْم   َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َولَا ُتْبِطلُوا         

فَلَا َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإلَـى     } ٣٤{اللَُّه لَُهْم   َوُهْم كُفَّاٌر فَلَن َيْغِفَر      َوَصدُّوا َعن َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ َماُتوا     
  .١"﴾َوأَنُتُم الْأَْعلَْونَ َواللَُّه َمَعكُْم َولَن َيِتَركُْم أَْعَمالَكُْم السَّلِْم
، وقد شارك أخاه أمحد شاكر يف التعليقات املذكورة  رمحه اهللالشيخ حممود شاكر -

  .على تفسري الطربي
وله فتاوى مفيت السعودية السابق، -رمحه اهللا- م آل الشيخالشيخ حممد بن إبراهي -

اليت أفىت فيها ) حتكيم القوانني(متعددة يف وجوب التحاكم للشريعة، ومنها رسالته املشهورة 
  . احملاكم الوضعيةفربك

، وهو صاحب املوسوعة  رمحه اهللا عبد القادر عودة-كما حنسبه-األستاذ الشهيد  -
  .)اإلسالم وأوضاعنا القانونية(و) نائي يف اإلسالمالتشريع اجل(العظيمة 

، وهو رمز الثبات والنقاء يف هذا  رمحه اهللا سيد قطب-كما حنسبه-األستاذ الشهيد  -
  .، ومن صموده تعلمت األجيال الصمودالعصر
، حيث أفىت يف تعليقه على كتاب التوحيد بكفر من  رمحه اهللالشيخ حممد حامد الفقي -

  .نني الوضعيةيتحاكم للقوا
 يف  يف بيته بطنطاه رمحه اهللا، وقد استفتيتالشيخ العالمة احملقق حممد خليل هراس -

، فأفتاين بردة النظام املصري ووجوب خلعه ملن م تقريباً، وال أذكر حتديدا١٩٧٤ًحدود عام 
 وتباحثت معه يف ما ذكرت ومسائل أخرى منها حكم قتال اليهود يف اجليش . ذلكعلىيقدر 

                                                 
 .١٣٥ إىل ١٢٦: كلمة حق للشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا ص ١
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ملصري للمكره على ذلك، وعرضت عليه ما توصلت إليه من أدلة من كالم اإلمام الشافعي ا
وشيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهللا، فأقرين على ما توصلت 

  .إليه، وسر بوجود شباب يف مقتبل العمر يصلون هلذه األدلة ويطالعون هذه املباحث
حدثين من .  رمحه اهللا عضو هيئة كبار العلماء بالسعوديةيفيالشيخ عبد الرزاق عف -

: أثق بنقله أنه قد استفتاه يف نظام حسين مبارك، فأفتاه بأنه أكفر من فرعون، وقال له ما معناه
  .إنه ال جيب فقط اخلروج عليه، ولكن يأمث من مل يدع للخروج عليه

ية اجلهاد شهادة عظيمة، قال  وقد شهد يف قض. رمحه اهللالشيخ صالح أبو إمساعيل -
ال دين يف السياسة وال سياسة يف الدين قد نفض يده من اإلسالم، : فيها إن السادات بقوله

وحتدث عن فشل كل حماوالته لتطبيق الشريعة من خالل عضويته يف جملس الشعب، وأنه قد 
  .)الشهادة(، وقد سجل هذه الشهادة العظيمة يف كتابه يأس من هذا الطريق

، وهو أستاذ اجليل يف العلم  رمحه اهللاعبد اهللا عزام -كما حنسبه-الشهيد الشيخ  -
العقيدة (والعمل، وكان يرى ردة احلكومات احلاكمة بالقوانني الوضعية، وله يف ذلك رسالة 

، وقد خلف تراثاً علمياً ودعوياً ضخماً، مجعه تالميذه يف أربعة جملدات )وأثرها يف بناء اجليل
  .لوءة بالتحريض على اجلهاد ضد األمريكان واليهود واحملتلني لبالد املسلمنيكبرية، مم

 يف حتريض األمة على اجلهاد -رمحه اهللا-وأنا أورد هنا طائفة من أقواله العظيمة 
  :يقول رمحه اهللا. والتضحية

دعوة أو تأليفاً أو إين أرى أنه ال يعفي عن مسئولية ترك اجلهاد شيء سواء كان ذلك "
، إين أرى أن كل مسلم يف األرض اليوم منوط يف عنقه تبعة ترك اجلهاد؛ القتال يف سبيل بيةتر

دون أن تكون  -غري أويل الضرر-وكل من لقي اهللاهللا، وكل مسلم حيمل وزر ترك البندقية، 
 ، ألنه تارك للقتال، والقتال اآلن فرض عني على كل مسلم يفالبندقية يف يده فإنه يلقى اهللا آمثاً

  .١"األرض
  :ويقول أيضاً رمحه اهللا

                                                 
  .١٨:  عزام بني امليالد واالستشهاد ص الشهيد عبد اهللا ١
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، والذي يوايل اليهود يهودي، الذي يوايل األمريكان كافر أن ؛جيب أن نعرف احلكم"
﴿َيا أَيَُّها : وبعدها بآيتني قال. ﴾ ﴿َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَِإنَُّه ِمْنُهْموالذي يوايل النصراين نصراين

والية أي أن . ِمْنكُْم َعْن ِديِنِه فََسْوَف َيأِْتي اللَُّه ِبقَْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنه﴾الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ 
  .١"اليهود والنصارى كفر خيرج من امللة وردة عن هذا الدين

  :ويقول أيضاً رمحه اهللا
إن إصبع السبابة اليت تشهد : "قال. يا سيد لو قدمت استرحاماً: ٢وكانوا يقولون لسيد"
؟ فلماذا أسترحم،  بالوحدانية يف الصالة لترفض أن تكتب حرفاً واحداً تقر به حكم طاغيةهللا

وإن كنت حمكوماً بالباطل فأنا أكرب من أن ، إن كنت حمكوماً حبق فأنا أرتضي حكم احلق
  ".أسترحم الباطل

ف رأسه أما واحد ال تعر، ويقلد الشباب، وتتبع األجيال، مبثل هذه النماذج تتأثر اجلماهري
كل يوم ؟ كيف تقلده، وال تعرف إىل أي شيء يدعو الناس، وال ظهره من بطنه، من رجليه

كيف ميكن أن يقلده ، ومع هذا املسؤول، وكل يوم مع هذا احلاكم ومع هذا األمري، بلون
وحيفظ احلواشي واملتون والشروح ، ولو كان عنده علم األولني واآلخرين؟ كيف؟ الناس

  ؟كيف يقلده الناس، انيدواملعلقات واملس
هذه ؟ مسعتموها؟ يعين باهللا عليكم من منكم مسع مرافعة كارم األناضويل يف احملكمة

أكثر من مؤلفات شيوخ ، ًيف األجيال ملدة عشرة قرون أو أكثر املرافعة الصغريه تترك آثارا
   .األزهر ملدة عشرة قرون

إن ، ويواجهها هبذه املواجهة، كمةشاب يقف أمام احمل، أنا احلقيقة عندما أمسعها أهتز
إهنا ، وال كارم األناضويل، وليست قضية صاحل سرية، القضية ليست قضية الفنية العسكرية

إهنا قضية أمحد بن حنبل والعز بن عبد السالم وحسن . الذي يذبح يف مصر، قضية اإلسالم
  .إخل... البنا وسيد قطب

                                                 
  .٢٩:  اجمللد الثالث ص- يف التربية اجلهادية والبناء ١
  . سيد قطب رمحه اهللا-كما حنسبه-يقصد األستاذ الشهيد  ٢
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ولكن بقيت ، وقتل كارم األناضويل!! شاب!! شاب، مرافعة ما مسعت أقوى منها أبدا
مع أنين -أنا أثر يف  كارم األناضويل أكثر من كل شيوخ األزهر ، كلماته تتردد يف مسامعنا

  . أكثر بكثري-شيخ أزهري
ألن اإلسالم ال ، خالد؟ بكل مشايخ األرض أم خبالد اإلسالمبويل؟ من منكم تأثر أكثر
ال ينتصر بالفلسفة واللف ، ينتصر إال بالتضحياتيا إخواين ال ، ينتصر إال هبذه النماذج

  .١"وضحكت على املخابرات، والدوران والتضليل والتورية
  :ويقول أيضاً رمحه اهللا

كل -يؤذن أن جمال عمله هو اإلنسان . إن هذا الدين جاء إعالناً عاماً للبشرية كافة"
زمه، كلما أردنا أن  يف األرض كل األرض، ومن مث فإن اجلهاد ضرورة حتمية تال-إنسان

نبلغه للناس، أو ننشره يف ربوع العاملني، ألنه سيقف يف وجهه العقبات الكربى اليت يقوم 
  .عليها كيان اجلاهلية

سياسية واجتماعية واقتصادية وعرقية وجغرافية، وال : سيقف يف وجهه عقبات كأداء
ان، ويدع للجاهلية السالح ميكن لدين جاء لينقذ البشرية أن يقف مكتوف اليدين يبلغ باللس

﴿ُيِريُدونَ .. والسنان، ألن اجلاهلية نفسها ستتحرك، لتحمي كياهنا وجتتث اإلسالم من اجلذور
  .ِلُيطِْفُؤوا ُنوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم﴾

وسواء حتركت اجلاهلية أم مل تتحرك، فال بد لإلسالم أن ينطلق حبركته الذاتية، اليت ال بد 
َولَْوالَ َدفُْع اللِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لَّفََسَدِت اَألْرُض َولَـِكنَّ اللَّه ذُو ﴿تدافع منها لقانون ال

  .﴾فَْضٍل َعلَى الَْعالَِمَني
إن قانون التدافع بني احلق والباطل هو الذي حيفظ احلياة صاحلة، وإال أسنت احلياة 

ِإالَّ َتفَْعلُوُه َتكُن ِفْتَنةٌ ِفي ﴿دي الناس وتعفنت، وظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أي

                                                 
  .٢٠ إىل ١٨:  يف ظالل سورة التوبة ص ١
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، يعين إن مل حتصل املواالة بني املؤمنني واجلهاد واهلجرة يف سبيل اهللا ﴾اَألْرِض َوفََساٌد كَِبٌري
  .١"يعم الشرك األرض

  :ويقول عن مروان حديد وإبراهيم اليوسف ورفاقهما يرمحهم اهللا
، حمك احملنةوال ميكن أن تعيش إال على ،  النماذجإن الدعوات ال تنتصر إال بأمثال هذه"

، اليت ينتصر هبا هذا القاعدة الصلبةهذه النماذج اليت تصطلي بنار احملنة، هي اليت تكو ن 
  .٢"وتصبح قطب الرحى يف توجيه األمم الكبرية، الدين

  :ويقول أيضاً رمحه اهللا
يضيع إذا ضاع السيف، وهذا فهذا الدين جاء بالسيف، وقام بالسيف، ويبقى بالسيف، و"

دين رهبة، دين قوة، دين صولة، دين عزة، والضعف فيه جرمية يستحق .. الدين دين هيبة
ظَاِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُواْ ِفيَم كُنُتْم قَالُواْ كُنَّا  ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمآلِئكَةُ﴿. صاحبها جهنم

َجَهنَُّم  اْ أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللِّه َواِسَعةً فَُتَهاِجُرواْ ِفيَها فَأُْولَـِئَك َمأَْواُهْمقَالَْو ُمْسَتْضَعِفَني ِفي اَألْرِض
   .٣"َوَساءْت َمِصًريا﴾

  :ويقول أيضاً رمحه اهللا
مع طول الطريق ومرارة املعاناة وضخامة التضحيات وفداحة - واحلركة الشعبية اجلهادية"
وترتفع االهتمامات عن اخلصومات ، ى واقع األرض اهلابط، فتعلو علتصفي النفوس -األرزاء

وتصقل ، وتزول األحقاد، وسفاف املتاع، الصغرية على دراهم، وعن األغراض القريبة
وتسري القافلة صعداً من السفح اهلابط إىل القمة السامقة بعيداً عن ننت الطني وصراع ، األرواح
  .الغايات

، وتظهر الكفاءات من خالل العطاء والتضحية، ات وعلى طول طريق اجلهاد تفرز القياد
  .ويربز الرجال شجاعتهم وبذهلم

                                                 
  .٧ و٦:  عرب وبصائر للجهاد يف العصر احلاضر ص ١
  .٢٥إىل  ٢١:  يف ظالل سورة التوبة ص ٢
  .١٧:  ذكريات فلسطني ص ٣

                                         ١٤ /٢/٣ 

.......................  
 ما برزوا إال من خالل األعمال اجلليلة -رضي اهللا عنهم- فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي

مة على ولذا مل يكن أبو بكر حباجة إىل دعاية انتخابية عندما أمجعت األ، والتضحيات الباهظة
 إىل الرفيق األعلى يف اجلنة تطلعت العيون إىل Tفما أن فاضت روح رسول اهللا ، انتخابه

  . رضي اهللا عنهالساحة، فلم جتد أفضل من أيب بكر 
ليس من السهل أن تفرط ، تبذل الثمن غالياً، فتجين الثمرة الناضجة، واألمة اليت جتاهد

ون على صدور الناس من خالل البيان األول يف وأما الذين يتربع، فيما جنته بالعرق والدم
  .يسهل عليهم التفريط بكل شيء، انقالب عسكري، صنع وراء الكواليس يف السفارات

  ومن أخذ البالد بغري حرب             يهون عليه تسليم البالد
 ليس من -اليت يقودها أفذاذ بروزا من خالل احلركة اجلهادية الطويلة-واألمة اجلهادية 

وليس من اليسري على أعدائها أن يشككوها ، لسهل أن تفرط بقياداهتا، أو ختطط لإلطاحة هباا
واحلركة اجلهادية الطويلة تشعر األمة بأفرادها مجيعا أهنم قد دفعوا الثمن، ، مبسرية أبطاهلا

فيكونون حراساً أمناء هلذا اجملتمع ، وشاركوا يف التضحية من أجل قيام اجملتمع اإلسالمي
  .الذي عانت األمة مجيعها من آالم خماضه، وليدال

وال بد للمخاض من  ، وال بد للميالد من خماض ، ال بد للمجتمع اإلسالمي من ميالد
  .١"آالم

يدعو الشباب لعدم االستسالم لسلطات األمن وملقاومتهم، حىت لو  -رمحه اهللا-وكان 
  .أدى ذلك الستشهاد املطلوبني

 :رمحه اهللايقول 
 دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو من قتل"(

 ).شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

                                                 
  .١٥٩٢ إىل ١٥٩١:  نقلتها عن دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية ص-١٩٤ إىل ١٧٩:  ص١:  الذخائر العظام ج ١
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صحيح رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وأمحد عن سعيد بن زيد، وهو يف صحيح 
   ).٦٣٢١(اجلامع برقم 

لى األعراض دفع الصائل، والصائل هو الذي يسطو بالقوة ع: وهذا يسمى يف الفقه 
  .والنفوس واألموال

وقد اتفق الفقهاء األربعة على وجوب دفع الصائل على األعراض، أما الصائل على النفس 
أو املال فيجب دفعه عند مجهور العلماء، ويتفق مع الرأي الراجح يف مذهيب مالك والشافعي، 

  .ولو أدى إىل قتل الصائل املسلم
 لو شهر سيفاً على رجل ليقتله بغري حق أن على ال نعلم خالفا أن رجالً" :قال اجلصاص
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب : "وقال ابن تيمية". املسلمني قتله

  ".بعد اإلميان من دفعه
وكم كلف جهل هذا احلكم الشرعي املسلمني من ضحايا، ألن املخرب كان يأخذ زوجته 

  .١"من سفك دم امرئ مسلميف منتصف الليل، وال يقتله خوفا 
 :رمحه اهللاويقول 

يريد أن يأخذين من أجل أنه ، أو جيوز لنا أن نقتل شرطيا يصلي ويصوم: قد يسأل سائل"
  إىل قسم البوليس؟

أما رأي الفقهاء باإلمجاع على أنه ال جيوز ألحد أن يستسلم إلنسان يريد أن ينتهك 
مدة عشرين عاماً يف السجن، ويأيت بزوجته، عرضه، فإذا كان عبد الناصر يأخذ األخ املسلم 

  .وينتهك الشرطة عرضها أمامه، فاإلمجاع منعقد على أنه ال جيوز أبداً أن يستسلم حىت املوت
فإذا أنت تركت . تفق الفقهاء مجيعاً على أن دفع الصائل عن العرض واجب باإلمجاعا

 يكشفون عنها ،اب النوموزوجتك عارية ىف ثي، الشرطة يقتحمون بيتك ىف وهن من الليل

                                                 
 .٨: إحتاف العباد بفضائل اجلهاد ص  ١
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.  فهنا الظلم،وأنت آمث عند رب العاملني ،فعرضك منتهك ، ليبحثوا أنك نائم عندها،هاءغطا
  .١" ال متنع عنه قضية القتلقبل الشرطي هذه من وموالصالة والص

 يدعو املسلمني وخاصة العلماء للجهر باحلق يف وجه الطغاة الظاملني، حىت رمحه اهللاوكان 
  .ستشهاد اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكرولو أدى ال
 :رمحه اهللايقول 

  ).إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه"(
 . ١٩٣٠/صحيح رواه أمحد والطرباين عن كعب بن مالك ، وهو يف صحيح اجلامع برقم

، فتوى العلماء يف وجوب اجلهاد خاصة عندما ختالف هوى السلطانومن اجلهاد باللسان 
ولذا ، ألهنا قد تكلف العامل وظيفته أو سجنه أو عنقهفتوى شديدة على النفس، فهنا تكون ال

 .ال يستفىت يف أمور اجلهاد إال الصادقون العاملون العاملون
والواجب أن يعترب يف  أمور  اجلهاد برأي : "٤/١٨٥قال ابن تيمية يف الفتاوى الكربى 

دنيا، دون الذين يغلب عليهم النظر يف أهل الدين الصحيح، الذين هلم خربة مبا عليه أهل ال
 ".ظاهر الدين فال يؤخذ برأيهم، وال برأي أهل الدين الذين ال خربة هلم يف الدنيا

أن يكون قادرا على  االستنباط خملصاً، وأن : أي يشترط يف الذي يفيت يف أمور اجلهاد 
  .٢"يعرف طبيعة املعركة وأحوال أهلها

 :رمحه اهللاويقول 
، سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب : ( صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعن رسول اهللا"

 .رواه الترمذي). ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله
وإنكار املنكر .. وهذا يدل على مرتلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اإلسالم 

أما احلاكم ، ن ظاملاً أو فاسقاًولو يف وجه احلاكم املسلم إذا كا، والظلم يف اجملتمع واجب

                                                 
  .١٧٦ و١٧٥:  يف اجلهاد فقه واجتهاد ص ١
  .٤٨: حتاف العباد بفضائل اجلهاد ص إ ٢
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واخلروج عليه فرض من قبل األمة ، وال جتوز واليته، الكافر فال جيوز السكوت عليه حبال
  .١"مجيعاً

  :رمحه اهللاوقال 
حياتكم اجلهاد، وعزكم اجلهاد، ووجودكم مرتبط ارتباطا مصرييا :أيها املسلمون"

وأبدمت خضراء ، إال إذا امتشقتم أسلحتكمال قيمة لكم حتت الشمس، : باجلهاد، أيها الدعاة
 .الطواغيت والكفار والظاملني

إن الذين يظنون أن دين اهللا ميكن أن ينتصر بدون جهاد وقتال ودماء وأشالء، هؤالء 
  ٢".وامهون ال يدركون طبيعة هذا الدين

ام،  الشيخ عبد اهللا عز-كما حنسبه-هذا هو أستاذ اجليل العامل العامل اجملاهد الشهيد 
  :)اجلامع (هالذي قال عنه كاتب الرسالة يف كتاب

وقد رأيت مجاعات إسالمية ترفض أن حتتكم يف خالفاهتا إىل الشرع، مع أهنم يدعون إىل "
ُدعوا إىل  أنزل اهللا، فإذا ما حتكيم الشرع وأن مجاعاهتم ماقامت إال حملاربة من حيكم بغري ما

وإذا ( كما قال تعاىل وهذا صريح النفاق، حكامهمفُهم أوىل باجلهاد من حكم اهللا أعرضوا، 
. ٦١النساء ) قيل هلم تعالوا إىل ماأنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدوداً

 وحني وجب الدعاة املشهورينوقد شاء اهللا أن أكون َحكَماً يف خصومات بعض أطرافها من 
واهللا الَيُمّن اهللا علينا حبكم إسالمي :  فقلتاحلق عليه متلّص منه وأىب أن يؤدي ماوجب عليه،

 حىت يغريوا بقوم يغري ما إن اهللا ال(حىت نرضى حبكم اهللا فيما بيننا، فقد قال تعاىل 
  .٣")مابأنفسهم

إال أنه من األنصاف أن أذكر أن هذا مل يكن رأيه يف الشيخ عبد اهللا عزام أوالً، فقد ألف 
الدفاع عن (اع عن كتاب الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللا يف الدف) تعقيب على تعقيب(رسالته 

                                                 
 .٦: اد بفضائل اجلهاد صحتاف العب إ ١
  .١٥:  الشهيد عزام بني امليالد واالستشهاد ص ٢
 .١٠٢٣ و١٠٢٢:  ص٢: اجلامع يف طلب العلم الشريف ج ٣
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سم رمرت على المث . ملا انتقدها الشيخ سفر احلوايل) أراضي املسلمني أهم فروض األعيان
  .أحداث وأزمان

، وهو من أكابر العلماء الصادعني باحلق يف هذا  رمحه اهللا الشعييب العقال محودالشيخ -
 بثوري هذا العصر، وله تراث حافل يف -فك اهللا أسره-تادة العصر، وقد وصفه الشيخ أبو ق

تأييد اجلهاد واجملاهدين، واحلض على جهاد األمريكان والروس، وتأييد حكومة طالبان 
القول املختار يف ( كتابه -رمحه اهللا- ومن مؤلفاته .ومناصرهتا قبل الغزو األمريكي وبعده

وقد رد .  للشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا، وقد طبع مع مقدمة)حكم االستعانة بالكفار
 وأدخلت جيوشهم جلزيرة ،الشيخ فيه على مواقف حكومات اخلليج اليت استعانت باألمريكان
  .العرب، وبني خطورهتم، وأهدافهم لالستيالء على ديار املسلمني

فتوى عما جرى يف أمريكا من وله تراث فقهي وافر من الفتاوى اجلريئة الشجاعة، منها 
  :أحداث يف احلادي عشر من سبتمرب جاء فيها

 قبل اإلجابة على السؤال البد أن نعرف أن أي قرار يصدر من الدولة األمريكية الكافرة"
طريق  خاصة القرارات احلربية واملصريية ال تقوم إال عن طريق استطالع الرأي العام أو عن

األوىل رأي  تلك اجملالس بالدرجةالتصويت من قبل النواب يف جمالسهم الكفرية واليت متثل 
القتال فهو  وعلى ذلك فإن أي أمريكي صوت علىالشعب عن طريق وكالئهم الربملانيني ، 

  ."حمارب ، وعلى أقل تقدير فهو معني ومساعد
  :مث بعد أن سرد األدلة من القرآن على وجوب معاداة الكفار قال رمحه اهللا

الغاية  ، وقد بلغتافرة معادية لإلسالم واملسلمنيأمريكا دولة كوإذا تقرر هذا فاعلم أن "
السودان  واالستكبار وشن اهلجمات على كثري من الشعوب اإلسالمية كما فعلت ذلك يف
كربيطانيا  والعراق واألفغان وفلسطني وليبيا وغريها ، حيث تعاونت أمريكا مع قوى الكفر

 .وروسيا وغريها يف مهامجتها وحماولة القضاء عليها
أمريكا بتشريد الفلسطينيني من ديارهم وتركيز إخوان القردة واخلنازير يف   قامتكما

والوقوف إىل جانب دولة اليهود الفاجرة بكل ما لديها من دعم وتأييد باملال  فلسطني،
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فكيف تقوم أمريكا هبذه األفعال وال تعترب عدوة للشعوب اإلسالمية  .واخلربات والسالح
  ؟هلا وحماربة

.............  
ونسوا أو  وإن مما يؤسف له أن كثريا من إخواننا العلماء غلبوا جانب الرمحة والعطف

األقطار اإلسالمية  تناسوا ما تقوم به هذه الدولة الكافرة من تقتيل وتدمري وفساد يف كثري من
 . فلم تأخذها يف ذلك رمحة وال شفقة

من العلماء ويربرون هبا   إخوانناوإنين أرى لزاما علي أن أجيب عن شبه يعتمد عليها بعض
 . مواقفهم

 : الشبهة األوىل
ومواثيق فيجب علينا الوفاء هبا و جوايب  منها ما مسعته من بعضهم أن بيننا وبني أمريكا عهود

  : عن هذه الشبهة من وجهني
اآلن أن  أن املتكلم جازف باهتام املسلمني باألحداث ومل يثبت شرعا حىت : الوجه األول

فإذا مل يثبت أننا  لمني وراء األحداث ، أو أهنم شاركوا فيها حىت يقال إهنم نقضوا العهد ،املس
وإعالننا ملعاداة هؤالء الكفار  قمنا بالتفجري ومل نشارك فيه فكيف نكون قد نقضنا العهود ،

ا واملواثيق ، وإمنا هو أمر أوجبه اهللا علين وبغضهم والتربئ منهم ال عالقة له بنقض العهود
 . بنص كتابه العزيز

أن بني املسلمني وبني دولة أمريكا عهود ومواثيق فلماذا مل تف  وإذا سلمنا : الوجه الثاين
، وتوقف اعتداءاهتا وأذاها الكثري على الشعوب املسلمة ، ألن والعهود أمريكا هبذه املواثيق

 ، يقولمل يفوا انتقض عهدهمالعهود واملواثيق تلزم املتعاهدين بالوفاء بالعهد وإذا  املعروف أن
أَِئمَّةَ الْكُفِْر  أَْيَماَنُهم مِّن َبْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنواْ ِفي ِديِنكُْم فَقَاِتلُواْ َوِإن نَّكَثُواْ﴿اهللا تبارك وتعاىل 

  .﴾ِإنَُّهْم الَ أَْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهْم َينَتُهونَ
 : الشبهة الثانية

 : ، واجلواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه ال ذنب هلمأبرياء إن يف القتلىيقولون 
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بن جثامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل  روى الصعب : الوجه األول
 ".هم منهم": املشركني يبّيتون فيصاب من نسائهم وذرياهتم ، قال  عن أهل الديار من

  جيوز قتله منفردا جيوز قتلهم إذا كانوامن الاحلديث يدل على أن النساء والصبيان و فإن هذا
البيات   عن-صلى اهللا عليه وسلم-، ألهنم سألوا الرسول خمتلطني بغريهم ومل ميكن التمييز

ما ال جيوز  جيوز تبعا، فأذن بذلك ألنه ، و البيات ال ميكن فيه التمييزوهو اهلجوم ليال
 .استقالال

 .ضرهبم باملنجنيقمع الكفار  يستعملون يف حروهبمأن القادة املسلمني كانوا  : الوجه الثاين
وقد يصيب من يسميهم هؤالء  ،ال يفرق بني مقاتل وغريهومعلوم أن املنجنيق إذا ضرب 

وجيوز : قال ابن قدامة رمحه اهللا  باألبرياء ، ومع ذلك جرت سنة املسلمني يف احلروب عليه ،
ملنجنيق على أهل الطائف ، وعمرو بن ا نصب املنجنيق ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم نصب

وقال ابن قاسم  ) . ٥٠٣ / ١٠املغين والشرح ( .العاص نصب املنجنيق على أهل اإلسكندرية
الكفار باملنجنيق ولو قتل بال قصد صبيانا و نساءا وشيوخا  وجيوز رمي: رمحه اهللا يف احلاشية 
النكاية جائزة بطريق اإلمجاع :  باإلمجاع ، قال ابن رشد رمحه اهللا ورهبانا جلواز النكاية

 ) ٢٧٠ / ٤احلاشية على الروض  ( .املشركني جبميع أنواع
من املسلمني إذا كانوا أسرى يف يد ) الترس ( قتل  أن فقهاء املسلمني أجازوا : الوجه الثالث

ترسا يقيهم نبال املسلمني مع أنه ال ذنب هلؤالء  الكفار وجعل الكفار هؤالء املسلمني
فإن هؤالء أبرياء ال جيوز قتلهم وقد قال ابن تيمية  مني املتترس هبم وعلى اصطالحهماملسل

على أن جيش الكفار إذا تترسوا مبن عندهم من أسرى املسلمني  وقد اتفق العلماء: رمحه اهللا 
إذا مل يقاتلوا فإهنم يقاتلون وإن أفضى ذلك إىل قتل املسلمني  وخيف على املسلمني الضرر

، وقال ابن قاسم رمحه  ) ٥٢ / ٢٠ ، جـ ٥٣٧ – ٥٤٦ / ٢٨الفتاوى ( .سوا هبمالذين تتر
وإن تترسوا مبسلم مل جيز رميهم إال أن خناف على : يف اإلنصاف  قال: اهللا يف احلاشية 
 )٢٧١ / ٤احلاشية على الروض ( ويقصد الكفار ، وهذا بال نزاع  املسلمني فريميهم

حصل يف أمريكا أريد  على ما) اإلرهاب ( لقون كلمة وهنا سؤال نوجهه لالخوة الذين يط
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 : منهم اجلواب ، والسؤال هو
فدمرته على من يف  عندما أغارت أمريكا بطائراهتا وصوارخيها على مصنع األدوية يف السودان

أمريكا يف مصنع السودان  داخله من موظفني وعمال فماتوا فماذا يسمى هذا ؟ فهل ما فعلته
يعترب إرهابا ؟ ملاذا شجبوا ونددوا ملا   ؟ وما فعله هؤالء الرجال يف مباين أمريكاال يعترب إرهابا

 تدمري أمريكا ملصنع السودان على من فيه ؟ حصل يف أمريكا ومل نسمع أحدا ندد أو شجب
إال أن األموال اليت أقيم هبا املصنع ومّول هبا أموال مسلمني ،  إنين ال أرى فرقا بني العمليتني

الذين هدم عليهم املصنع وماتوا فيه مسلمون ، واألموال اليت أنفقت على  ل واملوظفونوالعما
دمرها هؤالء املختطفون أموال كفار ، والناس الذين هلكوا يف هذا التفجري كفار ،  املباين اليت

وال !! هذا الفرق هو الذي جعل بعض إخواننا يسمون ما حصل يف أمريكا إرهابا  فهل
وأيضا ما حصل للشعب !! ومع ذلك ال يسمونه إرهابا !!  يف السودان حصل يشجبون ما

؟ وما حصل للشعب العراقي من جتويع وضرب شبه يومي ؟ وما حصل لدولة  اللييب من جتويع
 من حصار وضرب ؟ فماذا يسمى كل ذلك ؟ هل هو إرهاب أم ال ؟ أفغانستان املسلمة
  مث نقول هلؤالء

  ماذا تقصدون باألبرياء ؟
 : خيلو جواهبم عن ثالث حاالت هؤالء الو

 : األوىل احلالة
مع دوهلم ومل يعينوهم ال بالبدن وال باملال وال بالرأي واملشورة  أن يكونوا من الذين مل يقاتلوا

الصنف ال جيوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غريه ، غري خمتلط به ،  وال غري ذلك ، فهذا
  متيزه فيجوز قتله تبعا وإحلاقا مثل كبار السن والنساء والصبيانبغريه ومل ميكن أما إذا اختلط

يف  وجيوز قتل النساء والصبيان: واملرضى والعاجزين والرهبان املنقطعني ، قال ابن قدامة 
هبائمهم يتوصل  ويف املطمورة إذا مل يتعمد قتلهم منفردين ، وجيوز قتل) اهلجوم ليال ( البيات 

 وجيوز :وقال  )٥٠٣  /١٠املغين والشرح . (  ، وليس يف هذا خالف به إىل قتلهم وهزميتهم
 ، قال وال نعلم الروم إال البيات وهل غزوتبييت العدو ، قال امحد بن حنبل ال بأس بالبيات ، 
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 ). ٥٠٣ / ١٠املغين والشرح  ( .أحدا كره البيات
 : احلالة الثانية

لكنهم معينون هلا باملال أو الرأي ، فهؤالء  اربةأو هم من الذين مل يباشروا القتال مع دوهلم احمل
الرب رمحه  قال ابن عبد) . أي املعني واملساعد ( الردء  ال يسمون أبرياء بل حماربني ومن أهل

العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر  مل خيتلف: اهللا يف االستذكار 
ونقل اإلمجاع أيضا ابن  ) . ٧٤ / ١٤( االستذكار  . الصبيان وقاتل قتل على القتال من
 عبد وقال ابن، اهللا يف إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم  قدامة رمحه

الصمة يوم  وأمجعوا على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل دريد بن: الرب رمحه اهللا 
. اجلميع  رب ، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عندحنني ألنه كان ذا رأي ومكيدة يف احل

اإلمجاع  ونقل النووي رمحه اهللا يف شرح مسلم يف كتاب اجلهاد ) . ١٤٢ / ١٦( التمهيد 
: احلاشية ، قال  ونقل ابن قاسم رمحه اهللا يف. على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا 

تيمية رمحه اهللا هذا  د ، ونقل عن ابنوأمجعوا على أن حكم الردء حكم املباشر يف اجلها
 .وأنصارها منها فيما هلم وعليهم أعوان الطائفة املمتنعةاإلمجاع ، ونقل عن ابن تيمية أيضا أن 

 : الثالثة احلالة
فهؤالء ال جيوز قتلهم ما داموا مستقلني ، أما إذا اختلطوا بغريهم  أن يكونوا من املسلمني ،

 . م جاز ، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكالم عنهاقتلهم مع غريه ومل ميكن إال
حوله البعض عن االعتذار لألبرياء دون معرفة من هم هؤالء األبرياء فإمنا ذلك من  وما يدندن

 التأثر باملصطلحات الغربية ووسائل اإلعالم ، حىت أصبح من مل ُيظن فيهم ذلك يرددون آثار
  . اظ الشرعيةمصطلحات وعبارات غرينا املخالفة لأللف

 ، وهذا فيه رد وتبيني ملن ردد كلمة نفعل بالكفار مبثل ما فعلوا بنا علما بأنه جيوز لنا أن
اهللا سبحانه وتعاىل أباح لنا ذلك ، ومن النصوص اليت تدل على ذلك قوله تعاىل  األبرياء ، فإن

الَْبْغُي ُهْم  َوالَِّذيَن ِإذَا أََصاَبُهُم﴿ال تعاىل وق ) ﴾َوِإنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ ِبِمثِْل َما ُعوِقْبُتم ِبِه﴿
 . ﴾َوَجَزاء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها} ٣٩{َينَتِصُرونَ 
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 : كالم أهل العلم يف جواز االنتقام باملثل ومن
الثأر ، وهلم تركها ، والصرب  إن املثلة حق هلم ، فلهم فعلها لالستيفاء وأخذ: قال ابن تيمية 

اجلهاد ، وال يكون نكاال هلم عن   وهذا حيث ال يكون يف التمثيل هبم زيادة يفأفضل ،
إىل اإلميان أو زجر هلم عن العدوان ، فإنه  نظريها ، فأما إذا كان يف التمثيل الشائع دعاء هلم

 ). ٢١٨ / ٦( ، نقله ابن مفلح عنه يف الفروع  هنا من باب إقامة احلدود واجلهاد املشروع
صلى اهللا عليه -األبرياء من دون تقييد وال ختصيص أن يتهم الرسول  قال مبسألة قتلويلزم ملن 
بعدهم بأهنم من قتلة األبرياء على اصطالح هؤالء القائلني ، ألن   والصحابة ومن-وسلم

عليه -يف قتال الطائف ، ومن طبيعة املنجنيق عدم التمييز ، وقتل النيب  الرسول نصب املنجنيق
كل من أنبت من يهود بين قريظة ومل يفرق بينهم ، قال ابن حزم يف احمللى  -مالصالة والسال
عرضت يوم قريظة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان من أنبت : حديث  تعليقا على
وهذا عموم من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مل يستبق منهم عسيفا وال : ابن حزم  قتل ، قال
 قال ابن ) . ٢٩٩ / ٧( احمللى . يخا كبريا وهذا إمجاع صحيح منه وال فالحا وال ش تاجرا

قوما   إذا صاحل أو عاهد-صلى اهللا عليه وسلم-وكان هديه : القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد 
كما  فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا اجلميع ، وجعلهم كلهم ناقضني

يف الناقضني  ين قينقاع ، وكما فعل يف أهل مكة ، فهذه سنتهري وبضفعل يف بين قريظة وبين الن
أعانوا عدو املسلمني على  وقد أفىت ابن تيمية بغزو نصارى املشرق ملا: وقال أيضا . الناكثني 

حياربونا ورآهم بذلك ناقضني  قتاهلم فأمدوهم باملال والسالح ، وإن كانوا مل يغزونا ومل
بإعانتهم بين بكر بن وائل على  -صلى اهللا عليه وسلم-يب للعهد ، كما نقضت قريش عهد الن

 .حرب حلفائه
 : ويف اخلتام

الكافر خصوصا أمريكا سوف تستغل األحداث وتوظفها لصاحلها  فنحن نعرف أن الغرب
أفغانستان وفلسطني و الشيشان وغريها مهما كان الفاعل ، وسوف  لظلم املسلمني جمددا يف
هاد وأهله ولن تستطيع ذلك وسوف حتارهبم بدعوى حماربة اجل تقدم على تكملة تصفية
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حماربة إخواننا املسلمني يف دولة طالبان األفغانية املسلمة ، هذه  اإلرهاب ، وسوف تقدم على
 ، وأيضا مل وآوت اجملاهدين ونصرهتم يف الوقت الذي ختلى عنهم غريهم الدولة اليت محت
 .الكافر ترضخ للغرب

َوالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمَناُت ﴿دولة اجملاهدة كلٌ مبا يستطيع ، قال تعاىللذا جيب نصرة هذه ال
وجيب إعانتهم باملال والبدن  ﴾َوَتَعاَوُنواْ َعلَى الْربِّ َوالتَّقَْوى﴿ وقال تعاىل ﴾أَْوِلَياء َبْعٍض َبْعُضُهْم

والتأييد والدعاء هلم بالنصر  والرأي واملشورة واإلعالم والذب عن أعراضهم ومسعتهم
 .والتثبيت

املسلمة نصرة دولة طالبان فكذلك جيب على الدول  وكما قلنا إنه جيب على الشعوب
والقريبة منها مساعدة دولة طالبان وإعانتها ضد الغرب  اإلسالمية خصوصا الدول اجملاورة هلا

 . الكافر
دين ونصرة ا للمجاهخذالن هذه الدولة املسلمة املُحارَبة ألجل دينها ونصرهتأن  وليعلم أولئك

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ ﴿ ، عليها نوع من املواالة والتويل واملظاهرة على املسلمني الكفار
وقال  .﴾أَْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنكُْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم َتتَِّخذُواْ الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياء َبْعُضُهْم

اآلية، ﴾...ِإلَْيِهم ِبالَْمَودَِّة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياء ُتلْقُونَ﴿تعاىل 
ِإنَّا ُبَراء ِمنكُْم  كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذْ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم قَْد﴿وقال 
َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاء أََبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا  ِممَّا َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا ِبكُْم َوَبَدا َبْيَنَناَو

 اللََّه َحادَّ  لَا َتِجُد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْآِخِر ُيَوادُّونَ َمْن﴿ىل  وقال تعا﴾،ِباللَِّه َوْحَدُه
حانه  اآلية وقال سب﴾ ...أَْو ِإْخَواَنُهْم أَْو َعِشَريَتُهْم َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا آَباءُهْم أَْو أَْبَناءُهْم

 ِإلَّا الَِّذي فَطََرِني فَِإنَُّه} ٢٦{ِإنَِّني َبَراء مِّمَّا َتْعُبُدونَ  َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم ِلأَِبيِه َوقَْوِمِه﴿وتعاىل 
  ."﴾َسَيْهِديِن

، الذي قاتل حكومة آل  رمحه اهللاعبد اهللا الرشود -كما حنسبه-الشهيد الشيخ  -
 له عطاء متواصل يف سعود، مث هاجر للجهاد يف العراق، حيث قتل شهيداً رمحه اهللا، وكان

  ومن مرياثه املبارك سلسلة نشرها يف جملة صوت اجلهاد.اجلهاد بيده وقلمه ولسانه رمحه اهللا
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 موضحاً -رمحه اهللا-علق فيها على فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) التتار وآل سعود(بعنوان 
التشابه بني األحوال اليت أفىت فيها شيخ اإلسالم وبني أحوال آل سعود، وهي سلسلة قيمة 

 حىت واجٌب فالقتال: " تعليقاً على قول شيخ اإلسالم رمحه اهللاأنصح بقراءهتا، ومما جاء فيها
قول ". واجب فالقتال اهللا لغري الدين كان فمىت ، فتنة تكون ال وحىت هللا كله الدين كوني

  :الشيخ الرشود رمحه اهللا
 أن يرون والذين الدعوة أدعياء كبعض ، هذا عصرنا يف اهلزمية منظري على ظاهر رٌد هنا"
 هو أنه : عصرال هذا يف – هللا كله ويكون الدين فتنة تكون ال كي – اهللا سبيل يف القتال
 يف املنظرين هؤالء إمعان ومن ، !! فتنة دعاة احلكيم اهللا ألمر استجاًبة به واملنادين بعينها الفتنة

 ، اهلزمية ذلِّ و اهلوى بسكرة املخمورة عقوهلم خبزعبالت احملكم اهللا كالم نقضوا منهأ الضالل
 وقوع خشَية العصر  هذا يف الدين أعداء جتاهدون وال تقاتلون ال : مؤسف بتبّجٍح فيقولون
  أشرملن هؤالء إن واهللا !! الوطنية ووحدتنا الدعوية مكتسباتنا من تّبقى ما على ولإلبقاء الفتنة

 مالك بن عوف عن احلديث يف ورد حيث ومستقبلها واقعها على وأخطرهم األمة طوائف
 وسبعني بضٍع على أميت ستفترق: " صلى اهللا عليه وسلماهللا رسول قال : قال عنه اهللا رضي
 " احلالل نوُيَحرِّمو احلرام فُيحِّلون برأيهم األمور يقيسون قوٌم أميت على فتًنة أعظمها فرقة
 . الصحيح رجال رجاله : اهليثمي وقال ، والبزار الطرباين رواه

 لتقدميها املربرات فينتحلون العقيمة لعقوهلم تلوُح قد اليت املصلحة ُيقدمون أوالء وهاهم
 املتبعني النصوص حملكم التاركني على ضاللتهم َفَرَبْت األحكام ومربمات النصوص قواطع على
 العقول مبتشابه والذوا مجلة هابهومتشا النصوص حمكم عن أعرضوا منهأ حيث ، هابهملتشا
 . فتنتهم شرَّ األَمة اهللا وقى العظمى والفتنة الكربى بالطامة فجاءوا واآلراء

 الشامل مبعناه وجل عز اهللا توحيُد اإلطالق على األمة مكتسبات همأ إن : هلؤالء وُيقال
 : قال عنه اهللا رضي جبل بن معاذ فعن ،الضاللة أئمِة السوء سالطني مصاحل عارض وإن

 مع فدوروا ، دائرة اإلسالم رحى إن أال " : يقول -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول مسعت
 سيكون إنه أال ، الكتاب تفارقوا فال سيفترقان سلطانوال الكتاب إن أال ، دار حيث الكتاب
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 أطعتموهم وإن ، قتلوكم عصيتموهم فإذا لكم يقضون ماال ألنفسهم يقضون أمراء عليكم
 ، مرمي بن عيسى أصحاب صنع كما : فقال ؟ نصنع كيف : اهللا رسول يا : قالوا ، أضلوكم
 رواه " اهللا معصية يف حياٍة من خٌري اهللا عةطا يف موٌت ، اخلشب على وُحِملُوا باملناشري ُنِشروا
  . الطرباين

 فكله كلف ما املادية اخلسائر من ذلك كّلَف وإن اهللا مرضاة يف السعُي املصلحِة فحقيقة
 الْأَْمَواِل ِمَن َوَنقٍْص َوالُْجوِع اخلوِف ِمن ِبَشْيٍء ﴿وََلَنْبلَُونَّكُْم. البالغة حلكمته موافٌق هللا مراٌد
 نظر يف – الدنيوية املصاحل على للحفاظ السعي وليس، الصَّاِبِريَن﴾ َوَبشِِّر َوالثََّمَراِت فُِسَواْلَأْن

 عقاٍب حبلول تنذر معصًية هي بل ، معتربة شرعية مصلًحة اهللا أحكام حساب على -املنهزمني
 ناديدص من سبعني عن اعفو أن يوم بدر معركة إثر األبرار جلنده اهللا عتاب ترى أال ، عظيم
 واإلعداد اجلهاد على هلم قًوة املسلمون فيأخذه به أنفسهم يفدون دنيوي َعَرٍض مقابل الكفر
 إثر على اهللا فأنزلالنيب صلى اهللا عليه وسلم،  على عنه اهللا رضي بكٍر أبو  بذلكأشار كما
 اءاألنبي بعد البشر خلري الحت اليت املصلحة تلك فيها تعاىل مسى عظيمة عتاٍب آيات ذلك
 مبصاحل تعاىل بعلمه املقترنة اهللا حكمة به ُتعارض ال دنيوًيا عرًضا : بكر أيب السالم عليهم
 ِفي ُيثِْخَن َحتَّى َأْسَرى َيكونَ لُه َأنْ ِلَنِبيٍّ كَان ﴿َما: تعاىل فقال ، واآلخرة الدنيا يف العباد
   .َحِكيٌم﴾ َعِزيٌز َواللَُّه رََةالْآِخ ُيِريُد َواللَُّه الدُّْنَيا َعَرَض ُتِريُدون الَْأْرِض

 ذلك قبل نص األسرى مسألة يف يكن مل أنه مع ، بكر وأبا رسولنا العتاب هذا ويبكي
 العتاب هذا اهللا يعاتبهم مث فيها نص ال نازلٍة يف رأوها مصلٌحة وإمنا ، له خمالفني يكونوا حىت
 يف جهودهم من كثًريا وافرغ وقد ؟ واإلعداد اجلهاد عن أصالً القاعدين حبال فكيف ؟ املؤثر
 بصلٍة والسنة للكتاب طرحهم حسب متت ال اليت املزعومة القومية الوطنية املصاحل تربير سبيل
 عليها استقر واليت والسنة الكتاب ونصوص الدين وقواعد لكليات الصرحية معارضتها مع أبًدا
  .هللا صلى اهللا عليه وسلما رسول صحابة فهم

 حكم اهللا كما أمر اهللا إراٌدة شريفة ال ميكن أن تترعرع يف نفوٍس عششت إنَّ إرادة إقامة
عز وجل أنبياءه وأتباعهم على االستعداد  فيها اهلزمية واهلوان والذل واخلوف ولذلك ُيرّبي اهللا
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لتحّمل كل تبعات هذا الطموح الكبري واستصحاب توحيد اهللا باخلشية والرجاء والتوكل 
َ أَحًدا ِإلَّا نََوَيْخَشْوَنُه وََال َيْخَشْو ِرَساَالِت اللَِّه نَالَِّذيَن ُيَبلُِّغو ﴿ ذلكوالتفويض وغري والصرب
كْمَ فاْخَشْوُهْمَ فَزاَدُهْم النَّاَسَ قْد َجَمُعْواَ ل هلُُم النَّاُس ِإنَّلَ لَِّذيَن قَا﴾ ﴿اكَفى ِباللَِّه َحِسيًبااللََّه َو

َ فاَنقَلُبْوا ِبِنْعَمٍة مَِّن الّلِه وََفْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء ١٧٣ل للُّه َوِنْعَم الَْوِكيَنا اِإَمياًنا وََقاُلْوا َحْسُب
ال  ُيَخوُِّفَ أْوِلَياءُهَ فَنُ الشَّْيطَا ِإنََّماَ ذِلكُُم١٧٤ذوَ فْضٍل َعِظيٍم   الّلِه َواللُّهنَِرْضَوا َواتََّبُعْوا

اللَُّه ِبكَاٍف َعْبَدُه َوُيَخوُِّفوَنَك  أَلْيَسَ﴿: وقال تعاىل. ﴾م مُّْؤِمِنَني كنُتَتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإنْ
 .)عباده : ( ويف قراءة . ﴾ِبالَِّذيَن ِمن ُدوِنِه َوَمن ُيْضِلِل اللَُّهَ فَماَ لُه ِمْن َهاٍد

 أنفٌس زكية أبّية ال ترضى بأنصاف احللول وال بتجزئة الدين وال خبلط الطيب انهإ
 ومنُ لّبه ، وكما كان أبو بكر بل يث ، وال تطيب هلا احلياة والدين ينقص من أطرافه ،اخلبب

! " أينقص الدين وأنا حي ؟ : " رضي اهللا عنه حيمل هذا احلس النقي حينما قال يوم الردة 
 أتباعهم سًريا على منهاجهم ، إذ كيف تطيب هلم احلياة والديُن خيترُم فليكن هكذا! اهللا أكرب 

 مل ننتصر له فنبوء خبسارة إن راًما وُيحارب حرًبا ؟ أال خنشى أن يعمنا اهللا بعقاٍب من عندهاخت
 ؟ كيف الًلو ركن إىل الظاملني شيئًا قليالدنيا واآلخرة ؟ أمل ُيخّوف اهللا نبيه وخليلة وحبيبه 

ن شيئًا  لو ركن إىل الكافريصلى اهللا عليه وسلم ال حيايب رسوله ونبّيه نأمن من عقاب َمْن
بَّْتَناَكَ لَقْد ِكْدَت نَ ثَ أوََلْوالصلى اهللا عليه وسلم ﴿يسًريا وحاشاه أن يفعل بأيب هو وأمي 

  .﴾ِإذًاَ لَأَذْقَناَك ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف اْملََماِتُ مثَّ ال َتِجُدَ لَك عََلْيَنا َنِصًريا َشْيئًاَ قِليالًكُن إَِلْيِهْم َتْر
وداهّنا يف ذات اهللا مرتدي الزمان ذنبني املفّرطني لو ركّنا ركوًنا كبًريا  بنا حنن املفكيف

 واحلفاظ على مكتسبات الدعوة اجلاهلية وطواغيت األوطان باسم مصلحة الوحدة الوطنية
  .١" !!زعموا

  :وقال أيضاً رمحه اهللا
ب  ليس طرح احلل لقضايا األمة يستلهم من أنظار الرجال وآرائهم بل كفى بالكتا"

وما تعانيه األمة اليوم من أوجه ضعف .والسنة هداية من كل ضاللة ودليال من كل حرية 
                                                 

 .٢٥ و٢٦:  ص١٤٢٥ حمرم - العدد احلادي عشر-صوت اجلهاد ١
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الدعوة لتجريد التوحيد الذي يتضمن : واحلل للضعف الديين. ديين ومادي : يعود إىل جانبني 
الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا بالتفصيل الذي بينه أهل العلم يف مواطنه ، واحلل للضعف 

اجلهاد يف سبيل اهللا إذ فيه من املصاحل الظاهرة والباطنة لعموم األمة وخصوصها ما ال  :املادي 
 لَّكُْم كُْرٌه َوُهَو الِْقَتالُ َعلَْيكُُم كُِتَب﴿هته أعني املتشائمني املتخاذلني يعلمه إال اهللا وإن كر

 َوأَنُتْم َيْعلَُم َواللُّه لَّكُْم َشرٌّ َوُهَو َشْيئًا بُّواُْتِح أَن َوَعَسى لَّكُْم َخْيٌر َوُهَو َشْيئًا َتكَْرُهواْ أَن َوَعَسى
قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر "  : ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية﴾َتْعلَُمونَ الَ

  .١"وكفى بربك هادياً ونصرياً 
  :وقال أيضاً رمحه اهللا

حكمهما أوضح بياٍن غينٍّ عن عمالن شرعّيان ظاهران قد بّين الشرع " اجلهاد واإلعداد""
تعّنتات املتعّنتني الذين يسلكون سّنة ُضالّل بين إسرائيل يف التحايل والتحريف والتقعر يف 

لتتبُعّن سنن : "السؤال ، والتهّرب من التكاليف البّين حكُمها ، وما ذاَك إالّ مصداقًا للحديث 
يا رسول اهللا ، : قالوا . لتموه من قبلكم حذو القذّة بالقذّة حىت لو دخلوا جحر ضب لدخ

، ومتّيزت آيات اجلهاد من بني كثٍري من آياٍت أخرى " فمن ؟: اليهود والنصارى ؟ قال 
بالنصِّ على إحكام آياته مبا ال يدع جماالً الحتمال التشابه الذي يتبعه املفتونون ويدعون 

 ُنّزلت سورة فإذا أُنزلت سورةٌ ويقولُ الّذين آمنوا لوال﴿: احملكم الظاهر البّين ، قال تعاىل 
 عليكم كُتبيا أيها الذين آمنوا ﴿:  اآلية ، وكما قال اهللا تعاىل ﴾.. وذُكر فيها القتالُ حمكمةٌ

 عليكم الِقتالُ وهو كرٌه لكم كٌتب﴿ فقد قال ﴾...ما كُتب على الّذين من قبلكم الصيام ك
..﴾.  

 الغزواِت ال ُتقارنُ هبا النصوص الواردة بل إن النصوص املشّنعة على املتخلّفني عن آحاد
يف أخطاء املُؤمنني يف األحكام اُألخرى ، كاملسيء صالته ، واجملامع يف هنار رمضان ، 

اإلميان منحصر يف املؤمنني اجملاهدين وأخرب  "وشارب اخلمر بل نّص شيُخ اإلسالِم على أنّ
ِإنََّما ﴿: مستدالًّ باآلية ]٤٦١ص  / ٢٨الفتاوى ج "[تعاىل أهنم هم الصادقون يف قوهلم آمنا 

                                                 
 .١٣:  ص١٤٢٤ رمضان - العدد الثالث-جملة صوت اجلهاد ١
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َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه  الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا
جلهاد تَر آيات ا، وارجع إن شئت إىل كالم أهل العلم يف التفسري عند ﴾الصَّاِدقُونَ أُْولَِئَك ُهُم

  .عظَم شأِن اجلهاِد وأهلِه ، وسوء حال التاركني للجهاد
  : وقد أمجع أهل العلم على أن اجلهاد يف اجلملة يتعّين يف حاالٍت ثالٍث 

  .الذي مل يرتكب ناقًضا من نواقض اإلسالم" اإلمام املسلم"إذا استنفر  -١
 .إذا حضر الصّف فال جيوز له النكوص والتراجُع -٢
العدّو ولو شًربا من أراضي املسلمني فإّنه جيب على أهل البلد دفُعُه ، إذا دهم  -٣

فإن مل يقوموا بذلك أو ضعفوا عنه وجب على من يليهم مثّ من يليهم مثّ من يليهم حّتى تتّم 
 .القدرة على دفع العدّو

ويلحق بذلك وجوب استنقاذ أسرى املسلمني من أيدي الكفار كما يتعني  -٤
 احتاجه اجملاهدون مليزة ال توجد عند غريه كالطبيب وطالب العلم على شخص بعينه إذا

 .وحنومها
ولكل مسألة من هذه املسائل تفريعاٌت ال يّتسع املقام هلا ، جتدها يف املطّوالت كاملغين 

وعلى فرض أن اجلهاد فرض كفايٍة يف وضعنا الراهن .وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريمها
إنّ فرض الكفاية  هو العمل الذي إذا قام به من يكفي :  ُيقالُ حينئٍذ حسب زعم البعض فإّنه

سقط اإلمث فيه عن الباقني ، وعند تطبيق ذلك على الواقع يعلم كل من فيه مسكة من عقٍل أن 
جهاد الدفع يف العامل اإلسالمي اليوم مل يقم به حّتى عشُر من يكفي ، فما عذرك الشرعّي يا 

فع اليوم الذي مل خيتلف يف وجوبه وعظم فرضّيته عاملان من علماء أخي يف ترك جهاد الد
  .١"اُألّمة خالل األربعة عشر قرًنا املاضية

  : توجيه رسالة للشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا قال-رمحه اهللا-وملا طلب منه 
  ) :حفظه اهللا (  رسالتك إىل الشيخ أسامة بن الدن -"
  ...  إياها هنيئاً لك اإلمامة اليت منحك اهللا •
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 ...ثبتك اهللا على الطريق وأقّر عينك بنصر اإلسالم واملسلمني  •
جزاك اهللا عّنا وعن املسلمني خري اجلزاء على ما قدمته لألمة من مشاريع العز ، وما  •

سننته يف هذا العصر من حتقيٍق ملعاين التوحيد والتوكل على اهللا وحده ، فقد عرفنا من موقفك 
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيٍء مل ينفعوك " ث النبوي جبالٍء تفسري احلدي

إال بشيٍء قد كتبه اهللا لك ، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيٍء مل يضروك 
 " إال بشيٍء قد كتبه اهللا عليك 

على  كما قد بينت مواقفك لنا أن شخصاً صادقاً من هذه األمة املباركة قادٌر بعون اهللا 
مناجزة العامل أمجع كافرهم ومنافقهم فكيف لو رّصت األمة صفوفها وجّندت شباهبا كيف 

سيكون نصر اهللا هلا وتأييده ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون ، فبارك اهللا مواقفك وجعل النصر 
  .١"والتأييد حليفك وأقّر عينك يف مجيع صناديد الكفر والنفاق

جاهد يف أفغانستان .  رمحه اهللاسف العيريي يو-كما حنسبه-الشيخ الشهيد  -
وقد فتح اهللا عليه يف كلي العلمني العسكري والشرعي، فكان له يف . والبوسنة وجزيرة العرب

وخلف مرياثاً شرعياً . كل منهما دروس وتصانيف، وقد قتل شهيداً على أيدي آل سعود
واشنطن املباركتني يعنوان وعلمياً ضخماً، منه كتابه الذي أخرجه بعيد غزويت نيويورك و

رمحه اهللا . رد فيه على من انتقد الغزوتني املباركتني وفند شبهاهتم). حقيقة احلرب الصليبية(
  .رمحة واسعة

 شارك . رمحه اهللا السيف حممد بن عبد اهللا عمروأب -كما حنسبه-الشهيد الشيخ  -
 ه دور يف حتريض الرئيس الشيشاينيف اجلهاد األفغاين مث يف اجلهاد الشيشاين يف حربيه، وكان ل
أسس يف الشيشان معهد القضاء . زليم خان يندريب على إصدار عدة مراسيم لتطبيق الشريعة

، وساهم يف تدريب القضاة، مث أسس معهد  ومعهد حرس الشريعة، ومارس القضاءالشرعي
.  اخلري والدعوة مث أسس فيما بعد مؤسسة اهلدى اخلريية، اليت اهتمت بأعمال.اإلمام الشافعي

اهتم باجلانب اإلعالمي فأصدر عدة صحف، وأنشأ إذاعة، وسعى يف إنشاء قناة تلفزيونية 
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السياسة ( ومن إصداراته كتاب .س حمكمة التمييز العليا يف الشيشانأر و.على مستوى القوقاز
  :قال فيها).  دروس وتأمالت-العراق وغزو الصليب(وسلسلة حماضرات بعنوان ) الشرعية

استهداف القوات األمريكية واحلليفة املتمركزة  كما جيب على من توفرت عنده القوة "
فإن هذه القوات جاءت . ، اليت تنطلق من قواعدها لضرب العراقيف الدول اجملاورة للعراق

ودعوى املعاهدات معها كدعوى . حملاربة اإلسالم واملسلمني، ومل تأت معاهدة مساملة
كما أن هذه املعاهدات اليت حتتوي على فتح القواعد . يف داخل فلسطنياملعاهدات مع اليهود 

كما أن احلكام العمالء ال . لضرب العراق هي من نواقض اإلسالم، واألمة ليست ملزمة هبا
  .١"ميلكون تعطيل اجلهاد الواجب، فال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا

 فضل اهللا تعاىل العزة والقيادةفإذا مجع أهل اإلسالم بني القرآن والسالح حصل هلم ب"
للمسلمني، كما هو احلال يف أفغانستان ويف فلسطني ويف الشيشان ويف غريها، وهذه القيادة 

وبعد سقوط راية البعث يف العراق فلم تبق إال راية . مل تتيسر يف غري اجلهاد يف سبيل اهللا
فيجب أن  اجلهاد وتعزز وتنصر، اجلهاد يف سبيل اهللا أمام راية الصليبيني، فيجب أن تقوى راية

 حىت حتصل الكفاية يف مقاومة القوات الصليبية ينفر إىل العراق اجملاهدون من الدول اإلسالمية
  .٢"اليهودية املتحالفة

 وأما القوات األمريكية املتواجدة يف بعض القواعد يف بعض الدول اجملاورة للعراق اليت "
، كما هو مشاهد من حماربة وليست معاهدة مساملةت تنطلق منها لضرب العراق، فهذه القوا

جرائم األمريكان يف العراق، وكما هو معلوم من خمططاهتم يف تقسيم املنطقة، وفرض النظام 
وهذا ما يصرح به كبار املسئولني يف اإلدارة األمريكية، ويسعون إليه . األمريكي عليها

ن وسلم هو من املسلمني، وهؤالء فاملعاهد املسامل هو من سلم منه املسلمو. بفعلهم
  . األمريكيون مل يسلم منهم املسلمون بل هم حرب على اإلسالم واملسلمني
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كما أن املعاهدات اليت حتتوي على ناقض من نواقض اإلسالم، وهو فتح القواعد لضرب 
العراق وتلحق الضرر الكبري للمسلمني ومتكن الكافرين من احتالل العراق وما بعدها من 

ول األخرى، وتساعدهم على تنفيذ خمططاهتم الشيطانية يف املنطقة، هي معاهدات باطلة الد
من أصلها، وحىت على قول احلكومات العميلة بأن األمريكان معاهدون وأن املعاهدات 

صحيحة من أصلها، فإن األمريكان ارتكبوا أعماالً معادية لإلسالم واملسلمني، تنقض العهد 
فإن مقتضى العهد أن يتجنبوا االعتداء على املسلمني . احلكومات العميلةاملزعوم الذي تدعيه 

يف دينهم وأنفسهم وأمواهلم ومن هذه االعتداءات واجلرائم، اليت ارتكبها األمريكان يف حق 
   -:اإلسالم واملسلمني األمور التالية

  . نطقة حماربة اإلسالم واستبداله بالدميقراطية الكافرة، وفرضها على امل-:أوالً
  . احتالل بالد املسلمني وإعادة تشكيل املنطقة من جديد-:ثانياً
  .االعتداء على املسلمني يف أنفسهم وأمواهلم وخرياهتم كالنفط-:ثالثاً
  .مظاهرة أعداء األمة اليهود على املسلمني يف فلسطني-:رابعاً
  . مالطعن يف اإلسالم والقرآن، وخري املرسلني عليه الصالة والسال-:خامساً

  .١".فهذه النواقض يكفي واحد منها لنقض العهد فكيف إذا اجتمعت كلها
 :وقال أيضاً رمحه اهللا

وأما من مينع من قتال األمريكان الذين ينطلقون من الدول اجملاورة للعراق لضرب العراق "
ط، حبجة املصلحة مع تسليمه بأهنم حماربون، فعليه أن ال ينظر إىل املكان الذي يعيش فيه فق

وإىل املصاحل احملدودة اليت يقوم هبا، بل عليه أن ينظر إىل األخطار احمليطة باألمة، واحلرب 
األمريكية الظاملة على املسلمني يف العراق ويف فلسطني ويف أفغانستان، وما يتلو حرب العراق 

رة على من تغيري يف خارطة املنطقة وتغيريات يف اجملتمع والتعليم، وفرض الدميقراطية الكاف
 .املنطقة
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والذي يقول على سبيل املثال حبرمة قتل العسكريني األمريكان يف الكويت اليت ينطلقون 
، أم أن هل سيقول مبنع قتلهم إذا كانت بالده هي املستهدفة بعد العراقمنها لضرب العراق، 

رأى قوله سوف يتغري إذا رأى حقيقة احلرب وجترع مرارة اخليانة من األنظمة العميلة، و
كما أن هؤالء الكفار . دآالف القتلى واجلرحى، وحماربة الدين واألخالق وتدمري البال

 إذا شعروا أن ظهورهم حممية يف قواعدهم يف الدول اجملاورة للعراق، سهل عليهم احملاربني
وال . تدمري البالد املعتدى عليها، مث إكمال خمططاهتم باالعتداء على دول أخرى يف املنطقة

  .١"أن الضرر العام على األمة يف ترك قتاهلم يزيد على غريه من األضرارخيفى 
 من أكابر العلماء يف . رمحه اهللادين شامزي نظام ال-كما حنسبه-الشيخ الشهيد  -

باكستان، وكان من مؤيدي الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا وأصدقائه، زاره مراراً يف 
أصدرها وقدم هلا الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا ليت على الرسالة اباملوافقة قندهار، ووقع 

 رسالة من علماء املسلمني -حتريض األمة على اجلهاد لتحرير الكعبة واملسجد األقصى(بعنوان 
وتأثر بدعوة الشيخ أسامة . ، ووقع معه عدد كبري من علماء باكستان)وقادة العمل اإلسالمي

 الصلييب واليهودي، حىت أنه بعد أحد لقاءاته مع لتحرير ديار املسلمني من الوجود العسكري
 اليت شرح له فيها توزيع القوات الصليبية واليهودية على خريطة للعامل ،الشيخ أسامة

اإلسالمي، ألقى حماضرة مثلها يف إسالم آباد لعدد من السياسني وأهل الرأي شرح فيها نفس 
االهتمام بأحوال العامل اإلسالمي، وطلب وكان رمحه اهللا شديد . املعلومات على خريطة مماثلة

مصر املسلمة (مين مرة أن أرسل له معلومات تفصيلية عن أحوال مصر، فأرسلت له رساليت 
 كان ال بد أن -رمحه اهللا- ويف كل مرة يزور أفغانستان ).بني سياط اجلالدين وعمالة اخلائنني

  .يزور الشيخ أسامة، ويطلب منه أن يلقي كلمة يف مرافقيه
وكان للشيخ أسامة اتصال واسع بعلماء أفغانستان وباكستان، وقد وفد عليه منهم 
املئات، وكانوا متجاوبني معه جتاوباً تاماً يف دعوته لتحرير ديار املسلمني من الصليبيني 

. واليهود، وكان يطلب منهم إصدار الفتاوى ومجع التوقيعات عليها لتحريض األمة على ذلك
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، وقد شهدت العديد منهم ال  بهكانوا عظيمي التأثرو. له عظيمة وقويةوكانت االستجابة 
 ويبكي حينما يذكرهم الشيخ مبسؤوليتهم عن الدفاع عن ديار املسلمني، وعن ،ميلك دموعه

صلى اهللا -وصية النيب األكرم شريفني واملسجد األقصى، ويذكرهم بالدفاع عن احلرمني ال
  .١"أَْخِرُجوا الُْمْشِرِكَني ِمْن َجِزيَرِة الَْعَرِب ": وهو على فراش املوت-عليه وسلم

ومل يكن التفاف األعداد الضخمة من العلماء يف باكستان وأفغانستان حول دعوة الشيخ 
هي دولة العلماء وطلبة العلم، وهي أسامة لتحرير ديار املسلمني أمراً عجيباً، فدولة الطالبان 

نفية يف باكستان، وللعلماء فيها الكلمة العليا والقول تنتمي علمياً للمدرسة الديوبندية احل
  .الفصل

وقد ظهر هذا جلياً يف حادثة حتطيم الطالبان لصنم بوذا، فحينما استفىت أمري املؤمنني املال 
حممد عمر كبار علماء أفغانستان يف شأن الصنم، فأفتوه بوجوب حتطيمه، مل ميلك إال أن 

 القرضاوي ومفيت مصر الشيخ فريد واصل وفهمي هويدي ميضي يف األمر، وملا جاء وفد من
والشيخ علي قره داغي ووزير الدولة القطري للشؤون اخلارجية إلثناء اإلمارة اإلسالمية عن 

ذلك، وحاول الوزير القطري أن يغريهم بأهنم إن نكصوا عن حتطيم الصنم فسيسعى إلعادهتم 
بوفد من كبار علماء أفغانستان، فأفحموهم، أمري املؤمنني للمؤمتر اإلسالمي، أرسل إليهم 

وعاد مفيت مصر الشيخ فريد واصل، فأثىن يف تصرحيات له للصحافة على اإلمارة اإلسالمية 
وكان من بني وفد علماء أفغانستان مفتيهم األكرب الشيخ عبد العلي . وعلى التزامها باإلسالم

مر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي الديوبندي، وقد قابلته بعد ذلك عند زياريت لوزير األ
كنت أشتاق لرؤيته، وأين أين وملا أخربته . وزارة ال وجود هلا إال يف إمارة أفغانستان اإلسالمية

انظروا : أستمع لدروسه يف اإلذاعة، واحلمد هللا أن يسر اهللا يل ذلك، نظر ملن حوله وقال هلم
حنن : ا استئذنا للخروج قام وسلم علي، وقال يلملا يقول، وحنن الذين نتقرب هبم إىل اهللا، ومل

  .فداؤكم

                                                 
 .)٢٦٨ص  / ١٠ج  (-َْوُمَعاَملَِتِهم الذِّمَِّة أَْهِل ِإلَى ُيْسَتْشفَُع َهلْ  باب-اجلهاد والسري كتاب -صحيح البخاري ١



                                         ٣٥  /٢/٣

 حىت أبني ،هت تعمد أمروما سردته آنفاً ليس خروجاً عن املوضوع، وال شروداً مين، ولكن
للقارئ مدى التصاق اجملاهدين بالعلماء وخاصة يف أفغانستان وباكستان، وأن العلماء كانوا 

 ابنهم البار واجملاهد املدافع عن حرمات املسلمني، -حفظه اهللا-يعتربون الشيخ أسامة بن الدن 
وبالتايل يتبني للقارئ أي ظلم وافتراء يلحق باجملاهدين إذا اهتمهم أحد أو غمز فيهم بأهنم 

إىل آخر األوصاف اليت امتألت ... جهلة وأغبياء وينقلون من كتب السلف ما يسيئون فهمه
  .حسبنا اهللا ونعم الوكيلو. هبا ما تسمى بوثيقة ترشيد العمل اجلهادي

وأعود حلديث املفيت نظام الدين شامزي رمحه اهللا، فعندما بدأت نذر احلملة الصليبية على 
   فتواه الشهرية -رمحه اهللا-كومة العميلة يف باكستان أصدر الشيخ شامزي أفغانستان مبعونة احل

"ْالصَّاِدِقَني  َمَعَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَّقُواْ اللَّه َوكُوُنوا    

  .ال معىن حلياتنا إن حنن قبلنا أن نكون عبيداً ألعدائنا   
ال جيوز شرعاً بأي شكل كان ألي دولة إسالمية أو جيش إسالمي أن يشارك يف   

كما ال جيوز ألي دولة إسالمية أن متنح  ، االعتداء على اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان
ها وأجوائها من قبل أي دولة غري مسلمة وهذا حمرم شرعاً حترمياً التسهيالت الستخدام أراضي

  .مطلقاً 
إننا نوقن أن هذا وقت عصيب على املسلمني ، وإذا ساند أي مسلم كافراً يف حربه   

ضد املسلمني وقتل األبرياء منهم ، ومنحهم التسهيالت األرضية واجلوية أو للقضاء على أي 
ذه احلالة أن نساعد أفغانستان وأن نقاتل ضد الكفر ، إننا دولة إسالمية فإن واجبنا يف ه

وإذا قدم أي حاكم لدولة إسالمية مساعدة لدولة كافرة كمسلمني فإن علينا القيام بواجبنا 
يف عدواهنا على الدول اإلسالمية فإن على املسلمني خلعه شرعاً من احلكم واعتباره شرعاً 

  .خائناً لإلسالم واملسلمني 
  .............  
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إذا قام أحد بالعدوان على أفغانستان فإن اجلهاد فرض عني شرعاً على إنين أعلن أنه   
  .أهـ كالمه رمحه اهللا . ١ "كل مسلم يف األرض لقتاله

وهي الفتوى اليت أشار إليها الشيخ أسامة بن الدن يف رسالته ألهل باكستان مبناسبة   
، واليت أشار فيها الشيخ ١٤٢٨ة يف رمضان املنشور  قوات برويز على املسجد األمحرهجوم
 إىل أنه ال حيسب إال أن برويز قد قتل املفيت نظام الدين شامزي بسبب -حفظه اهللا-أسامة 

  .هذه الفتوى
  شهيد غازيوالد موالنا عبد العزيز   مولوي عبد اهللا-كما حنسبه-الشيخ الشهيد  -

نا يف قندهار ومكث معنا هناراً كامالً ومعه  وقد زار.املسجد األمحر بإسالم آباد رمحهما اهللا
 عبد العزيز ووفد من علماء ومدرسي مدرسته، وقد ألقى أحدهم -كما حنسبه-ابنه الشهيد 

 املولوي -كما حنسبه-باللغة العربية قصيدة يف مدح الشيخ أسامة حفظه اهللا، وكان الشهيد 
وقد طلب منه الشيخ أسامة أن جيمع عبد اهللا  شديد احلب والتأييد للشيخ أسامة حفظه اهللا، 

توقيعات العلماء على فتوى بوجوب جهاد األمريكان وإخراجهم من بالد احلرمني وفلسطني 
وقد حدثته أيضاً عن أحوال مصر وما يرتكبه نظامها . وسائر ديار املسلمني، فوعده بذلك

 قصة -تاب األسودالك(احلاكم من جرائم ضد اإلسالم واملسلمني، وأذكر أين أهديته كتايب 
  ).عهد حسين مباركتعذيب املسلمني يف 

وهو من قادة اجلهاد األفغاين املعروفني، وله .  رمحه اهللالشيخ حممد يونس خالص -
شرح على الطحاوية، وكان من املناصرين حلركة طالبان، وهو الذي استضاف الشيخ أسامة 

أن جيري لقاءات صحفية، قال له ما وملا استأذنه الشيخ أسامة يف . بن الدن يف جالل آباد
وبعد الغزو األمريكي ألفغانستان أصدر فتوى . ملاذا تستأذين؟ افعل ما تراه حقاً: معناه

  .بوجوب اجلهاد ضده، على رغم مرضه وضعفه الشديد
 - ونفع هبم، ونفعهم،مد اهللا يف أعمارهم- وأذكر اآلن أمثلة من العلماء األحياء -ب
  . أو يشاركوهنم يف جهادهمجملاهدون، أو يؤيدون اجلهاد واجملاهدين،يستفيد منهم االذين 

                                                 
 .٦٥: حقيقة احلرب الصليبية للشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا ص ١



                                         ٣٧  /٢/٣

 فأول من أبدأ به هو شيخنا وشيخ اجملاهدين؛ األسد املقيد والليث املصفد وجبل العزة -
 فك اهللا أسره وعافاه من كل الشيخ عمر عبد الرمحناألشم شيخنا العامل اجملاهد فضيلة 

  : الذي يصدق فيه قول أمحد شوقي يف عمر املختار رمحه اهللا.سوء
  األسد تزأر يف احلديد ولن ترى   يف السجن ضرغاماً بكى استخذاء

 أشهر من أعرف به، فهو ميثل تارخياً عامراً -فك اهللا أسره-والشيخ عمر عبد الرمحن 
يف الثغور باجلهاد والصدع باحلق، سجن ملرات وعذب وضرب وحوكم، مث هاجر ورابط 

مل وجاهد بلسانه وقلمه وقيادته إلخوانه، إىل أن متكنت أمريكا من أسره، وطبقت عليه قانوناً 
يطبق منذ احلرب األهلية األمريكية، حكم مبقتضاه قاض يهودي عليه بالسجن مدى احلياة، 

ومارس األمريكان وميارسون عليه أشد التضييق، فيحبسونه انفرادياً، ويصف أحواله يف 
  :ها من السجنرسلوصيته اليت ألسجن فيقول يف ا

 -: وااله ومن وصحبه آله وعلى اهللا رسول على والسالم والصالة هللا احلمد"
  .. العامل أحناء مجيع يف املسلمون أيها .. األجالء األخوة أيها
 تغتنمها فهي الساحنة الفرصة قبضتها يف ووجودي سجين يف رأت األمريكية احلكومة إن
 لذلك فهم ، وكرامته املسلم عزة من والنيل التراب يف املسلم عزة لتمريغ ناماغت أشد

 حيث ، أيضا معنوياً حصارا حياصرونين هنمإ ، فحسب املادي احلصار ليس .. حياصرونين
 ، اخلارج أو الداخل من أخبارا أمسع فال .. واملسجل ويوالراد والقارئ املترجم عين مينعون
 اليوم طول فأظل إيل يأيت أن العربية يتكلم أحد فيمنع االنفرادي نالسجيف  حياصرونين وهم

 من كثري ملسين القرآن ولوال تالوة .. أحد يكلمين وال أحدا أكلم ال والسنة والشهر
ً  ليال )كامريا(علي  يسلطون احلصار أهنم أنواع من وكذلك .. والعقلية النفسية األمراض
 .. بذلك يكتفون وال ، احلاجة قضاء وعند الغسل ندع العورة كشف من ذلك ملا يف هناراً
 مآرهبم حتقيق يف بصري فقد ويستغلون الضباط ، من علي مستمرة مراقبة خيصصون بل

 يف وينظرون أمي ولدتين كما مالبسي فأخلع ذاتيا تفتيشا يفتشونين فهم .. اخلسيسة
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 املتفجرات أو املخدرات على ؟؟ يفتشون شيء أي وعلى .. والدبر القبل من عوريت
 تنشق أن أود وجيعلين إيل يسيء وهذا زيارة وبعدها كل قبل ذلك وحيدث ذلك وحنو

 - هم فاعلوه حمالة وال - قتلوين إهنم إن .. األخوة أيها .. ذلك معي يفعلون وال األرض
 منهم يل اثأروا بل تضيعوه وال دمي تنسوا ال لكن أهلي إىل جبثيت وابعثوا جنازيت فشيعوا
 بعض تلك .. اهللا سبيل يف وقتل احلق كلمة قال أخاً لكم وتذكروا وأعنفه الثأر أشد

 حفظكم .. اهللا محاكم.. عملكم وبارك خطاكم اهللا سدد ؛ لكم وصييت هي أقوهلا كلمات
 عبد عمر / أخوكم وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .. لكم اهللا مكن اهللا، رعاكم .. اهللا

  ".الرمحن
فك اهللا أسره سجل ماجد من املواقف العظيمة يف نصر اإلسالم، أذكر منها وللشيخ عمر  

بياناته الشهرية على مدى ثالثة أيام على سبيل املثال موقفه يف حمكمة أمن الدولة حني ألقى 
  :، وقد جاء فيها)كلمة حق(اليت مجعها بعد ذلك يف كتابه 

جملتمع من مفاسد ومعاداة لدين اهللا، ظهرت ما يف اأ و،نين نقدت الدولةأجرمييت ف: وختاماً"
  . اليت هي من صميم ديين واعتقادي،صدع بكلمة احلقأووقفت يف كل مكان 

.........................  
إنين مطالب أمام ديين وأمام ضمريي أن أدفع الظلم واجلربوت، وأرد الشبهة والضالالت، 

اس، وإن كلّفين ذلك حيايت وما وأكشف الزيغ واالحنراف، وأفضح الظاملني على أعني الن
  .أملك

أنا ال يرهبين السجن وال اإلعدام، وال أفرح بالعفو أو الرباءة، وال أحزن حني حيكم علّي 
  :فزت ورّب الكعبة، وعندئذ أقول أيضاً: بالقتل، فهي شهادة يف سبيل اهللا، وعندئذ أقول

  مصرعيعلى أّي جنب كان يف اللّه    ولست أبايل حني أُقتل مسلماً 
إنين مسلم أحيا لديين، وأموت يف سبيله، وال ميكن حبال أن أسكت واإلسالم حيارب يف 

  .١"كل مكان
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  :يقول أيضاً فرج اهللا كربهو
 وظهر احلق، وبان ،لقد أقيمت احلجة: أيها املستشار رئيس حمكمة أمن الدولة العليا"

ام اهللا، فإنك إن مل تفعل الصبح لذي عينني، فعليك أن حتكم بشريعة اهللا، وأن تطبق أحك
﴿َوَمن لَّْم َيْحكُم ِبَما أَنَزلَ اللُّه : ، ألنه يصدق فيك قول اهللافأنت الكافر الظامل الفاسق

فَأُْولَـِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ﴾، ﴿َوَمن لَّْم َيْحكُم ِبَما أنَزلَ اللُّه فَأُْولَـِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ﴾، ﴿َوَمن 
 وليس احلكم مبنته يف هذه القاعة وال يف .أَنَزلَ اللُّه فَأُْولَـِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ﴾لَّْم َيْحكُم ِبَما 

﴿َيْوَم ُتَبدَّلُ : هذه الدنيا، بل احلكم هناك ينتهي أمره يف اآلخرة حيكم فيها احلكم العدل
 .﴾َوَبَرُزواْ للِّه الَْواِحِد الْقَهَّاِر اَألْرُض غَْيَر اَألْرِض َوالسََّماَواُت

ونقول ما قاله . وإننا ال خنشى سجناً وال إعداماً، ولن نرهب بأي تعذيب وال إيذاء
الَْبيَِّناِت َوالَِّذي فَطََرَنا فَاقِْض َما أَنَت قَاٍض  لَن نُّْؤِثَرَك َعلَى َما َجاءَنا ِمَن﴿: السحرة لفرعون
  .﴾الَْحَياةَ الدُّْنَيا ِإنََّما َتقِْضي َهِذِه
ستشار أن اهللا أنزل احلدود ليزجر هبا عن اخلبائث، فكيف إذا أتاها من يليها؟ واعلم أيها امل

  .١"وأن اهللا أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص هلم؟
  :ويقول أيضاً فك اهللا أسره

ن اهللا مينعك من احلكومة، وإن احلكومة ال متنعك من إيها املستشار، رئيس احملكمة، أ"
إنه ال طاعة يف معصية اهللا، وإين احذرك بأسه الذي ال يرد ور اهللا فوق كل أمر، اهللا، وإن أم

  .عن القوم اجملرمني
احلساب من ورائك سوط بسوط وغضب بغضب، واهللا : أيها القاضي املستشار

  .٢"باملرصاد
وقد كان الشيخ عمرعبد الرمحن قد تصور أن املبادرة اليت أطلقها قادة اجلماعة اإلسالمية 

الدكتور ولكن ". وقفوا هللا وأوقفوا اهللا"فأيدها يف بيان حتت عنوان السجن جمرد هدنة، من 

                                                 
 .١٠٣ و ١٠٢: كلمة حق ص ١
 .١٠٤: كلمة حق ص ٢
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 نقلته عنه ، من سجنهم أصدر تصرحيا٢٠٠٠ً وأوئل يونيو هـ١٤٢١عمر يف أواخر صفر 
ألهنا مل ،  ذكرت فيه أن الشيخ عمر يسحب تأييده ملبادرة وقف العنف،حماميته لني ستيوارت
نه إ: "وأضافت ستيوارت على لسان عمرعبد الرمحن، إجيابية لإلسالمينيتسفر عن أية نتائج 
، واحملاكمات العسكرية مستمرة، فآالف املعتقلني ال يزالون معتقلني، مل حيدث أي تقدم

   .١"وعمليات اإلعدام ال تزال تنفذ
 أن الشيخ عمر أرسل قبيل تصريح حماميته -فك اهللا أسره-وقد أخربين الشيخ رفاعي طه 

ملذكور أعاله خطاباً شديد اللهجة للقيادات اليت أطلقت املبادرة، ولذلك حرصت تلك ا
  . وحماميها على عدم نشر ذلك اخلطاب حىت اليوماتالقياد

لبقية و وجزاء على نقل احملامية لني ستيوارت لتصرحيات موكلها عمر عبد الرمحن وجه هلا
 نة نيويورك باتريك فيتزجريالد خطاباًمساعد املدعي العام يف مديفريق الدفاع عن الشيخ 

بعدما عقدت لني ، خيربهم فيه أهنم ممنوعون من زيارة الشيخ ومن التحدث معه هاتفيا
 أعلنت فيه سحب الشيخ لتأييده ملبادرة – بناء على طلب الشيخ –ستيوارت مؤمترا صحفيا 

   .٢وقف األعمال املسلحة يف مصر
مها يطالب املسلمني جبهاد اليهود املعتدين على  أحد،نداءينكما وجه الشيخ من سجنه 

 وتتبع مصاحلهم يف كل مكان، واآلخر يناشد املسلمني فيه شن اهلجمات على ،فلسطني
  .أمريكا وإغراق سفنها وإسقاط طائراهتا

ولذلك وجهت حملامية الشيخ لني ستيوارت وملساعده القانوين أمحد عبد الستار وملترمجه 
ىل أصوليني من إرسال توجيهات إدة الشيخ عمر عبد الرمحن على مساع هتمة حممد يسري
  .٣ عاما٤٠ًىل السجن إ عقوبة تصل  فيها احملامية تواجه، وهي هتمة قدزنزانة سجنه

                                                 
.٣، ١م  ص ١٥/٦/٢٠٠٠، ـه١٤٢١ ربيع أول ١٣ألوسط اخلميس  الشرق ا ١  

 يناير ٩هــ املوافق ١٤٢١ شوال ١٤لبيان الصادر عن جلنة الدفاع عن الدكتور عمر عبد الرمحن يف يوم الثالثاء راجع ا ٢
 .م٢٠٠١

 .٨٨٢٥ العدد -٢٠٠٣ يناير ٢٦ هـ ١٤٢٣دة  ذو القع٢٤د االح -صحيفة الشرق األوسط ٣
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 وعلى املعارضني ملا -فك اهللا أسره-كل هذا التضييق على الشيخ عمر عبد الرمحن 
ن إعالمي ألصحاهبا، وهم ال زالوا يسمى بوثيقة ترشيد العمل اجلهادي بينما يقام مهرجا

  .باسم احلرية وحماربة اإلرهاب. داخل سجون مصر العتيدة
  :وصدق املتنيب

  َوماذا ِبِمصَر ِمَن املُضِحكاِت       َولَِكنَُّه َضِحٌك كَالُبكا
العامل العامل اجملاهد املقاتل، وقائعه .  حفظه اهللافضيلة الشيخ موالنا جالل الدين حقاين -
هاد ضد الروس أشهر من أن يعرف هبا، وملا قامت دولة الطالبان بايع أمريها، وأصبح يف اجل

من وزرائها، وله مدرسة كبرية يف مريان شاه امسها منبع العلوم، تعد قلعة من قالع اإلسالم 
 رغم تقدم سنه وضعف صحته -حفظه اهللا-واجلهاد، إال أهنا اآلن حتت احلصار، وال زال 

أمد اهللا يف عمره وبارك يف .  برأيه وتوجيهه، وأبناؤه من قادة اجملاهدينيشارك يف اجلهاد
  .صحته، وجزاه عن اإلسالم خري اجلزاء

خترج من كلية العلوم السياسية يف . ) ياسرذبأستا(فضيلة الشيخ حممد ياسر املشهور  -
، وتوىل الوزارة كابل مث من اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، وشارك يف اجلهاد األفغاين

 عدة مرات يف حكومة اجملاهدين، مث اعتزل العمل السياسي ملا دبت الفنت بني اجملاهدين،
 وملا قامت اإلمارة ،١ املدارس الدينية يف بشاورإحدىوانشغل بتدريس العقيدة اإلسالمية يف 
ألفغانستان، ر احلملة الصليبية على أفغانستان، هاجر ذاإلسالمية أعلن تأييدها، وملا بدأت ن

، وحضرت اللقاء يف توره بوره قبل سعى للقاء الشيخ أسامة، وصعد إليه اجلبل يف توره بورهو
الغزو، وقال للشيخ ال مكان يل اآلن إال وسط اجملاهدين، وأسأل اهللا أن يرزقين الشهادة يف 

عليه بيت املقدس، وملا دخل الصليبيون لكابل، توىل النشاط اإلعالمي لطالبان، مث قبض 
ورحل لسجن بويل شرخي يف كابل حىت أفرج عنه مقابل رهائن خطفهم الطالبان، وقد 

                                                 
، ولعلها أن تكون الصلييب ألفغانستان، ولكين نسيتهأخربين الشيخ حممد ياسر باسم املدرسة ملا زارنا يف توره بوره قبل بداية الغزو  ١
  . أو امساً قريباً منه)حديقة العلوم(

                                         ٤٢ /٢/٣ 

أجرت معه مؤسسة السحاب حديثاً طويالً، فيه عرب نافعة، ومنها قوله ما معناه إن كثرياً من 
  .ية يف العلم، ولكنه يف اإلميان مل يتخط مرحلة املنافقنيذالعلماء قد بلغ درجة األستا

ويف احلقيقة يصعب علي أن أوجز يف .  فك اهللا أسرهيخ أبو حممد املقدسيفضيلة الش -
التعريف بذلك البحر الزخار من العلم والتصنيف، وتلك العقلية املوسوعية، وذلك الصمود 

ولكن خيفف عين العبء أنه ال حيتاج لتعريفي، فهو علم من . الراسخ يف وجه طواغيت العصر
وقد تشرفت مبعرفته واالستفادة منه يف .  الباطل يف زماننا هذاأعالم الدعوة للتوحيد ومعاداة

ويكفي اجملاهدين فخراً أن من بينهم ذلك العامل . فترات إقامته يف بشاور إبان اجلهاد األفغاين
ولضيق اجملال عن التوسع . العامل، الذي نسأل اهللا أن يثبته على احلق الذي يرضيه حىت يلقاه

كالمه، األول عن رأيه يف أحداث احلادي عشر من سبتمرب، والثاين فسأورد له هنا نصني من 
  .فلعل فيهما فائدة يف موضوعنا الذي نعاجله. عن التراجعات داخل السجون

ففي حواره مع جريدة العصر ملا سئل هل أيدت ما حدث يف احلادي عشر من سبتمرب 
  :أجاب
م األمريكان وإخواهنم اليهود نعم أيدهتا وفرحت هبا كما فرح هبا كل مسلم يعرف جرائ"

وكتبت يف ذلك تأصيال شرعيا مستندا ألدلة الكتاب والسنة وهو منشور يف .. يف حق أمته 
وجوب نصرة املسلمني يف أفغانستان وكفر من (أو ) هذا ما أدين اهللا به ( موقعنا حتت عنوان 

  .")ظاهر عليهم عبدة الصلبان 
   :جابأسامة بن الدن أسئل عن رأيه يف وملا 

مام اجملاهدين يف هذا العصر وال جيادل يف ذلك إال كافر غاظه ما إالشيخ أسامة بن الدن "
قدمه هذا الرجل من نصرة لدين اهللا أو منافق متلون له مصاحل ومكاسب عند طواغيت احلكام 
أو جبان جاهل ال يفقه دينه وحقيقة اجلهاد فيه أو حاقد حسود حيسد الرجل على ما آتاه اهللا 

  .١"من رفعه وعزة لرفعه راية الدين

                                                 
 . شبكة اجلهاد أون الين-هـ١٤٢٣نية حديث جمللة العصر اإللكترو ١
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عن ) السجن جنات ونار(بعنوان وكتب فك اهللا أسره، وحفظه من كل سوء مقاالً 
  :يف جزيرة العرب، جاء فيه -فك اهللا أسرمها- واخلضري ١ الفهدنيشيخالتراجعات 

هذه املقولة نرّددها حنن خرجيو  ) السجن بالء إما أن ُيثمر أو َيكسر أو ُيعكر"( 
جون كما حيلو للبعض تسميتنا وهي مقولة تكّرست من مشاهداتنا يف السجون ، ولذلك الس

فهي تصف حقيقة السجن وآثاره املتباينة على من يدخلونه ويعيشون يف أقبيته وبني قضبانه 
  . ويعايشون ساحات تعذيبه  وميكثون يف زنازينه

در عن كثري من رواد ومن مل يعايش ذلك ويعرفه عن قرب فقد يعجب أو يفاجأ مبا يص
أما من عايشه وذاق ويالت بالئه وصنوف األذى .. السجون من تقلبات أو تصرحيات 

وفنون التعذيب يف ساحاته فرمبا ترّوى وترّيث قبل أن يطلق أحكامه على بعض أهله إن 
يف متابعة فتاويهم املناقضة  بدرت منهم بعض التصرحيات العكرة أو حىت املنكسرة ، ويترّيث

  ..نهجهم واليت قد تصدر حتت اإلكراه مل
قاصر األهلية ملظنة تعرضه للضغظ واإلكراه ؛ ولذلك ال حيل أن حيمل املسؤولية  فالسجني

عن أقواله حىت خيرج من األسر والقيد فيبني عن أقواله خمتاراً دون أي ضغط أو إكراه  الكاملة
واغيت هلم وشدة ضغطهم عليهم ؛ ويتأكد ذلك يف مشايخ التيار اجلهادي لضراوة عداوة الط

فبدهي أن شدة عداوهتم ملن جّرد سيفه يف وجوههم أو حّرض على ذلك ليست ... 
 ..لغريه  كعداوهتم

ولذلك نصحنا كل من زارنا وراجعنا مبا صدر عن الشيخ اخلضري وناصر الفهد وأمثاهلم 
 األسر أوالً ، والتريث من املشايخ بعدم االغترار مبا صدر عنهم من الفتاوى أو التراجعات يف

ثانياً وعدم إطالة ألسنتهم يف أعراض هؤالء املشايخ ، والدعاء هلم بأن ينجيهم اهللا من كيد 
 ..الطواغيت والتريث إىل أن يفك اهللا أسرهم

ولذلك كففنا ألسنتنا عن قيادات اجلماعة اإلسالمية يف مصر ملا خرج عنهم ما خرج من 
ملراجعات والزلنا إىل اليوم نتحفظ يف كالمنا على من ال تراجعات يف السجون حتت مسمى ا

                                                 
 . يعلن فيها تراجعه عن التراجعات اليت أدىل هبا-فك اهللا أسره–لة منسوبة للشيخ ناصر الفهد قرأت على شبكة املعلومات رسا ١
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زال منهم يف األسر وحنفظ هلم سابقة دعوهتم وجهادهم وبالئهم يف اهللا ، خبالف من قد 
خرجوا أو كانوا باخلارج أصالً فقد ساءنا إخالد بعضهم إىل األرض وما نسب إليهم من 

ومبادرهتم بالتربي  اهدين يف القاعدةساءنا جداً هجومهم على إخواننا اجملانتكاسات كما 
وكأهنم قد اقترفوا منكراً من   ، ودعوهتم إىل التوبة مما يقومون به من عمليات جهادية ؛منهم

الفعل وزوراً ؛ معتمدين يف التشنيع عليهم بدعاوى قتلهم للمسلمني واستهدافهم ملكة 
مع  ،  ويروجها إعالمها اخلبيثعلى املعلومات اليت تعلنها احلكومات الكافرةواملعتمرين ؛ 

وإال فهل !! أهنم أنفسهم قد جربوا كذب هذه احلكومات وإعالمها وقد اكتووا بناره من قبل 
اجملاهدين ميكن أن يستهدفوا املسلمني  يصدق مسلم عاقل أن جماهدي القاعدة وأمثاهلم من

ين يف مكة البلد ف املعتمرسواء كانوا يف الرياض أو جدة أو غريها ؛ فضالً عن استهدا
اللهم إال إذا كانوا يعدََّون عمالء السي آي إيه واإلف يب آي الذين قد طفحت هبم ! ؟احلرام

أو أهنم يقصدون باملعتمرين الطواغيت الذين يعتمرون اللتقاط صور ، اجلزيرة من املسلمني 
 هذا أعتذر للقارئ عن...املسلمني يف مناسكهم  يروجوهنا على شعوهبم وللتضييق على

  ...فيه وأرجع إىل ما كنا، االسترسال 
يف  نعم السجن قد يثمر مثرات عظيمة عندما يوفق صاحب الدعوة أو اجملاهد يف استغالله

وجتارب  واالستفادة من جتاربه، طاعة اهللا وعبادته وحفظ كتابه وطلب العلم ونشر الدعوة 
 .ومنهاجه  تاً على جهادهاآلخرين ليخرج منه أصلب مراساً وأشد متّسكاً بدعوته وثبا

وقد يكسر بأن ينقلب املرء على عقبيه فيجعل فتنة الناس كعذاب اهللا فيبّدل ويغري ويتراجع 
فيغدو ُيلبس احلق .. وُيخلد إىل األرض بعد أن عرف احلق وأبصره وسار على الدرب وتبّينه

ل اهللا العافية بالباطل وينحاز إىل عدوة أعداء الدين ، وصور ذلك كثرية ومتنوعة ، نسأ
 ...والسالمة وحسن اخلتام 

واملعىن أنه قد حيرف املرء عن اجلادة حبسب طبيعة املرء ، فإن كان إىل الشدة .. وقد ُيعكّر
أميل احنرف به القيد والكبت والتعذيب إىل الغلو ، ومن كيس هؤالء خرج الفكر السجوين 

ملة ، وصار التكفري عندهم ال يّتبع التكفريي الذي كفّر اخلالئق بالعموم واجملتمعات باجل
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أحداً إال من كان على طريقتهم  الدليل بل عبارة عن ردود أفعال انتقامية وتشنجية ال تستثين
إىل اللني أميل احنرف به إىل التجهم  واعتقد معتقداهتم حبذافريها وإن كانت طبيعة السجني

 قل زالت العلماء وأخطائهم وتبنيها واإلرجاء العصري أو التفريط واملداهنة وتتّبع الرخص أو
ال عن قناعة وتفّهم واستدالل ؛ بل ملناسبتها لرغباته وتوجهاته اليت مال إليها يف ضيق السجن 

 ...، وبنات أفكاره اليت ارتضاها واحنرف إليها عقله املعيشي لشدة القيد
إحسانه وتوفيقه أهلها ، وجنانا اهللا تعاىل بفضله ومّنه وكرمه و هذه كلها آفات عايشنا

 ..أهل اإلفراط وإفراطهم وأهل التفريط وتفريطهم وتثبيته وحده ؛ من
أضف إىل هذا أن فتنة السجن وأذى أعداء اهللا فيه تتفاوت تبعاً للبالد املختلفة وضراوة 

جملاهرة صاحب الدعوة بدعوته وعقيدته احلقة ، وتبعاً ملدى قربه من  التعذيب فيها ، وتبعاً
فأول أيام ، وأيضاً تبعاً للمراحل اليت مير هبا املعتقل ، ادي األشد عداوة للطواغيت التيار اجله

 االعتقال حيث احلبس االنفرادي والتحقيق املتواصل وساحات التعذيب ومنع االتصال مع
 هذه الظروف أشد من ظروف السجني بعد استقرار أمره ونقله إىل السجن، العامل اخلارجي 

 ... اتصاله بالناس العام ، حيث يتيسر
ومعرفة تفاصيل هذا كله ، ويف أي املراحل والظروف صدر ما صدر عن املعتقل ميكن من 

وعلى كل حال يبقى السجن عموماً مظنةً للضغط واإلكراه ..خالله تقدير مصداقيته وقيمته
فالسجني ما دام يف القيد واألسر فهو عرضة لتقلب ظروفه ونقله وحتويله إىل سجن آخر 

عرضه إىل ضغوط مفاجئة ، وغري ذلك من األحوال اليت جيب مراعاهتا والنظر فيها عند وت
ويتأكد ذلك إذا جاءت مناقضة .. متحيص ما يصدر عن السجناء من فتاوى وتصرحيات

  ..لنهجهم وسريهتم األوىل
ملن مل يعايش السجون وفتنها ليعرف ويتبصر حبال ما يصدر عن السجني فال  أذكر هذا

 ، شيخاً أو متبوعاًأو يتضرر بتقلباته يف السجن أو تراجعاته إذا كان ، عليه  احلكميتعجل ب
وأن خيتار القتل ، أن يأخذ بالعزمية ولو قُطّع ولو حّرق األوىل فيمن كان كذلك  وإن كان

 ويتأكد ذلك يف حق رموز التيار واألذى واهلوان يف سبيل صيانة دينه وعدم التلبيس على األمة
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الدائرة بني  يف زماننا ألهنم أقل من القليل والناس تنظر إليهم يف خضم امللحمةاجلهادي 
كاإلمام أمحد  وهلم يف ذلك قدوة وأسوة مبن سبقوهم، اإلسالم والكفر ويسمعون ما يقولون 

وشيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام النابلسي الذي ُسلخ جلده ليبدل فتواه يف قتال العبيديني 
  ..ذكرهم بثباهتم على احلق  فعل حىت قُتل رمحه اهللا وأمثاهلم ممن رفع اهللاملرتدين فلم ي

 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتُخوُنواْ اللَّه َوالرَُّسولَ َوَتُخوُنواْ : وال يغفلوا عن قوله تعاىل
   أََماَناِتكُْم َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ

ليه وسلم ملا شكا له بعض أصحابه أذى  وليتذكروا دوماً حديث النيب صلى اهللا ع
، قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها :(املشركني يف مكة فقال 

وُيْمَشطُ بأمشاط احلديد ما دون حلمه ، مث يؤتى باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني 
 .رواه البخاري..)ما يصده ذلك عن دينه ، وعظمه 

د من اعتبار ما قدمناه حىت ال يبادر املرء بالطعن يف إخوانه املبتلني أو ومع هذا فال ب
بل يتأملها فإن كانت على ما ، من وراء القضبان  التضرر بتصرحياهتم وفتاواهم اليت تصدر

ونعمت وإن تغّيرت إىل اإلفراط أو التفريط مل يبادر إىل  كانوا عليه من احلق من قبل فبها
فإن ، لها حىت يعرف ظروف قوله هلا ، وليترّيث حىت يفرج اهللا عنه الثلب والطعن على قائ

وإال فقد كفى اهللا املؤمنني القتال .. يف القيد فلكل حادث حديث أصر يف السعة على ما قاله
 ..غيبته ، فاألصل إحسان الظن باملسلمني فضالً عن أنصار الدين  وحفظنا أخانا يف
َحمٌَّد ِإالَّ َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَِإن مَّاَت أَْو َوَما ُم: قال تعاىل  وأخرياً فقد

قُِتلَ انقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَاِبكُْم َوَمن َينقَِلْب َعلََى َعِقَبْيِه فَلَن َيُضرَّ اللَّه َشْيئًا َوَسَيْجِزي اللُّه 
تب على نبيه صلى اهللا عليه وسلم  فهذه قاعدة من قواعد أهل اإلسالم أن اهللا كالشَّاِكِريَن

وإمنا علّق ،  ومل ُيعلّق دينهم حبياته ووجود شخصه بينهم  ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهم مَّيُِّتونَ املوت 
وال يأتيه الباطل ، سبحانه احلي الذي ال ميوت وبدينه وكتابه الذي ال يغسله املاء  قلوهبم به

 به فقد استمسك بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا ، بني يديه وال من خلفه ، فمن تعلق من
وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة لشخص النيب صلى اهللا عليه وسلم أعز اخللق وأحبهم إىل 
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فغريه من البشر الذين قد تطرؤ عليهم إضافة إىل طوارئ املوت أو القتل ؛ طوارئ ، املسلمني 
علق املسلم دينه بأشخاصهم ، واألصل فينا أهل الردة والتغيري والتبديل من باب أوىل أن ال ي

وعدم قبول ، التقليد  اإلسالم عموماً ودعاة التوحيد وأهل اجلهاد على وجه اخلصوص عدم
 ..قول القائل إال بدليل شرعي

مِّن اتَِّبُعواْ َما أُنِزلَ ِإلَْيكُم : وقال سبحانه قُلْ ِإنََّما أُنِذُركُم ِبالَْوْحِي : قال تعاىل لنبيه
ِإن َتكْفُُرواْ أَنُتْم َوَمن ِفي  ودين اهللا غين عن العاملني  رَّبِّكُْم َوالَ َتتَِّبُعواْ ِمن ُدوِنِه أَْوِلَياء

  ولو شاء اهللا النتصر من أعدائه بغري أنصار ورجال، اَألْرِض َجِميًعا فَِإنَّ اللَّه لََغِنيٌّ َحِميٌد
اهلّزات يتمّيز هبا أهل الثبات  وهذه.  املؤمنني شهداءولكن ليبلو بعض الناس ببعض ويتخذ من

فمن ، الذين ال يزيدون الصف إال خباالً  الظانني باهللا ظن السوء..عن أهل الذبذبة واإلرجاف
فأبعده اهللا ، ختاذله ومفارقته للقافلة وتركه الصف  كان ينتظر مثل هذه اهلّنات ليعلّل هبا

مَّا كَانَ اللُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمِنَني َعلَى َمآ أَنُتْم َعلَْيِه  ..  وثباتاًورّصاً وسيزداد الصف ببعده متاسكاً
 فمن كان يعبد املشايخ اخلضري أو ناصر الفهد أو أبا قتادة أو  َحتََّى َيِميَز الَْخِبيثَ ِمَن الطَّيِِّب

ان يعبد اهللا فإن ومن ك، املقدسي أو غريهم فإن املشايخ غري معصومني وال تؤمن عليهم الفتنة 
  ِإنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍمدين اهللا ثابت راسخ معصوم ال يعتريه التبديل وال التغيري 

ومن علم منه غري ذلك صفى الصفوف ونقاها ، ومن علم اهللا منه خرياً وصدقاً ثبته وعصمه 
  ..منه ومن أمثاله مبثل هذه اهلزات

 ْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم ثُمَّ ال َيكُوُنوا أَْمثَالَكُْمَوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَت "١.  
الشيخ أبو قتادة مـن األعـالم الـشاخمة          . فك اهللا أسره   الشيخ أبو قتادة الفلسطيين    -

هـاجر  . والعلماء املوسوعيني والرموز الثابتة على احلق، ال هتزها احملن، وال تزعزها الزعازع           
ل ذلك جهر باحلق الصراح يف وجه الباطل املتبجح،          وفوق ك  ،ورابط وألف وصنف وخطب   

 ،وعرض حياته وأمنه ودنياه وأهله للخطر قرباناً لكلمة احلق اليت تـراق يف سـبيلها الـدماء                
 وأحسبه يتمثل مواقف الصادعني باحلق يف تارخينا من احلسني بـن            .وترخص يف نصرهتا املهج   
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 إىل ابن األشعث وسـعيد      -ضي اهللا عنهما  ر- إىل عبد اهللا بن الزبري       -رضي اهللا عنهما  -علي  
وإمـام   وأمحد بن نصر اخلزاعـي    وأمحد بن حنبل    بن جبري وإبراهيم الصائغ وحطيط الزيات       

جماهدي مصر حممد عبد السالم فرج، الذي رفض أن يتحدث أثناء حماكمته عـن التعـذيب                
تـسويق مـا    الرهيب، الذي ناله على أيدي كالب املباحث املشرفني على إصدار وتوزيع و           

إننا احتسبنا ما قدمناه عند اهللا، رغم أين كنت أمسع صرخاته           : يسموهنا بوثيقة الترشيد، وقال   
 وهم يعيدون كسر فخذه املكسور، والذي كان حيمله اجلنـود للخـالء يف              ،يف سجن القلعة  

ي صاح يف   ﴾، وخالد اإلسالمبويل الذ   َربِّ ِلَتْرَضى  َوَعِجلُْت ِإلَْيكَ د ﴿ دالسجن احلريب، وهو ير   
نعم أنا قتلت فرعون مصر، وأيب مصعب الزرقاوي الذي كرر مقولة           : وجه القاضي العسكري  

أحسبه يتمثل مواقف هذا املوكـب      ".  الدين وأنا حي   أينقص: "صديق األكرب رضي اهللا عنه    ال
عجـل اهللا   - حىت أنـه     .املبارك، وهو يصرب ويصابر ويرتفع قدره يف الدنيا واآلخرة بإذن اهللا          

 فهنيئاً لك يا أبا قتادة هذا الشرف، وجزاك         ).علماء ولكن شهداء  ( له سلسلة بعنوان     -فرجه
  .اهللا عن اإلسالم خري اجلزاء

  :ين هنا يف مقام اإلجياز أقتطف بعض أقواله املشرقة باحلق يف وجه الباطل املتلبدوإ
  ):العوملة وسرايا اجلهاد(يقول يف مقالة ذكية بعنوان 

 تتخلى عنه تدفق حر لرؤوس األموال ليسهل محلها دون موانـع             شرط العوملة الذي ال    "
قانونية أو أخالقية، وهي بال شك صورة ال ختتلف أبداً عن تلك السفن اليت كانـت عنـد                  
الغازي القدمي حني يأيت اىل بالدنا وخيرج هبا وهي حمملة بكل كنوز اآلباء واألجـداد وإرث                

   .األجيال
..........................  

  ندما نتكلم عن رفاهية وثراء فال بد من سؤال طبيعي من أين لنا هذا وما هو مصدره؟ع
....................  
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نعم هم لن يسألوا ولن يستعرضوا شيئاً من ذلك كله ألهنم ان تكلموا حينها سينقلب كل                
ية ىل موقع جديد آخر فيه الفقر والدم واالضطرابات والصراعات والوحش         إهذا العرض اجلميل    

  .الكلمةوحينها نعلم أن وراء هذه الصور حرب دائرة بكل معىن 
...........................  

فحني جتاهبك صورة العامل بقاراته اخلمس حسب تقسيماته اجلغرافية اجلديدة واملقصودة 
ومتعن النظر فتجد ان ما يقال له قارة أوروبا هي يف مساحتها تعادل بلداً أفريقيا واحد هو 

دان، فإذا وضعت هذه املعلومة كصورة خلفية أمام جمموعة األرقام االستهالكية ومعدل السو
  .الرفاهية تدرك كم ضحكوا عليك يف لعبة عرض الدمى والصور الباهرة

..............................  
ضع هذا كله أمام كأس نفط وكسرة خبز كل ما يقولونه عن االستهالك وابداعاته 

  . يف كفة مقابل كفة مغيبة هي النفط واخلبزوجوانب الثراء 
  . ك عنه هو ما يعنيهم وما يسترونه هو ما يعنيكنفما حيدثو

  . كل ما يقولون هو ممارستهم ومنهم وهلم لكنهم أبداً لن حيدثوك عما عندك وما حتت قدمك
كل حروب العصر قامت على هذين األمرين أو ما تعلق هبما وكل ما سيحصل من حروب 

  . شهد بعضها أو بعض مقدماهتا تدور حول مصدر حياهتم عيشهم وهنائهمأنت ت
  .وحني نستعرض هذه املادة العجيبة وهي النفط جند أن حضارة القرن كلها تقوم عليها

.................................  
مستعد أن يدمر ويقتل يف سبيل  ومنذ اكتشافه وهو يعد شريان احلياة يف الغرب،وهو

  .تأمينه
.......................  

  ما احلل اذا؟ 
احلل شرعاً وقدراً هو اجلهاد، واجلهاد هو القتال بتفسري كل كتب الفقه له، دون زمزمة أو 

  . تلكؤ
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عظمة : هذا احلل الرباين والذي ميكن لنا أن هنرب منه حتت دعاوى كثرية خنفي حتتها
  . أدوات الصراعبداع إالتكاليف اليت خناف منها، وعقمنا املتجذر يف 

أمتنا حباجة لفقيه وال شك يعرفها حكم اهللا تعاىل يف النوازل واحلوادث لكنها حباجة أكثر إىل 
  .من يقودها يف حتقيق هذا احلكم على أرض الواقع

  . اجلهاد يعين القوة ألن العامل حتكمه القوة
ذير أمراضنا ومعاجلة بداع ألن العامل سبقنا بأشواط بعيدة وكثرية يف جتإاجلهاد حيتاج اىل 
  . أخطائه أوالً بأول

اجلهاد يعين الدم والقتل والتشريد والسجن وكل أنواع البالء ألنه أقصى حاالت الصدام الذي 
تعرفه البشرية يف صراعاهتا فال جيوز لنا أن جنعل النتائج املرحلية هلذا اجلهاد دليل خطئه، 

  .وبالتايل البحث عن البدائل
.......................  

  . إيه يا ابن الدن كم عريت مفكرينا وقادة الفكر يف العمل االسالمي
لبيت األبيض وقصر أواه عليك أيها االسالم العظيم حني محلك أقزام يرضيهم بدل دخول ا

  .االليزيه أخذ رخصة لدرس يف مسجد أو أخذ أذن جلمعية خريية
.....................  

   : أميتيا أهل النظر والفكر والفقه يف
  . اعلموا أنه ينتظركم الكثري من األسئلة لتجيبوا عليها، يسأهلا شباب االسالم لكم

  كيف جناهد؟ ..تقولون جناهد
  . أليس اجلهاد حيتاج اىل تنظيم وادارة؟ علمونا كيف نفعل هذه األمور

حلت بنا أزمات فعلمونا كيف نبدع املخارج يف حلها وخنرج منها ونصمد أمامها 
  . طبالتخطي

  . علمونا كيف نعسكر األمة أليام كريهة وسداد ثغر
هذا ما حنتاجه منكم اليوم، فإن عجزمت عن تقدمي هذا فلنا طلب وحيد منكم هو أن ال تسرفوا 
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  . يف استخدام الورق واحلرب وطباعة الكتب املسروقة واملكرورة
  . ليس هذا فننا: وإن وصلكم دخان املعارك وضجيجها فقولوا

  .  الدعاء ألهلها، وامسكوا ألسنتكم عن اللوم والتقريعوال تنسوا
  . بوركت يا مال اخلري حممد عمر جماهدا

  . بوركت يا أبا عبد اهللا ابن الدن
  . بوركت يا أمين الظواهري

  . بوركت أبا حفص املصري ورمحك اهللا تعاىل
  . بوركت أبا عبيدة البنشريي ورمحك اهللا تعاىل

   .بوركت يا خطاب ورمحك اهللا
  . بوركت حممد عطا وسراياك املباركة ورمحكم اهللا تعاىل

  . بوركتم يا كتائب القسام يف فلسطني
  . بوركت مجاعات اجلهاد اليت تبذل جهدها حلل معضالتنا
   .١"بوركتم فقد أجبتم عن بعض أسئلتنا وما زلنا حباجة للمزيد

  :وقال يف حديث للشرق األوسط
عطلتم العمل  نكم الذين تدعون للجهادأال لكم اليوم بهناك الكثري من االهتامات تك* ."
   سبتمرب؟١١مريكا يف  أسلمني وخاصة ما فعله بن الدن يفسالمي وأفعالكم أضرت باملاإل

ن نفعل ونقول ما أنسان ميزان خاص به يف احلكم على احلوادث ولسنا ملزمني إـ لكل 
ميان ىل الشرع والدين ومصلحة اإلإيه ما نفعله ونقوله إمنا حنتكم فحتكم به موازين الناس، ف

م خسرنا، وما يعدونه خسارة ال أالء هبذا امليزان ونرى هل رحبنا فقط، وبالتايل ليحاكمنا هؤ
ذى كما هو بنص القرآن، فليس املوت يف سبيل اهللا والسجن والبالء أملا فقط وأنعده اال 
يأملون كما «: ، وقال تعاىل»ىلن يضروكم إال أذ«: ذى، كما قال تعاىلأملا وأال إوالفقر 
ننا أعترب أ، وهذا سبب مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات وبالتايل ليس خسارة، ولكين »تأملون
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ميان والدين ودخول الناس يف الدين وارتفاع الثقة هبذا الدين والتصاق نعيش يف نصر، نصر اإل
ذه القضايا هي النصر كما كل ه. مر اهللا تعاىل، وكشف احلقائق على ميزان الشرعأالناس مبا 
، فعد ربنا »إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجاً«قال تعاىل 

النصر والفتح مبا يقع من دخول الناس يف دين اهللا، وكل املعارك السابقة كان الناس خيرجون 
از الناس للدين، وحبمد ال يف هذه املعركة فقد احنإمن الدين، ويتحولون اىل مناهج جاهلية، 

كون من مجع وهذا ال يأرموز احلرية والبطولة يف العامل سالم ورجاهلم هم اهللا صار أهل اإل
  .ذىمل واألغري ضريبة، وضريبته هو األ
قول نعم هذه وال شك أ يف طالبان وما فيها من خريات، فسالمتبقى قضية ذهاب دولة اإل

 املعركة دائرة ويف سطورها الكثري مما مل يكتب، خسارة، ولكن احلكم للعواقب، وما زالت
الغزوات «حداث أمريكا ضد طالبان ليس وليد أمث قد علم القاصي والداين أن مشروع حكام 

  .بل قبل ذلك بكثري» يف نيويورك وواشنطن
، واأليام دول، وهذا ال يوقفه ال قوة الغاب وال »والعاقبة للمتقني«: وما زلنا نؤمن بقوله تعاىل

  .منه واستخباراتهأطيطه وال كل خت
نتم ال تريدون أن حتاكمونا أقوهلا هلؤالء الذين يتهموننا هبذا االهتام أمث بقيت كلمة مهمة 

للشرع يف ميزان الربح واخلسارة، فلماذا ال ترضون أن حتاكمونا مليزان الواقع املتفق عليه بني 
 أظن ؟واب منهجه على أرض الواقعن يثبت صأ ومن يستطيع منا ؟البشر، فماذا صنعتم أنتم

لو فتحنا هذا الباب لرأينا املخازي والقبائح يف صفوف خصومنا، ولرأينا الربكات واخلريات 
  .فوف مجاعات اجلهاديف ص

ن يعد البعض الكالم يف اخلصوم وسقطاهتم الشرعية واخللقية من قبيل التعيري أولوال خمافة 
هم وكشف فساد مناهجهم من خالل واقعهم الواضح املذموم لقلنا هلم الكثري يف رد دعوا

  .اجللي
رهابية وخاصة بعد إمريكا من هجمات أهل تعين أنه ال يوجد أي مساوئ يف ما وقع يف * 

  كثر عليها؟أمرور عام و
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ـ كل أعمال البشر خيتلط فيها احلسن والقبيح، والسيئة املطلقة واحلسنة املطلقة ليس هلما 
مها من أعمال االخرة، فاحلسنة املطلقة يف اجلنة والسيئة املطلقة يف وجود يف هذه الدنيا بل 

غلب حلسنات والسيئات ولكن العربة باألفيها ا» جهادية«مريكا من أعمال أالنار، وما وقع يف 
يتها مجاعة من العلماء أما كوهنا شرعية فقد كتب يف شرعم ال، أفيهما وهل كوهنا شرعية 

اهتا أعظم وأكثر، ، وأما من جهة املصلحة واملفسدة فحسنهانا كذلك كتبت فيأوالشيوخ و
ك، وأعظم سيئة هلا فيما رأيت هو ن الواقع يشهد على هذا، لكن هلا سيئات وال شىل اآلإو
لتايل فسادها ألمزجة املسلمني وذلك لعظمتها وقوهتا، فما وقع هو شيء كبري وعظيم، وباإ

لو ندونيسيا إاليت هي أقل منها، فمثال ما وقع يف عمال اجلهادية الناس مل يعودوا يهتمون لأل
ن أمريكا لكان فرح الناس واهتمامهم به عظيما لكن نرى أوقع قبل األعمال اجلهادية يف 

لم الذي سيتصاغر االهتمام هبا قليل، ألن صورة سقوط الربجني يف نيويورك صورة أشبه باحل
مزجة الناس أمزجتنا وفسادها ألإساوئها دة طويلة من الزمن، فمن معمال ملله الكثري من األ

  .مريكا وبعدها دولة اليهودأال بزوال إمزجة ولن تصلح هذه األ
.........  

على » القاعدة«نه ليس من تنظيم أب مرات كثرية وهو يعمل يف العلن جاأابو قتادة  *
زلت تقول ، فهل ما وروباأنك الزعيم الروحي هلا يف أغم من اهتام دوائر االستخبارات بالر

  نت متخف؟أن ونفس الكالم اآل
عمل مبا يعلم أنتمي لتنظيم ولكين أنين ال أ قلت يف العلن ما هو صدق وأقوله اليوم وغدا، -
مريكا والدوائر أاليوم يف نظر » القاعدة«خواين مع كل من عمل لدين اهللا تعاىل، وتنظيم إ
 كل الدول هو كل مسلم آمن ن مل يكنإمريكا من الدول وهم الكثري أمنية ومن تبع األ

بالقرآن والسنة على فهم السلف وآمن بالوالء والرباء واجلهاد يف سبيل اهللا، فحني يقال للمرء 
 التهمة، ألن رفضه هلا ن ينكر هذهأساس هذه املبادئ فال يسعه أأنت من تنظيم القاعدة على 

  .سالم نفسههو رفض لإل
ن القدس أكرب ن أعلن دهقاهنا األأعاديها وخاصة بعد سالم ال يهل اإلأحدا من أمريكا أمل تبق 
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  .دولة املسخ دولة اليهودعاصمة لل
متىن أن أموت أمريكا ودولة يهود وكل من واالهم ولكل حكام الردة، وين عدو ألأيشرفين 

على هذا والوالء بيين وبني املسلمني أوثق واقوى من اي تنظيم وحزب واحلمد هللا رب 
  .١"العاملني
وللشيخ شخصية قوية ومهابة . ئيس احتاد علماء أفغانستانر. خ عبد اهللا ذاكري الشي-

وله بالشيخ أسامة . رغم أنه ال يتقلد أي منصب رمسي. وسط األفغان عامة وطالبان خاصة
بن الدن مودة وعالقة، وقد أصدر فتوى من احتاد علماء أفغانستان بوجوب إخراج القوات 

  .الصليبية من جزيرة العرب
يف دحض االعتراضات وله رسالة عامل اليمن املشهور،  .حمفوظبن الشيخ حسني عمر  -

  ).التأصيل الشرعي ألحداث أمريكا(بعنوان على غزويت نيويورك وواشنطن 
وله إنتاج علمي ودعوي وافر منه كتاب . اجلربوع العزيز بن صاحل عبدالشيخ  -

اإلعالم بوجوب اهلجرة من دار الكفر إىل ( و)املختار يف حكم االنتحار خوف إفشاء األسرار(
التأصيل ( وله رسالة يف دفع الشبهات عن غزويت نيويورك وواشنطن بعنوان ،)دار اإلسالم

  ).ملشروعية ما حصل ألمريكا من تدمري
  :جاء يف آخرها

 ..ق األرض ومغرهبا لألمريكان الطواغيت يف شر...  نداء عاجل"
أسلموا تسلموا وإن أبيتم فاعلموا أن ابن الدن ومن معه من اجملاهدين ليسوا تطوراً 

وال تنوعاً خلاليا انتقامية ظهرت نتيجة الظلم وال تطرفاً فكريا .. لسالح فتاك وقنابل مدمرة 
مي سكن وإمنا هم امتداد ملد إسال..وال غري ذلك من تأثريات عوامل الدنيا الرخيصة ..

دن ومن ابن ال.. خلائنني لدينهم وشعوهبم لسنوات طويلة بسبب تعتيم عمالئكم من املرتدين ا
بة كأىب بكر وعمر وعظماء الصحا....وعمرو بن العاص ... معه هم أحفاد الزبري بن العوام

وابن ..هم خلف لصالح الدين ويوسف ابن تاشفني ..... اهللا عن اجلميعيوعثمان وعلي رض
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متاماً كما كانت الراية تسقط يف ميدان .. الوهاب  هم امتداد طبيعي حملمد بن عبد ... تيمية
اجلهاد مث يأخذها أحد أبطال اإلسالم فكذا عندما سقطت ردحاً من الزمان وطال سقوطها 

جاء هو ومن معه ممن قضى حنبه وممن ينتظر عندما صرخ العلماء يف ذلك الوقت اجلهاد 
  .١"اجلهاد

  :وقال أيضاً
يتبني لنا مما مضى أن أمريكا دولة حماربة لإلسالم واملسلمني بل هي أكرب عدو لـه                :  ختاماً   "

وإذا كـان   ... تستخدم يف حرهبا مع اإلسالم ما ال خيطر على قلب بشر من خبثها وإجرامها               
األمر كذلك فإن األحكام الشرعية اليت جيب أن نتعامل هبا معهم هـي أحكـام احلـرب يف                  

لذا كان منشأ اخلالف املقصود وغري املقصود من كـثري          ... ال أحكام السلم والذمة     اإلسالم  
 ...من العلماء هو عدم حتديدهم الدقيق حلال أمريكا مع اإلسالم واملسلمني 

لذا فإن الواجب على اجملاهدين يف سبيل اهللا يف كل مكان الذين ليس بينهم وبني 
 أن يتعاملوا ويستخدموا مع بين األصفر وغريهم كل هؤالء الكفرة الفجرة أي عهود أو مواثيق

ما استخدمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحابة يف حرهبم مع الكفار احملاربني مثل 
ومثل ما ..ذراريهم ومثل البيات هلم ول) احلرب خدعة ( اخلديعة لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ومثل ..حلقيق كما هو ثابت يف السنة النبوية فعل بكعب بن األشرف من اغتياله هو وابن أيب ا
إتالف أمواهلم وإحراقها وقطع شجرهم وهدم بيوهتم ومنازهلم وإرهاهبم بكل ما استطاعوا 

وليس للمجاهدين يف سبيل اهللا قتل األطفال والشيوخ والنساء إال أن .. فهذا أمر اهللا وشرعه 
داء اهللا تعاىل ألن قتلهم استقالال وتعمد يكونوا تبعاً يف العمليات االستشهادية املوجهة ألع

ذلك حمرم يف ديننا إال من كان منهم يقاتل أو ذا رأي ومشورة حىت لو كان شيخا كبرياً أو 
  .٢"امرأة أو صغرياً  فإن الواجب قتلهم

  ):بن الدن املؤمن وصناعة العزة للمؤمنني(وقال يف مقال بعنوان 

                                                 
 .٧٣:  ألمريكا من تدمري صالتأصيل ملشروعية ما جرى ١
 .٧٤: التأصيل ملشروعية ما جرى ألمريكا من تدمري ص ٢
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 !ويل أمه مسعر حرب لو معه رجال"
صناعة العزة  دث الدعاة وكتبوا ردحا من الزمن، وكم نظروا وخططوا ومل نرى منهمكم حت

وما علموا أن من خر ... نبطاحاال للمؤمن، وإمنا سياسة االحنناء للريح إذا واجهتك ومن مث
  :برماهلا وسفت عليه ما سفت وهو منبطح صريعا على قامته خري ممن طمرته الريح

فلسنا على األعقاب تدمى كلومنا ماولكن على أقدامنا تقطر الد
 نفلق هاما من رجال أذلة علينا وهم كانوا أعق وأظلما

 
الدول الكافرة  مل تفعله حيث فعل ما...  الفعلولكنه كثري... دن قليل احلديث جداابن ال

 - إال من رحم اهللا -العربية  املناوية ألمريكا فضال عن احلكومات العميلة متمثلة باألنظمة
 !...وال

................ 
حمسومة عندي،  ال أحتدث عن حرمة السينما والتمثيل وال غري ذلك فليس موضوعه والقضية

للمؤمنني، وفرح هبا الكافرون  يت صنعها الشيخ أسامة بن آلدنولكن أحتدث عن العزة ال
دن من اهلمز واللمز حىت من أسامة بن ال وطاروا هبا شرقا وغربا، يف وقت مل يسلم الشيخ

أليس منكم رجل ﴿... املرير أن يصدر منهم هذا رموز الصحوة املشهورين ولألسف
 .﴾رشيد

 ...ال... ال... ال: يكايكفي أسامه أنه الوحيد يف العامل قال ألمر
يكفي أسامة بن الدن؛ أن الغرب الكافر ال ينشرون له أي فتوى باطنها فيه الرمحة وظاهرها 

  .من قبلها العذاب
  .يكفيه أن يديه مل تتلوث بالعمالة

 .ر كلمةطيكفيه أنه مل يعن على قتل مسلم ولو بش
قتل :  على احلدث قائلةولست ممن يؤجر عقله لوسائل اإلعالم اليت سرعان ما طنطنت

يقتل الغرية يف املؤمنني  إعالم خبيث... األبرياء، وبعض املسلمني، النساء، األطفال، املدنيني
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ويسأل عن قتل األبرياء، إهنا براءة الذئاب  واحلياء يف البشر، إعالم حيارب اهللا صباح مساء
يا أمة ... لعامل املفيتاليهود وحيتل يف نفوسنا مكانة ا وورع أهل العراق، إعالم يصنعه

  !األمم ضحكت من جهلها
  .ويكفيه أنه من أغنياء الدنيا فعزف عن ذلك هللا رب العاملني

  .يكفيه أن العامل أمجع رماه عن قوس واحدة، إال اخللص من املؤمنني وهم كثر وهللا احلمد
... زهده فينا ابل يكفي الدنيا بأسرها مجاال وجوده فيها، ويكفيها قبح... ويكفيه... يكفيه
 .أواه لو أجدت احملزون أواه...! ويكفينا... ويكفينا

ومن جبسمي وحايل عنده سقم  واحر قلباه ممن قلبه شبم
وتدعي حب سيف الدولة األمم مايل أكتم حبا قد برى جسدي

 :اًأخري
 :أقول للشيخ أسامة بن الدن

سيقمصك قميصا،  إن اهللا: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه
رواه ) [على خلعه فال ختلعه فإن أرادوك: (، ويف رواية)وإنك ستالص على خلعه فإياك وخلعه

واللبيب ]... صحيحه وغريهم كثري واحلاكم يف مستدركه وابن حبان يفأمحد والترمذي 
  .باإلشارة يفهم

واإلنس وكادوا  واهللا ال يستطيعه من بأقطارها، ولو اجتمع عليه اجلن... ومن كان اهللا معه
يضروك به إال وقد كتبه  لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ال: (له، ويف احلديث عند مسلم

 ).اهللا عليك
  قول ألولئك املخذلني واملعوقني؛وأ

قد يعلم اهللا املعوقني منكم والقائلني إلخواهنم هلم إلينا وال ﴿: احذروا أن يشملكم قوله تعاىل
 .﴾يأتون البأس إال قليال

  :ختاما
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 .﴾فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد﴿
نصورها  ورها بإفرازات توهن عزائم املؤمنني،ال أن نص... كذا ينبغي أن تصور األحداث

  كما هو الواقع
...............  

 وحسبنا اهللا ونعم الوكيل. واهللا املستعان وعليه التكالن
  .١"هـ ١٧/٧/١٤٢٢                                                                  

 واعتقل يف ة والرباط واجلهادوله تاريخ طويل يف اهلجر. لشيخ عبد احلكيم حسان ا-
 وله جمهود  خترج من كلية التجارة، مث من كلية أصول الدين باألزهر،.ب وصربذمصر وع

يف ثالثة ) التبيان يف أهم مسائل الكفر واإلميان(انتاجه كتاب علمي وتعليمي غزير، ومن 
ية اجملاهدين هدا(يف جزئني، وكتاب )  آداب وأحكام-اجلهاد يف سبيل اهللا(أجزاء، وكتاب 

 بالسمع -صلى اهللا عليه وسلم-، وهو كتاب يف شرح وصية النيب )إىل وصية النيب األمني
وقد هاجر ألفغانستان مرتني األوىل يف وقت جهاد الروس، والثانية يف . والطاعة ألولياء األمور

صلية كانت  وهي جملة علمية ف،)معامل اجلهاد(وكان مشرفاً على جملة عهد اإلمارة اإلسالمية، 
مع دروسه اليت ال تنقطع يف وأنشأ مركز صالح الدين للدعوة، تصدر عن مجاعة اجلهاد، 

الثغور واجلبهات، وملا شنت أمريكا غزوها الصلييب على أفغانستان رابط وسط اجملاهدين 
 وللشيخ موقع على شبكة املعلومات به إصداراته القيمة يعلمهم ويفتيهم ويقضي بينهم،

  .سأل اهللا أن يبارك يف عمله الصاحل ويف صحته وعمره ن.وفتاويه
خترج من اجلامعة اإلسالمية . قارئ اجملاهدين وإمامهم. الشيخ أبو احلسن القاري -

باملدينة املنورة، وهاجر لباكستان وقت اجلهاد ضد الروس، وشارك يف املعسكرات واجلبهات، 
مي وسط اجملاهدين يف الدورات املتعددة، وعمل مدرساً مبعهد األنصار، باإلضافة جلهده التعلي

وبعد ضغط احلكومة الباكستانية على اجملاهدين هاجر لليمن وعمل بالتدريس، وتوىل 
اإلشراف على املعاهد يف مجعية احلكمة، مث ضايقته احلكومة اليمنية، فهاجر ألفغانستان يف 
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والتدريس يف اجلبهات عهد اإلمارة اإلسالمية، وكان غالب وقته خري وبركة يف التعليم 
واملضافات، ونظم دورات يف اللغة العربية ملسؤويل اإلمارة اإلسالمية عقدها بوزارة اخلارجية، 

وأشرف على إصدار جملة اجملاهدين التابعة جلماعة اجلهاد، وأشرف على املناهج يف مدرسيت 
عربية يف كابل، العرب يف كابل، وطلب منه الشيخ أسامة بن الدن أن ينشأ معهداً للغة ال

وله باع وافر يف القراءات . فشرع يف جتهيزه، ولكن مل ميكنه الغزو الصلييب من إمتام املشروع
والعربية، مع مساحة وبشاشة وحسن خلق، ورزقه اهللا القبول بني اخللق، وله كتاب متوسط يف 

  ).الربهان يف جتويد القرآن(التجويد بعنوان 
 احلسن املصري من أصدقاء العمر ورفقاء الدرب، والشيخان عبد احلكيم حسان وأبو

، واستفدت كثرياً من نصائحهما  ومرافقتهما على درب اهلجرة واجلهادأكرمين اهللا مبعرفتهما
  .، أسأل اهللا أن ينفعين بدعواهتماوتوجيههما

. أحد أعيان اجلماعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا.  فك اهللا أسرهأبو املنذر الساعديالشيخ  -
هاجر ألفغانستان يف وقت جهاد الروس، مث يف عهد اإلمارة اإلسالمية، وسلمته أمريكا لليبيا 
يف حرهبا على اإلسالم اليت تسميها احلرب على اإلرهاب، وله إنتاج علمي ودعوي مشكور، 

 -اجلمعة(و) خطوط عريضة يف منهج اجلماعة اإلسالمية املقاتلة يف ليبيا(ومن إنتاجه كتاب 
  ).وبل الغمامة يف أحكام اإلمامة(و) كامآداب وأح

 وهو الذي ذكرته من قبل عند ذكري لرده على ما ورد يف . أبو حيىي اللييبالشيخ -
كتاب اجلامع لكاتب وثيقة الترشيد من أن من مل يكفر أعيان الطواغيت عيناً فهو كافر، ألنه 

نظرات يف (ه األصويل القيم خالف إمجاع الصحابة القطعي، فرد عليه الشيخ أبو حيىي يف كتاب
والشيخ أبو حيىي اللييب من املهاجرين اجملاهدين املرابطني، هاجر ألفغانستان ). اإلمجاع القطعي

إبان اجلهاد ضد الروس مث يف عهد اإلمارة اإلسالمية، وألقي القبض عليه يف باكستان يف بداية 
رب كابل، مث من اهللا عليه بالفرار احلملة الصليبية على أفغانستان، وسجن يف قاعدة باجرام ق

من السجن، وحلق باجملاهدين، وال زال حىت اليوم جياهد ويعلم ويدعو، وله إنتاج وافر منه 
إقامة احلدود يف دار (و) التترس يف اجلهاد املعاصر( و)نظرات يف اإلمجاع القطعي(كتاب 
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دفع الرين عن عصابة  ( و)قشة املعترض على تفجريات اجلزائرنثر اجلواهر يف منا( و)احلرب
   .مع نشاطه الدعوي املتواصل، نسأل اهللا أن يبارك فيه وينفعه وينفع به. )آسري الكوريني

وهو رب السيف والقلم العامل العامل اجملاهد املهاجر  .الشيخ أبو الوليد الفلسطيين -
جلهاد ضد الروس، أستاذ اجملاهدين ومربيهم ومفتيهم وقاضيهم، هاجر لباكستان إبان ا. املرابط

ومع مشاركته يف اجلهاد تلقى العلم على يد العديد من علماء باكستان، مث هاجر مرة أخرى 
وال زال حىت اليوم يف هجرة ورباط وجهاد . ألفغانستان إبان حكم اإلمارة اإلسالمية

  .)سل احلسام إلبطال دعوى ال جهاد إال بإمام(وتصنيف وتدريس، ومن كتبه 
خترج من اجلامعة . من املهاجرين املرابطني اجملاهدين. د اهللا املهاجرأبو عب الشيخ -

اإلسالمية يف إسالم آباد، ورابط يف أفغانستان، وأنشأ مركزاً علمياً دعوياً يف معسكر خلدن، 
 وله ،ودرس يف مركز تعليم اللغة العربية يف قندهار، مث بني اجملاهدين يف كابل مث يف هريات

  .ميان، ال حيضرين امسهكتاب عن مسائل اإل
 الشاعر امل العامل اجملاهد الع الدكتور حمفوظ ولد الوالد أبو حفص املوريتاينالشيخ -

شارك يف اجلهاد األفغاين ضد الروس، مث هاجر لإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان، . األديب املريب
العربية الناطقة ) طالبال(أسس مركز تعليم اللغة العربية يف قندهار، وأشرف على إصدار جملة 

باسم اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان، من املقربني من الشيخ أسامة بن الدن ومن أهل 
وباإلضافة . مشورته، وللشيخ أسامة اهتمام خاص بقصائده يلقيها يف املناسبات واالجتماعات

. يف املعسكراتألعبائه التنظيمية واإلدارية كان الشيخ مشرفاً على برامج التوعية الشرعية 
 تأسيس كلية يفكما شرع بعد موافقة اإلمارة اإلسالمية وبتشجيع من الشيخ أسامة بن الدن 

وله الشريعة يف قندهار، ولكن احلرب الصليبية على أفغانستان مل تسمح له بإكمال مشروعه، 
الدن،  قدم له الشيخ أسامة بن ،) دواعي االجتماع ودعاة الرتاعالعمل اإلسالمي بني(كتاب 

والشيخ كما يتضح من عنوان كتابه من دعاة الوحدة والتجمع بني املسلمني، وكان له فضل 
كبري يف تشجيعي وإخواين على اجناز الوحدة بني مجاعة اجلهاد ومجاعة القاعدة، نسأل اهللا أن 

  .يبارك يف عمره وجمهوده، وجيزيه عنا خري اجلزاء



                                         ٦١  /٢/٣

شبكة املعلومات، هد املرابط والداعية املعروف على العامل العامل اجملا .عطية اهللالشيخ  -
شاركة يف اجلهاد األفغاين، مث هاجر ملوريتانيا فنهل من فيض معني ملهاجر لباكستان ل

علمائها، مث هاجر للجزائر للمشاركة يف اجلهاد مع اجلماعة اإلسالمية املسلحة، ومر بتجربة 
م اإلمارة اإلسالمية فيها، وعمل بالتدريس يف مريرة معهم، مث عاد مهاجراً ألفغانستان مع قيا

وقد فتح على الشيخ يف الدعوة للجهاد ونصرة اجملاهدين، وذب املدرسة العربية يف كابل، 
وال زال حىت اليوم يف عطاء مستمر كالنحلة اليت تأكل طيباً . االفتراءات والشبه املوجهة هلم

  .بل صاحل عملهنسأل اهللا أن يبارك يف جهده، ويتق. وتنتج طيباً
 مصعب أيبالشيخ  وأختم هذا العرض املوجز مبسك اخلتام األخ الصادق الصدوق -

 صاحب القلم الداعية اجملاهد املهاجر املرابط املؤرخ السياسي الكاتب.  فك اهللا أسرهالسوري
، هاجر  .شوكة يف حلوق الطغاةالناه عن املنكر والمر باملعروف واآلصدوق الصريح الالسيال 

باكستان وشارك يف اجلهاد ضد الروس مث هاجر ألفغانستان بعد قيام اإلمارة اإلسالمية فيها، ل
 وكتب وحاضر ،درب وخاض املعاركويف كليت املرحلتني مجع اهللا له شريف العلم والعمل، ف

ومن . كثري وإنتاجه موفور مربوك  قبض عليه كالب صيد مشرف يف باكستان،.ودرس
  ).دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية(و) التجربة اجلهادية يف سوريا( الشهريان إنتاجه الوفري كتاباه

  .ومن أقواله الصادقة فك اهللا أسره
فاجأت احلكومة املصرية العامل بتجاوهبا اجلزئي مع املبادرة بعد ) ٢٠٠٣(مث ويف أواسط "

فأخرجت عن .ة وبدأت بإطالق دفعات من معتقلي اجلماعة اإلسالمي. من إطالقها)  سنني٦(
.  التارخيية مث أفرجت عن قياديني آخرين قياداهتاأحد ) الشيخ كرم زهدي(عدة مئات بينهم 

وزاد من خرج من السجن مبادرهتم مبزيد من الكتب والتأصيالت املنهجية لنقض الغزل 
ومسعت من بعض وسائل اإلعالم عن كتاب يقيمون فيه جتارهبم .. السابق من بعد قوة أنكاثا

 مل يتسىن يل أن أراه ولكين اطلعت يف الصحافة على بعض ،) هنر الذكريات(بعنوان ، ابقة الس
فقد انضمت هذه الفئة إىل برنامج رامسفيلد يف حرب األفكار ، املصائب اليت يتلبسون هبا

مل ينس إخوتنا التائبون و! اإلرهاب وصاروا جزءا من محلة أمريكا واملرتدين ملكافحة ، عمليا 
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و صارت  .. ألحداث سبتمرب وصانعيهاانتقاداهتميسجلوا دة اهللا جبهاد أعدائه أن من عبا
مبادرة اجلماعة اإلسالمية حمل ثناء من برامج مكافحة اإلرهاب الفكرية اليت تعج هبا وسائل 

اإلعالم العربية هذه األيام وحمل استشهاد ومضرب مثل لعلماء السعودية وسواها يف مكافحة 
 األمريكية األخرية ةبيليية املتنامية يف السعودية وسواها بفعل واقع احلمالت الصاملظاهر اجلهاد

  .. 
وجيري احلديث من وقت آلخر عن متهيد قياداهتا لطرح فكرة استئناف مـسار الـدعوة               

اب سياسة قد حتصل على تراخيص حكومية يف        أحز أو ك  اجتماعيةالعلنية سواء كمؤسسات    
  .١"املستقبل

  :ن تورط يف تلك املبادرة وأمثاهلا ملويقول أيضاً
  : وأما النصيحة "

ولكل من ينجرف ليسقط يف مثل هذه املرتلقات واهلاويات اليت ينصبها           ، إلخوتنا هؤالء   
  ..فأوجز القول..الطغاة وأعواهنم وفقهاؤهم  على طريق السائرين إىل اهللا اليوم

  : يقول اهللا تعاىل
    َْتِل َوال َيَزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َحتَّى َيُردُّوكُْم َعْن ِديـِنكُْم ِإِن اْسـَتطَاُعوا       َوالِْفْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْق

َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِديِنِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الـدُّْنَيا َوالْـآِخَرِة                
  ) . ٢١٧ البقرة (   يَها َخاِلُدونََوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِف

  : ويقول عز وجل
                  َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَِإنْ َماَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَاِبكُْم

َوَما كَـانَ ِلـَنفٍْس أَنْ      * ِزي اللَُّه الشَّاِكِريَن    َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً َوَسَيجْ        
َتُموَت ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ِكَتاباً ُمَؤجَّالً َوَمْن ُيِرْد ثََواَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد ثََواَب الْآِخَرِة ُنْؤِتـِه      

 قَاَتلَ َمَعُه ِربِّيُّونَ كَِثٌري فََما َوَهُنوا ِلَما أََصاَبُهْم ِفـي           َوكَأَيِّْن ِمْن َنِبيٍّ  * ِمْنَها َوَسَنْجِزي الشَّاِكِريَن    
َوَما كَانَ قَْولَُهْم ِإلَّا أَنْ قَالُوا َربََّنـا        * َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعفُوا َوَما اْسَتكَاُنوا َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّاِبِريَن          
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فَآَتـاُهُم اللَّـُه   * ْمِرَنا َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصْرَنا َعلَى الْقَْوِم الْكَاِفِريَن        اغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوِإْسَرافََنا ِفي أَ     
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنْ ُتِطيُعوا الَِّذيَن       * ثََواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن ثََواِب الْآِخَرِة َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِنَني         

آل (    َبِل اللَُّه َمْوالكُْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصِرينَ     * َعلَى أَْعقَاِبكُْم فََتْنقَِلُبوا َخاِسِريَن     كَفَُروا َيُردُّوكُْم   

  ) .١٤٤/١٥٠عمران 

و يقول صلى اهللا عليه وسلم       ...فينا  لنا و   نزل  قد  ن هذا القرآن    أك.. سبحان اهللا العظيم  
  : فيما روى البخاري 

إىل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  وهو متوسد بردة            عن خباب بن األرت قال شكونا       (
كان الرجل فيمن قبلكم حيفر     " : قال ؟له يف ظل الكعبة قلنا له أال تستنصر لنا أال تدعو اهللا لنا            

وما يصده ذلـك    ، فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتني        ، له يف األرض فيجعل فيه    
وما يصده ذلك عـن     . ن حلمه من عظم أو عصب       وميشط بأمشاط احلديد ما دو    ، عن دينه   

دينه واهللا ليتمن هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خيـاف إال اهللا أو                  
  ) ."الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

  .نسأل اهللا العافية..تكلم عن بعض جماهدي هذا الزمناحلديث يكأن و.  رسول اهللاق صد
  ..  يكفي من العظة والنصيحة ما، وقول نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، وأظن أن يف كالم اهللا 

طاقـة هلـم     وأهنم ال ، إذ شعروا أهنم قد أحيط هبم       ،لقد كان مقبوال من إخواننا هؤالء       ف
ويعلنوا التوقف عـن مواجهتـهم للنظـام        .. أن يستسلموا ويرفعوا الراية البيضاء    .. باملتابعة
كن ليس من حقهم وال من      لو.. لصلح بشروط تناسب حاهلم   ا وأن يطلبوا اهلدنة أو   ..املصري

وال فهو ليس غزلـه     .. و أن ينقض الغزل من بعد قوة أنكاثا       ، حق أحد أن ينقض املنهج ذاته       
 تراث سـلف    و،  وغزل التيار اجلهادي العريق بأكمله    ، وإمنا غزل املسلمني    ! غزل أبيه وأمه    

وا رهبم وهم على ذلك يف مـصر وخـارج          الشهداء والصابرين الذين الق   آالف وآالف   من  
  .مصر

،  وكما روي عن إمام أهل السنة أمحد بن حنبل عندما سعى إليه بعض املشفقني عليـه                 
إن كـان هـذا     : فقال  ، ويذكره بعياله   ليجيب املعتصم يف احملنة تقية لكف البالء عن نفسه          
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 العلم ينتظرون علـى     وأشار إىل مجهرة من الناس وطالب     ، عقلك يا أبا فالن فقد استرحت       
ومل جيوز رمحـه اهللا     ! أجنو بنفسي وأضل هؤالء ؟    أ: وقال له   ، باب سجنه ليكتبوا ماذا يفيت      

  .ال تقية إال بالسيف : وكان يقول.. التقية ملن كان رأسا متبعا يف الدين
 إىل –ل اهللا العافية أسن -ت   أن يتحول املستسلم  حتت أي اجتهاد أو ذريعة كانأما 
 يف أيدي الطواغيت وأجهزة إعالم األعداء يف الداخل واخلارج ليخذل الذين مازالوا وسيلة

، بل ويسبهم وينقد منهجهم بتزوير الكتاب والسنة .سائرين على درب اجلهاد واملقاومة 
   .وال كرامة هنا ألحد ، فاللهم ال 

أن ، من القافلـة    نسحبوا  اإذ  ، فأقل املطلوب من إخواننا هؤالء ومن أجلئ إىل مثل حاهلم           
، وليسألوا اهللا للثـابتني الثبـات       ، هتم  ئاميسكوا ألسنتهم ولتسعهم بيوهتم وليبكوا على خطي      

  .وألنفسهم فرصة ثانية تعوض ما فات 
  ونسأل اهللا أن يغفر هلم و يثبتهم على احلق ويبعث منهم ومن أتباعهم وإخواهنم من يرفع             

  .١"نتهاراية احلق ويعود بالراية إىل عزهتا ومكا
ما سبق استعراضاً ألمساء بعض العلماء وطالب العلم الذين استفاد منهم اجملاهدون كان 

وقد اقتصرت على البعض، ومل استقص، وإال لطال . أواملؤيدين للجهاد أو املشاركني فيه
  .الكالم فوق حد هذا الرد

ات من العلماء مئاليوم نشهد صحوة جهادية حتظى بتأييد العلماء وطلبة العلم، بل إن و
وم خيوضون اجلهاد ضد الصليبيني يف أفغانستان، وتؤيدهم وتساندهم وآالف الطالب الي

القبائل البشتونية والبلوشية، وآالف املدارس الدينية يف باكستان وأفغانستان، فحركة طالبان 
  .هي أساساً حركة العلماء وطالب العلم

  :، فيقول الشيخ أبو حيىي اللييبويشهد هلم أخونا فضيلة
 مجاعة علم وعمل، قادهتُا العلماء وجنوُدها طلبة        -بفضل اهللا -وإال فإن إخواننا الطالبان     " 

العلم، وَمن يعرفهم ويعايشهم يف حال السلم واحلرب والسعة والضيق يعلم أهنم أهـل ورع               
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احتـاج  ودين وحبث عن احلق يف كثري من املسائل اليت لو ُسِئلَ عنها كثري من آحاد الناس ملا                  
  .حلك ذقنه عند هجومه على جواهبا حمتجاً بأن هذه مسألة بسيطة سهلة

ويكفي أن نقول وبكل إنصاف وصراحة إهنا احلركة اجلهادية املعاصرة الوحيدة اليت قامت             
ركائزها قيادةً وقاعدةً على العلماء وطلبة العلم وهم سوادها األعظم قبل حكمهـا وأثنـاء               

  .١"اهللا تعاىل ويقولون مىت قل عسى أن يكون قريباًحكمها وبعد رجوعها إن شاء 
ن مئات العلماء  صفوف اجملاهدين طليعتها املتقدمة حتوي اآلوأبشر األمة املسلمة بأن

 ومنهم املقاتل بيده، ومنهم الذي مجع اهللا بني ، منهم املدافع بقلمه ولسانهوطالب العلم
لَا َتَزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي ُيقَاِتلُونَ َعلَى : "مالشرفني، مصداقاً حلديث النيب صلى اهللا عليه وسل

  ".الَْحقِّ ظَاِهِريَن ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة
   : شرحهقال النووي يف

وحيتمل أن هذه الطائفة مفرقة بني أنواع املؤمنني منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء "
 املنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من ومنهم حمدثون ومنهم زهاد وآمرون باملعروف وناهون عن

اخلري وال يلزم أن يكونوا جمتمعني بل قد يكونون متفرقني ىف أقطار األرض وىف هذا احلديث 
ىل إمعجزة ظاهرة فان هذا الوصف ما زال حبمد اهللا تعاىل من زمن النىب صلى اهللا عليه وسلم 

  .٢"اآلن وال يزال حىت يأتى أمر اهللا املذكور ىف احلديث
فأقول إن كالمه بعدم جواز ترتيل ما يف كتب العلم .  عودة لكالم كاتب الرسالة مث-٣

فلماذا يرتل هو األحكام من كتب الفقه على . ينطبق عليهعلى الواقع ال جيوز إال للمؤهل 
وهو .  ال تتصدوا للظلم وال لالحتالل، ال تأمروا باملعروف، ال جتاهدوا:الواقع، ويظل يكرر

  . جمتهد وال مفت وال عاملأنه غريقد أقر 
  أنه يدعو اجلميع لعدم أخذ ما قاله فيما يسمى بوثيقة الترشيديلزم من كالمه هذاأال 

  ؟مأخذ اجلد، ألهنا أنزلت من كتب الفقه للواقع على يد غري مؤهل للفتوى

                                                 
 .٤ و٣: دفع الرين عن أسرى عصابة الكوريني ص ١
 .٦٧:  ص١٣: شرح النووي على صحيح مسلم ج ٢

                                         ٦٦ /٢/٣ 

شر يف ومثل كتب العلم ما ين: "مث تكلم الكاتب عما ينشر يف شبكة املعلومات فقال -٤
 ال جيوز قبول كل ما ينشر فيها من دون تدبر ومن دون ،)اإلنترنت(املعلومات الدولية شبكة 

، وخصوصاً ما ينشر فيها من حتريض للمسلمني بعدالته للناشر فيها ودراية باألهلية الشرعية
  ".غريهمعلى الصدام مع 

 ذلك وهذا الكالم فيه تناقض كما أنه يكشف عن اجلهة اليت تقف وراء الكاتب، وأوضح
  :فأقول
 من الواضح أن قوى احلملة الصليبية الصهيونية قد ضاقت ذرعاً باإلنترنت، الذين -أ

رجوا من إنشائه أن ينشروا به ثقافتهم وفجورهم، فإذا باجملاهدين يقلبون عليهم الطاولة، حىت 
جنرس  للكوه الذي قدم،إن بترايوس قائد القوات األمريكية يف العراق، حذر يف تقريره األخري

  .من اإلنترنت واستخدام اجملاهدين له
 مث هل يطالب الكاتب كل من يكتب يف الشبكة الدولية دفاعاً عن اجلهاد واجملاهدين -ب

  أن يكشف عن امسه احلقيقي لكي يقبض عليه؟
 مث الكاتب يتناقض، فسيأيت معنا قريباً، أنه يرد على من يشكك يف وثيقته أهنا -ج

سبحان !  يف األدلة اليت فيها وال ينظر للمكان الذي خرجت منهخرجت من السجن بأن ينظر
اهللا فلماذا يكيل مبكيالني؟ وثيقته ال جيب أن ينظر ملكان خروجها وال لظروف خروجها، أما 

  !! يف مؤهالت صاحبها، وعدالة الناشرما ينشر يف اإلنترنت فيجب أن يدقق
، فما هي إال أوراق خرجت من وثيقته ال نعرف على اليقني إن كان هو كاتبها أم ال

السجن، وإذا كان هو الذي كتبها، فما حجم تدخل آسروه فيها؟ إذن فهي وثيقة حتوم 
  الشكوك حول من كتبها؟ وكيف كتبت؟

 ناشروها فقطعاً ال عدالة هلم، بل هم من سفلة الناس، الذين نبتت حلومهم من سفك اأم
م، ومحاية النظام املتعفن ومصاحل الصليبيني دماء املسلمني وتعذيبهم واالعتداء على حرماهت

  .واليهود
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وخصوصاً ما ينشر فيها من حتريض : " مث تأمل أيها القارئ املدقق يف هذه اجلملة-د
  :تلمح فيها أمرين". غريهم مع الصدامللمسلمني على 

  .دف لعدم تعكري صفو األمنهت، ة أمنياألول أهنا نشرة) ١(
ع ما سيأيت من هني الكاتب عن الصدام مع السلطات م) غريهم(مث اقرن كلمة ) ٢(

احلاكمة يف بالد املسلمني ومع الكفار األصليني، ليتضح لك أن الكاتب يعترب السلطات 
هؤالء لن ) غريهم( وأحسب أن .، أي من الكفار)غريهم(احلاكمة يف بالد املسلمني من 

ىت يصل ملا وصل له أسالفه يرضوا من الكاتب بتلك الوثيقة، بل سيظلون يضغطون عليه، ح
من قيادات اجلماعة اإلسالمية، باالعتراف بشرعية حسين مبارك، واعتبار السادات شهيداً، 

 إهنا اهلاوية، وقد وضع الكاتب قدمه .واعتبار الطالبان محقى ألهنم مل يسلموا أسامة بن الدن
  .يدفعونه فيها دفعاً) غريهم(يف بدايتها، و

  :قالفربير مث تكلم عن فقه الت -٥
التحذير من فقه التربير، وقد كثر يف هذا الزمان أن يستحسن إنسان أمًرا ما أو يرتكب  "
 ويدفع به اللوم عن محاقته مث يبحث هلا بعد ذلك عن دليل من كتاب أو سنة يربر به محاقة
  ."نفسه

يبيني  هي اليت يقوم هبا أكابر اجملرمني من الصلوأقول إن احلماقات الكربى يف زماننا
 البشرية له مثيالً، واحلماقات الكربى من الدماء يف هذا العصر ما مل ترواليهود، الذين سفكوا 

يف هذا الزمان هي اليت يرتكبها عمالء أولئك الصليبيني واليهود جبرائمهم اليت ال حتصى ضد 
ل شعوهبم املسلمة، وعلى رأسهم حسين مبارك، الذي يرتب ضباط مباحثه إخراج وتوزيع مث

واحلماقات هي التويل عن جهاد أولئك . تلك الوثائق، وينكلون مبن ال يقر من املعتقلني هبا
  .الصليبيني واليهود الذين حيتلون بالدنا، والتويل عن جهاد عمالئهم واإلعداد لذلك

  .ما تسمى بوثيقة الترشيد وأمثاهلا من الكتاباتقوم به هذه احلماقات هو ما تتربير و
هو الذي يربر التويل يوم الزحف والقعود عن قتال اليهود والصليبيني الغازين مربر احلماقة 

ض ، ومربر احلماقة هو الذي يرى االنشغال جبهاد بعيار املسلمني حبجة العجز والضعفلد
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ومربر احلماقة هو الذي يربر ترك . ن جهادهم أوىل من جهاد حكامهمالدعاة املشهورين أل
 ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر حبجة املفاسد العظيمة احلكام الطغاة املرتدين بل

  .والعجز والضعف
  :لوقي إذ املتوكل الليثيوصدق ا

  يا أَيُّها الَرُجلُ املَُعلُِّم غََريُه       َهال ِلَنفِسَك كانَ ذا الَتعليُم
   َسقيُمَتِصُف الدَّواَء ِلذي السَّقاِم َوذي الضَّنا       كيما َيصّح ِبِه َوأَنَت
  َوَتراَك ُتصِلُح بالرشاِد ُعقولَنا       أََبداً َوأَنَت ِمن الرَّشاِد َعدُمي
  فابدأ ِبَنفِسَك فاهنَها َعن غَيِّها       فَِإذا ِانَتَهت َعنُه فأنَت َحكيُم

  هَتدي       ِبالقَوِل منك َوينفَُع التعليُمفَُهناَك ُيقَبلُ ما َتقولُ َوُي
   َوتأيتَ ِمثلَُه       عاٌر َعلَيَك ِإذا فعلَت َعظيُمال َتنَه َعن ُخلٍُق

فقال إن عبارة .  بدعوى أال والية ألسرياعن رفض البعض هلكاتب الوثيقة مث تكلم  -٦
 قررا أن اإلمام -رمحهما اهللا-ليست على إطالقها، وأن املاوردي وأبا يعلي ) سريال والية أل(

قال إن كالمه ليس إقراراً بشيء، ياس من خالص، و ما مل يقع األ،املأسور باق على واليته
عليه -وأن العربة فيه ليس بنفس القول بل باألدلة اليت فيه، وضرب أمثلة بنيب اهللا يوسف 

، بأهنم كانوا أسرى، ومع ذلك قبل  رمحهما اهللاواإلمام السرخسي وابن تيمية -السالم
  .كالمهم

  :وهذا الكالم فيه تلبيس من وجوه
ليست على إطالقها، وأن اإلمام ) ال والية ألسري(تب الرسالة على أن عبارة تكلم كا -أ

  .املأسور باق على إمامته ما مل يقع األياس من خالصه
؟ فهل احملكوم عليه خبمسة مسة وعشرين سنةوكاتب الرسالة حمكوم عليه بالسجن خل

  .؟ه ميئوس منوعشرين سنة يرجى خالصه أم
ى ما طلعونا عللي بشيء؟ ف على الوثيقة واملوافقني عليها املوقعنيأم هل وعدت احلكومة
  .وعدوا به، وما اتفقوا عليه
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 ن إعداد رسالة أو وثيقة ترشيد أو ما أشبه ونشرها والدعاية هلا وتوزيعها كما أ-ب
  : سجون احلملة الصليبية وأعواهنا يف مصر حيتاج لثالث مراحلداخل وخارج
اجع والكتب واملعلومات عما يدور حوله وينشر ويقع على املركاتبها أن حيصل : األوىل

  .يف هذه الدنيا
واألسري يف السجون املصرية حتت السيطرة الكاملة ألجهزة القمع والتنكيل، ويتحكمون 

ويتراوح هذا بني العزل التام أو . يف درجة احلرية املتاحة له حسب مصلحتهم وخطورته عليهم
  .ع احلكومة من فتات الدنياالتمتع مبا يتمتع به املتفامهون م

وكذلك املعلومات اليت تصله، فلو شاءوا لعزلوه عن الدنيا، ولو شاءوا ألمدوه مبعلومات 
مغلوطة، ولو شاءوا لتركوه يتصل مبحامييه، والبعض منهم مساسرة لصاحل احلكومة، أو يتصل 

  .وكلما زادت خطورة املتهم اشتد عزل اجلالدين له. بأهله
ومن املعلوم أن املعتقلني يف مصر يتعرضون لكافة أنواع التفتيش .  الكتابةمرحلة: الثانية

واملراقبة، وأن أجهزة البطش والتنكيل ميكنها أن تتطلع على معظم ما يكتبونه من كتابات، 
وميكنها أن تشجعه، ومتده بكل ما . وميكنها أن متنع ذلك حبرمان املعتقل من أدوات الكتابة

  .ها ويفيد أسيادها الصليبيني واليهودحيتاج ليكتب ما يفيد
وهذه يستحيل أن تتم بصورة علنية إال مبوافقة األجهزة . مرحلة النشر والتوزيع: الثالثة

املشار إليها، فما بالك إذا متت يف مهرجان إعالمي، وبيعت الوثيقة ودفع فيها ما دفع من 
 إذا كان يف مصلحتها ومصلحة وال ميكن أن توافق أجهزة التنكيل والبطش بذلك إال. األموال
  .أسيادها
ودليل ذلك أن أي .  ولذلك فإن إقرار املكره ليس فقط هو املرفوض بل شهادته أيضاً-ج

قاض حيترم نفسه مسلماً كان أو غري مسلم، ال ميكن أن يقبل شهادة معتقل تأيت إليه مكتوبة 
 حيضر املعتقل أمامه، بل ال بد أن. من داخل السجن على أيدي أجهزة األمن وبإشرافهم

  .ويتأكد من أنه حر ميلك إرادته فيما سيشهد به
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 يف جمروحة، ألنه مكرهومعذبه واملتحكم فيه  ظامله وآسره واألسري شهادته يف صاحل -د
ب تة كاقبل شهادتفال تقبل شهادته لصاحل آسره، ولكن تقبل ضده، ولذلك ال . قبضته
شهادة هو األمر الذي تسلم منه ، وا يف مصلحة قاهريه، جلرحها بأهن عن عجز اجملاهدينالوثيقة

 -يف زعمه- عن اآلثار الوخيمة وال تقبل شهادته. لقتال وملواصلتهاجملاهدين عن استعدادهم ل
، بينما ، جلرحها بأهنا يف مصحلة قاهريهاليت أحدثها اجلهاد ضد الصليبيني واليهود وأعواهنم

  .لخسائر واألرباح تقييم اجملاهدين ل ذلك اجلرحنمم يسلي
 وابن تيمية -عليه السالم- على حال نيب اهللا يوسف  وقياس حال كاتب الوثيقة-هـ

بينما فهم مل يشهدوا مبا جيلب نفعاً آلسريهم ضد خصومهم، . والسرخسي قياس مع الفارق
ابن تيمية  و-عليه السالم-نيب اهللا يوسف ل كالم ِبولذلك قُ .فعل كاتب الوثيقة ذلك

  . عن القوة والضعف والربح واخلسارة، وال تقبل شهادات كاتب الوثيقةوالسرخسي
وكاتبها ). تعكري صفو األمن(كتبت بروح وزارة الداخلية ولصاحلها لعدم هذه الوثيقة و
 املسلمني فيها لعدم القيام بأي عمل خمالف للحكومة، وال حىت احتجاج أو اعتصام أو ىدع

موال إلعانة أسر األسرى، ناهيك عن دعم اجلهاد اجتماع أو مظاهرة؟ وال حىت مجع األ
   فكيف ميكن أن تقبل هذه الشهادة؟.ألن هذه كلها تصرفات تعكر صفو األمن. باملال

يستطيع أن يعرب عما يدور يف فليخرجوا الكاتب ملكان يأمن فيه على نفسه وأهله، وحينئذ 
 .ذهنه


