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الله رسول على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله الحمد
.  أجمعين وصحبه آله وعلى

: بعد أما

أن أرجو ولكني ، العلماء من أناي أزعم ول ، الرد هذا ناكتب
وسنة تعالى الله لكتاب ذلك في وأناتصر ، 1النصحاء من أكون
الربانايين العلماء عن والذب  وسلم عليه الله صلى نابيه

ًا ، الموحدين والمجاهدين ، الصادقين ًا للضللة وكشف . لها ودفع

َق أن ديننا في المعلوما من فإناه ومعلوما ، مخلوق كل فوق الح
ًا قائله على الخطأ رد أن الرسول سوى – كان من كائن

دين في الثابتة الصول من  – والسلما الصلةا عليه المعصوما
وسنة كتابه إلى بالرد التنازع عند تعالى الله أمرناا فقد ، السلما

َيا بقوله وسلم عليه الله صلى نابيه َها : {  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُعوا آَم ِطاي َأ

ّلَه ُعوا ال ِطاي َأ ِلي الّرُسوَل َو ُأو ِر َو َْلْم ُكْم ا ْن ِإْن ِم ُتْم َف ْع َناَز ٍءْء ِفي َت َشْي
ُه ّدو َلى َفُر ِه ِإ ّل ُتْم ِإْن َوالّرُسوِل ال ْن ُنوَن ُك ْؤِم ِه ُت ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا اْلِخ

ِلَك ْيٌر َذ َأْحَسُن َخ ِويلً}. َو ْأ َت
. مسلم )) رواه النصيحة : (( الدين والسلما الصلةا عليه وقوله

، وغيرهم الربعة الئمة ومنهم عليهم الله ِرضِوان الئمة وهاهم
.  قالوه ما خلفا الحق أن تبين إذا أقوالهم برد قالوا قد

:  الناظم أقوالهم أوجز كما
إســلمُا لـه لمن ينبغـي *** ل المـامُا حنيفـُة أبـو قـال

الُمرتضى والحديِث الكتاِب *** على ُتعرضِـا حتى بأقوالي ًأخذ
ِةا دار إمامُا ومـالٌك َو أشــاَر وقد *** قال الهجـر ِةا ناح الُحجر

الرســول سـوى مردود *** ومنه قبـوِل ذو منُه كلما كـل
ًا *** قـولي رأيتـُم إن قال والشـافعي رويتــُم لما مخالفـ

الخبـاَر المخالـف *** بقولـي الجداَر فاضِربوا الحديث من
اطالبـوا ذلك أصـل بل قلته *** ما تكتبـوا ل لهم قال وأحمد

مقــال أولهمـو ترى *** حتى الرجـال     تقلد     ل     ديـنـك

الحسن عن بلغه أناه الوزاعي حديث من القطعان كتاب في وضِاح ابن أخرج 1
يعرضِون ؛ عباده من الرض في ناصحاء لله يزال : ( لن قال أناه البصري
عّرفوا خالفوه وإذا ، الله حمدوا وافقوه إذا ، الله كتاب على العباد أعمال
العتصاما) .  الله خلفاء فأولئك ، اهتدى من وهدي ، ضِل من ضِللة الله بكتاب
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المر وميداين ، الجهاد ساحات في كاناوا الئمة فأولئك
، الجائع إطاعاما إلى ويسعون ، المنكر عن والنهي بالمعروفا

.  المظلوما وناصرةا ، السير وفك

في جهاد ل المشايخ بعض نارى ، اليوما ما أدراك وما ، واليوما
الطغيان رؤوس أماما بالكلمة حتى ول بالنفس الله سبيل

أمر ول ، الطاغوت هوى يخالف ل بما إل يتكلمون فل ، والكفر
مجتمعاتهم في الناس عامة بين المنكر عن وناهي بالمعروفا
. ول1 والفساد الفتن بكثرةا الزمان هذا تميز رغم وأسواقهم

ِد على الخذ إلى سعوا والملحدةا الزناادقة كثرةا رغم الظالم ي
ًا تعالى الله دين على اعتدوا الذين والذاعات الصحف في جهار
، لملهوفا إغاثة ول أمرهم!! ، ولةا ويحميها عليها يقوما التي
الوباش من حفنة استبداد رغم صاحبه إلى ورده الحق وأخذ

اكتظاظ رغم المسلمين أسرى فك إلى سعوا ول ، المة بأموال
من بالمسلمين والمرتدين ، واليهود ، الصليب أهل سجون
حصر العادين على تعذر حتى ، وناساء ، ومجاهدين علماء

أعدادهم!!!. 

، اسمه إل منه يبق لم إسلما على ؛ السلما على لهفي فيا
الله رحم من إل الكثيرين عند رسمه إل منه يبق لم وقرآن
.  هم ما وقليل

أن أحق عندناا الحق : إن لمشايخهم يتعصبون للذين ناقول ثم
هواه يتبع الذي من الحق يتبع الذي فيها يتبين فتٌن وهذه ، يتبع

.  يهواه ومن
في الغلةا هؤلء مثل في الله رحمه العز أبي ابن الماما يقول

ذكر فإذا ، المجالس في يجتمعون رأيناهم : ( وقد مشايخهم
ّطاَن ما خلفا لحدهم التعجب غاية منه تعجب ، عليه نافسه و

حتى ، إمامه تقليد من ألفه لما بل ، دليل إلى استرواح غير من
تعجبه لكان تدبره ولو ، إمامه مذهب في منحصر الحق أن ظن
مع فالبحث ، غيره مذهب من تعجبه من أولى إمامه مذهب من

) يجدها فائدةا غير من والتدابر التقاطاع إلى مفض ، ضِائع هؤلء
اهـ. 

بها ُيهتدى منارات كاناوا الذين السابقين العلما العلماء سير اقرأ  1
.  لئم لومة الله في يخافون ول بالحق يصدعون
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ًا شيوخهم كلما جعلوا ًا *** الحكاما لُه ناص النصاِن به موزونا
ُه العـالمين رب وكلما ًا وعبد ً *** متشابه لمعـاِن محتمـل

***

فصل

: وهو ، تساؤل لنا فإن ، البيان هذا على ونارد ناستعرض أن قبل
ُأخرجت قد الخرى البياناات من وأمثاله البيان هذا مثل هل

المسلمين ولئمة ولرسوله لله ناصيحة تعالى الله لدين ناصرةا
؟!..  عليهم تملى أوامر أناها أما ، وعامتهم

ًا يتقاضِون موظفون هم الشيوخ هؤلء أّن خلفا ل فإناه أجر
الجندي كمثل مثله موظف الشيخ هذا فإن ؛ الوظائف هذه على
الجندي فهذا ؛ المجاهدين عن للبحث الشارع في يقف الذي
ًا عليه يتقاضِى سوفا ، وظيفي واجب يؤدي ًا أجر لم وإذا ، دنايوي
لن ؛ الجر هذا يتقاضِى لن المجاهدين عن بالبحث الوامر ينفذ
موظفون هم بالهيئة العلماء كبار هم ! . وكذلك وظيفته هذه

.  حكوميون

ًا المجاهدين لمطاردةا الحملة هذه العلماء كبار خالف إذا ، إذ
الذي الجندي يلقيه ما يلقون سوفا فإناهم ، عليهم والقضاء

المجاهدين. مطاردةا يرفض

فيه يخالفني ل والذي ، الشيء هذا على متفقين أنافسنا ناجد هنا
.  أنافسهم العلماء كبار حتى

فصل

، للمجاهدين وصريح واضِح عداء أصحاب هم الجزيرةا طاواغيت
الجهاد من قدومهم منذ المجاهدين بمطاردةا الطواغيت بدأ وقد
ًا ، السوفييتي التحاد دولة قتال أياما في قتالهم أياما وأيض
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حيث ، اليوما وأفغاناستان الشيشان وكذلك ، والهرسك البوسنة
. المر بهذا استخباراتهم رئيس صرح

أناهم ظنوا وقد ، الجزيرةا أرض إلى قدموا لما المجاهدين فإّن
تقدير أقل على أو ، الفاتحين البطال استقبال ُيستقبلون سوفا

حيث ، والكرةا الغناء أهل استقبال من بأقل استقبالهم يكون لن
ّبَل معه يتعارك سوفا المير أن البعض تصور ُيق !! . رأسه ل

"الكلشنكوفا" للملك سلحه يقدما سوفا أناه يظن والخر
!.  القدما كرةا على ُيفعل كما عليه ليوقع

بإناشاء ُيكلفوناه سوفا أناهم ظن تفائله ِعظم من والخر
للجهاد والعداد ، القتال فنون السلما شباب لتعليم معسكرات

وقتال ، المشركين من والقصى المسلمين بلد لتحرير
!!.  لله كله الدين يكون حتى كافة المشركين

إذا الجزيرةا أرض أرجلهم وطائت أن منذ أناه هو وقع الذي ولكن
إلى مباشرةا اقتيد منهم والبعض ، عليهم تنهمر بالتحقيقات

وجنود إل أهله بيت إلى وصل إن ما والخر ، المركزية السجون
.  خلفه الطاغوت

وصل حتى ، التعذيب ثم ، والعتقالت ، المطاردات توالت ثم
وصل بل ، عراةا وهم معهم ويحققوا ملبسهم يخلعوا أن الحال
فاحشة بالمجاهدين ليفعلوا الشوارع بلقطاء استعاناوا أن المر

سجن في لبعضهم يحدث أناه اليوما ناسمع كما ، اللواط
!!.  (الرويس) بجدةا

بمثل رحبت بما الدنايا عليه وتضيق ، ويحزن ، يضيق البعض لعل
هذه ولكن ، الموحدين الله لعباد ذكرها ناود ل التي الخبار هذه
.  الطواغيت جهاد في تعالى الله سنة

معرفة من لدينا بما ناواجهه ، والظالم المخطئ ناواجه عندما إنانا
هذا فإن ، هو ويدعيه ويتصوره يزعمه بما ناواجهه ل فنحن ،

!!. الحماقة من ضِرٌب
عليه اناطلى بما وإلزامنا ، باعتقاده إلزامنا يريد من بذلك أقصد

ّلف ناحن وتلبيسات شبه من . بكشفها الله شاء إن أنافسنا ُناك
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فصل

ًا اناتظروا ؛ العرب جزيرةا في يعيشون وهم الناس طاالما كثير
ًا تعالج فتاوى تصدر أن العلماء كبار هيئة من قضاياهم من كثير

سبيل في والجهاد ، والبراء : كالولء عظيمة أبواب في ، المهمة
من وموقفهم ، المسلمين مقدسات وتحرير ، له والعداد ، الله

وحال  الناس من كثير براثنها في وقع "الوثنية" التي الوطانية
(الخوةا السلما شريعة في كما بيننا المسلمين الجاناب

، العرب جزيرةا في المحاربين الصليبيين وحال  ،1اليماناية)
وقوات المشركين وإخراج ، الكفار وقتال ، المظلوما وناصرةا

الله لدين مخالفة وتشريعات وأناظمة ، السلما ديار من الصليب
، الوباش الطواغيت من حفنة بها استبد التي والموال ، تعالى
له.  حصر ل مما ذلك وغير

الشيخ عهد منذ المجددين العلماء بين يربطون الناس إن
السلطان علماء وبين ، الله رحمه الوهاب عبد بن محمد المجدد

يعيشون فأصبحوا ، 2أعمالهم على الجر يتقاضِون الذين اليوما
وصدعهم السابقين العلماء كلما حيث ، شديد اضِطراب في

اليوما ناعيشها التي  القضايا من بكثير أقل هي قضايا في بالحق
ًا تجد ل حين في ًا ول حس جرأةا بكل . بل العلماء كبار من ِركز

. وهي والخمسين التاسعة الدورةا بأناه بياناهم صدروا تجدهم
الصدع من الدعاةا لمنع قبل من اجتمعت دورات مثل مثلها

والحث بل  المجاهدين لمنع دورةا هي واليوما ، وسجنهم بالحق
على الحث بل ، وناصرتهم ، إيوائهم وعدما ، ملحقتهم على

الذناوب أعظم ارتكب فقد عنهم يبلغ لم ومن ، عنهم التبليغ
ًا ذلك يكون ل أن وعسى ، وأشنعها والله ، تكفيره إلى تمهيد

.  أعلم

من                1 كثير عليه خرج ما تتأمل أن ولك ، وعظيمة ، ًا أيض مهمة مسألة هذه
؛            الدين في إخواناهم وازدراء ، الجاهلية الوطانية الحمية من الجزيرةا أجيال
هيئة               تعذر ل أمر وهذا ، غيرهم من جنسية وأفضل أعلى أناهم يرون أناهم لجل

عنه    . بالسكوت العلماء كبار
أفضل             2 الحتساب كان وإن ، الناس تعليم على الجر تقاضِي ناعارض ل ناحن

ذلك             ناعارض ولكن ، بهم المقتدى والئمة والصالحين النابياء سنة هو كما وأولى
الحق              .  قول عن السكوت أو ، الباطال قول في ًا سبب الجور هذه كانات إذا
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تاريخ في ُيذكر سوفا والذي ، المجلس هذا تتأمل أن لك
لقوات العرب جزيرةا بإباحة فتاوى أصدر قد : بأناه المسلمين

ممن     أحد أجاز أن السلما تاريخ في ُيعهد لم حيث ، الصليب
ضِد حتى بل ، أحد ضِد بالصليبيين الناتصار 1  العلم     إلى     ينتسب
، ودولتها ، وعتادها بعدتها صليب قوات فهذه ، الصليين الكفار

ًا وليسوا !!!. أفراد

، اليوما الفتاوى هذه لمثل العظيم الستنكار يكون ل قد ، ناعم
من تبقى ما الصليبيون واجتاح ، الستعمار توسع إذا ولكن

ُتهكت ، العرب جزيرةا ّتلت ، الموال وُسلبت  العراض فانا ُق و
.!! الفتاوى هذه مثل ُجرما مدى الناس سيعلم حينها ، النافس

هذا مثل على ناكيرهم يشتد ، البشر في َيغلون الذين من البعض
إحاطاة العرب بجزيرةا الصليب إحاطاة رغم ، 2المن حال الكلما

من أول هم سيكوناون المحذور وقع إذا ولكن ، بالمعصم السوار
عليهم الله أخذ والذين ، الله أنازل ما يكتمون الذين سيلعنون

ِإّن تعالى الله قال ، يكتموناه ول للناس يبينوه بأن الميثاق } :
ِذيَن ّل ُتُموَن ا ْك َنا َما َي ْل ْناَز َناِت ِمَن َأ ّي َب ْل َدى ا ُه ْل ِد ِمْن َوا ْع ُه َما َب ّنا ّي َب

ّناِس َتاِب ِفي ِلل ِك ْل ِئَك ا َل ُهُم ُأو ُن َع ْل ّلُه َي ُهُم ال ُن َع ْل َي ُنوَن َو } .  الّلِع

على سيطروا لو الصليبيين أن يقول من الناس من وهناك
ًا العرب جزيرةا ًا ل "كلي فعلوا ما بها اليوما" وفعلوا كما جزئي

ًا بها وعينوا ، بالعراق العلماء كبار هيئة فإن ، قبلهم من حاكم
من الردةا طاواغيت مع الن به تقوما كما بواجبها تقوما سوفا
بالجهاد القياما أن وتصوير ، الجهاد معالم وطامس ، الناس تخدير

الفتنة!!".  أيقظ من الله "ولعن فتنة

أن بالله وناعوذ يكون أن العظيم الشيء هذا مثل نارى ل وناحن
هذه مثل بعد كبارها أو الهيئة أعضاء على ناخشى ولكننا ، يكون

ُق والفتن ، الفتن بهم تتجارى أن البياناات ًا بعضها يرق ، بعض
من إل ، بمعصومين ليسوا هؤلء أن – مخلوق كل عند – ومعلوما

كالطوسي            1 والرافضة الزناادقة وليس ، والسنة بالكتاب العلم أهل هنا ناقصد
المسلمين       . ضِد بالتتار استعاناوا الذين العلقمي وابن

عليه       .         2 الله صلى الله رسول سيرةا إلى اناظر ًا أمن يسمى ل ناعيشه الذي والواقع
لما       عليهم الله رضِوان وأصحابه يعدون الروما أن همأسماع     إلى     ترامىوسلم

العاما     .  المدينة لغزوةا الجزيرةا تخوما على النفير كان وكيف ،
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ًا العصمة حقهم في وجعل فيهم غل ذلك ُينكر كان وإن عملي
ًا .  السلمة الله !. ناسأل علمي

فصل

!!!) . الشافي (الكافي البيان ينتظرون الناس كان أشهر قبل
كما للعراق الصليبي الغزو العلماء" حول "كبار هيئة من

، بأفغاناستان السلمية المارةا لدولة الصليب غزو أياما اناتظروه
: قالوا  السلمية المارةا دولة من الهيئة موقف من اليأس فبعد
وهو ، بيننا متواجد الن والصليب سيما ل سيختلف البيان لعل

!!.  بحار أو جبال عنا يفصلهم ل الذين المسلمين إخوانانا يقاتل

الخطاب أن – المصيبة لعظم – حينها الناس بعض ظن فقد
ًا سيختلف العداد إلى الناس تدعو سوفا الكبار هيئة وأن  تمام

عدوان رد سبيل في والنفيس الغالي لتقديم وتدعوا ، والجهاد ،
أشد فهو ، الدفع قتال : ( وأما السلما شيخ قال كما ، الصليب

ًا واجب ، والدين الحرمة عن الصائل دفع أناواع فالعدو ، إجماع
من     اليمان     بعد     أوجب     شيء     ل   والدنايا الدين يفسد الذي الصائل

بحسب يدفع بل ، والراحة كالزاد شرط له يشترط فل   ،     دفعه
).  وغيرهم أصحابنا العلماء ذلك على وناص ، المكان

أناه ريب فل ، السلما بلد العدو دخل : ( إذا الله رحمه وقال
بمنزلة     كلها     السلما     بلد     إذ ، فالقرب القرب على دفعه يجب

، غريم ول ، والد إذن بل إليه النفير يجب وأناه ،   الواحدةا     البلدةا
. العلماء جمهور مذهب ) اهـ. وهذا 1بهذا صريحة أحمد وناصوص

، المسلمين على الهجوما العدو أراد إذا : ( فأما الله رحمه وقال
ًا دفعه يصير فإناه غير     وعلى ، كلهم المقصودين على واجب

الدين في استنصروكم : {وإن تعالى قال كما المقصودين
بنصر وسلم عليه الله صلى النبي أمر } كما النصر فعليكم
وهذا ، يكن لم أو للقتال المرتزقة من الرجل كان سواء المسلم

القلة مع وماله بنفسه أحد كل على المكان بحسب يجب
قصدهم لما المسلمون كان كما ، والركوب والمشي والكثرةا

إل               1 جهاد ل بأناه القول يطلقون الذين اليوما خوالف بكلما الكلما هذا قارن
إمامهم      يأذن وأن ، النصارى   –بإماما في       –موالي ًا مجاهد خرج ومن ، بذلك

الله   إمامهم    –سبيل إذن !. –بل وناقول         الله سبيل في وليس ضِلل على فهو
الله :     :{           } .  به يأذن لم ما الدين من لهم شرعوا أما تعالى الله قال لهم
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المجموع) اهـ.  لحد تركه في الله يأذن لم الخندق عاما العدو
28/358

: ( وقد القرآن أحكاما في الله رحمه العربي ابن القاضِي وقال
العيان على الجهاد تعين إذا الكل النفير فيها يجب حالة تكون
فيجب ، بالعقر بحلوله أو ، القطار     من     قطر     على العدو بغلبة
) اهـ. عصوا قصروا فإن ، إليه والخروج الجهاد الخلق كافة على

ذلك؟!. عن يخذل أو يمنع بالذي : فكيف وناقول

ًا يعذبكم تنفروا : { إل تعالى قوله وفي ًا عذاب ابن } قال أليم
مع العاما بالنفير تعالى الله : (أمر تفسيره في الله رحمه كثير

أعداء لقتال تبوك غزوةا عاما وسلم عليه الله صلى الله رسول
البخاري بوب وقد ، الكتاب أهل من الكفرةا الروما من الله

والنية) وأورد الجهاد من يجب وما النفير وجوب (باب الله رحمه
أسماع إلى ترامى أناه بسبب العاما النفير وكان ، الية هذه

، المدينة لغزوةا الجزيرةا تخوما على يعدون الروما أن المسلمين
) ؟ أولى     النفير     يكون     أفل      المسلمين     بلد     الكفار     دخل     إذا     فكيف

اهـ

، القرآناية اليات تحشد سوفا الهيئة أن الناس ظن لقد
يوما التولي من والمحذرةا ، بالجهاد المرةا النبوية والحاديث

ِذكُر ، الزحف َلم ومن ، والستشهاد ، الجهاد فضائل و ْك يقتل أو ُي
.  الله سبيل في
رحمه تيمية ابن حال حاله ُتشبه من الهيئة تلك من سيخرج وأناه
المؤمنين حّرض بأن ، المسلمين بلد على التتار زحف لما الله
ّد ، المؤمنين من معه ومن هو وقاتل قتالهم على اناحاز من وع
كافر بأناه ناصرةا بأي نااصرهم أو  – التتار صف أي – صفهم إلى

والمرتد مرتد لناه ؛ أنافسهم التتار قتال قبل قتاله يجب مرتد
.  الصلي الكافر من أغلظ

قلبه في كان من على والصاعقة ، المفاجئة كانات أن والحال
ًا كبيرهم أصدر عندما ، إيمان ، فهد الملك : ( إن فيه قال بيانا

ّينا قد وسلطان الله عبد وأخويه في تبيين وأعظم ، بيان أحسن ب
.  كلمه ) . معنى النازلة هذه

المة على البلء سبب هم الذين الطواغيت رؤوس جعل لقد
كلمهم من جعل ، السلما جزيرةا إلى الصليب جيوش جّر في
بين ما وهم ، العظيمة النازلة هذه لمثل الشافي البيان هو
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َد مقعد طااغوت َق أكفر من حاشيته طااغوت ولي إلى ، عقله َف
الجبار) . والعبد ، الحمد (تركي أمثال زنادقة وأشدهم الناس

لتدك الصليب طاائرات منها لتخرج قاعدةا أناشأ مجرما أمير إلى
دينهم وتبدل أعراضِهم وتنتهك منازلهم وتهدما المسلمين ديار
من وحصل ، والعراق ، أفغاناستان في ويحصل حصل هو كما
.  السودان في قبل

البيان إلى الناس أرشدوا قد العلماء كبار كبير عند هؤلء فمثل
هؤلء أن العجب ومن ، العظيمة النوازل هذه مثل في الصحيح

بكل الحملة هذه في الفعليون المشاركون هم الطواغيت
.  جوانابها

يبينوه بأن الكبار هؤلء على الله أخذه الذي والميثاق العهد فأين
طااغوت كلما من يكون أن إيضاحه الواجب البيان فهل ، للناس

.  العالمين رب كلما من أما
: العظيمة الية أوردوا عندما ادعائهم ناقض على دليل ذلك وفي

ْذ ِإ َو َذ {  ّلُه َأَخ َق ال َثا ِذيَن ِمي ّل ُتوا ا َتاَب ُأو ِك ْل ّنُه ا ُن ّي َب ُت ّناِس َل َول ِلل
َناُه ُتُمو ْك ُه َت ُذو َب َن َء َف ِهْم َوَرا ِر ُهو ْوا ُظ َتَر ِه َواْش ًا ِب ً َثَمن ِليل ْئَس َق ِب َما َف
َتُروَن } .  َيْش

أناه حين في ، للناس التبيين عليهم الواجب من أناه ادعوا حيث
الطاغوت كلما جعلوا ، الطاغوت شهوات يوافق الكلما كان لما

!!. وتبيين بيان أحسن
 

ًا للحق وكن ، السلمة باغي يا فتأمل ًا تكن ول ، ناصير مناصر
أمرناا تعالى الله فإن ؛ السبيل فتضل الحق دون للرجال

المهترئ الطواغيت بحبل ل ، وتعالى سبحاناه بحبله بالعتصاما
تنظر ل تبعية متى فإلى ، المصير وبئس جنهم إلى يوصل الذي

ًا الطاغوت ألبسها قد جوفاء ألقاب إلى إل الناس به يرهب لباس
هذا فإن  ، والنصارى اليهود عند والرهبان كالحبار يكوناوا حتى
سوى الخلق من أحد بقول الناس إلزاما يجوز ول  ُمحدث أمر

وسلم. عليه الله صلى الله رسول قول

* * *
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البيان في جاء ما بعض استعراض : في فصل

، للسلحة مخازن من اكتشف : (ما مستنكرين قالوا.1
خطيرةا!!!.). ومتفجرات

؟.  حراما السلح : هل ذلك في ناقول
يكون الله أعداء يرهب مما ذلك في والسعي ، العدةا إعداد وهل

ًا ؟.  حرام
من سبعة وسلم عليه الله صلى الله رسول عند يكن ألم

الله رسول أصحاب عند كان وكذا  ودروع ، ورماح ، السيوفا
صلى الرسول عليه حث ما مع السلحة من عليهم الله رضِوان

فيمن الوعيد جاء بل ، الرماية تعلم من أمته وسلم عليه الله
.  تركه ثم الرمي تعلم

ّلم المور من السلح امتلك إن بل الجهاد وقت سواء بها المس
عند أناه إل ، المنزل في عتاد أي كمثل مثله غيره. والسلح أو

ًا يكون الجهاد .  تحصيله عن تخلف من يأثم واجب
ورياسة ملك لجل المسلمين بين والقتتال الفتنة زمن وفي
أحد يقل لم ذلك ومع ، الفتنة في يقاتل من على بيعه يحرما فإناه

!.  امتلكه بحرمة
العدو لدفع الواجبات أوجب من العدةا إعداد أن ناجد واليوما
الردةا طاواغيت وكذلك ، المسلمين ديار يجتاح الذي الصائل

شيء : ( ليس السلما شيخ يقول ، والدنايا الدين أفسدوا الذين
الدين يفسد الذي الصائل العدو دفع من أوجب بالله اليمان بعد

خاصة من المسلمين عند عليه مجمع أمر ) . وهذا والدنايا
.   وعامة

ّهر هل ، العلماء كبار منا يريد ماذا الصليبية الحملة هذه فمع ُناط
في الصليبين أناباء آخر لمتابعة وناجلس  السلح من منازلنا

!!.  المسلمين لديار اجتياحهم
ُبوَن تعالى الله يقول ، المنافقين صفات من هذا فإن َيْحَس  } :

َْلْحَزاَب ُبوا َلْم ا َه ْذ ِإْن َي ْأِت َو َْلْحَزاُب َي ّدوا ا َو ْو َي ُهْم َل ّنا أ
ُدوَن َ ِفي َبا
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ْعَراِب َْل َألوَن ا ُكْم َعْن َيْس ِئ َبا ْنا ْو َأ َل ُناوا َو ُكْم َكا ُلوا َما ِفي َت ً ِإّل َقا ِليل } َق
.

ْو تعالى الله قول يتناولنا أن يريدون أما َل َو ُدوا : {  ْلُخُروَج َأَرا ا
ّدوا َع ًةا َلُه ََل ّد ِكْن ُع َل َه َو ِر ّلُه َك ُهْم ال َث َعا ِب ْنا ُهْم ا َط ّب َث ِقيَل َف ُدوا َو ُع ْق َع ا َم

ِديَن َقاِع ْل }. ا
طالب جهاد وليس ، عين وفرض ، دفع جهاد اليوما الجهاد أن مع

فهل ، كفاية فرض أناه القائل قول مع تنزلنا ولو  كفاية وفرض
ًا الكفاية حصلت  1!. الكفاية تحصل حتى الجميع يأثم ؟!. إذ

ومبنى معنى ذو كلما خطيرةا!!!) . هذا (متفجرات قولهم ثم
أي فإن ؛ الحال هذه مثل وفي السياق هذا في ُمرجف

!. خطيرةا تكون أن بد ل متفجرات
.  كذلك هي البارود ألعاب حتى 

من وذلك ، الناس وإرهاب ، (خطيرةا) للتهويل لفظ زادوا ولكن
ًا الفتوى هذه لتقبل المحسنات قبيل ليسوا ُلنااس إرهاب

.  معاناي بأصحاب
معاِن بأهل ليسوا لهم *** تبدو ظواهر فأهل أكثرهم فالناس

تخريب بأعمال للقياما معدةا السلحة : هذه أّن ذكروا ثم.2
البلد. هذه في ودمار

التي الصليبيين ومجّمعات أوكار وتدمير تخريب : هل ناقول
ًا ُتعد المسلمين على فيها يتآمرون !!.  تخريب

ًا ناسألكم .  ؟ يكون وأين ، الجهـاد هو : ما إذ
: قلتم ، ديارهم داخل في الصليبيين المجاهدون هاجم إذا-

من حصل !!. كما الرض في وإفساد تخريب هذا
 2(منهاتن). لغزوةا استنكاركم

فرض         :     1 اليوما الجهاد إن له قال من بعض من استنكر المشايخ هؤلء أحد
من      :          الدكاكين لهل ناقول فإناا عين فرض كان إذا الشيخ هذا له فقال ، عين

عهد    !!.           في المنافقين عن غاب العذر هذا وكيف ، تأمل دكاكينكم تفتحوا ل الغد
بالنفير         !. أمروا لما وسلم عليه الله صلى الله رسول

البدان     ***      على مسخت قد والله فإناها العقول لهاتيك ًا فتب

من       (        2 أمريكا في حصل ما لمشروعية التأصيل كتاب شئت إن ذلك في راجع
أسره )        . الله فك الجربوع العزيز عبد للشيخ تدمير
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المحيطات في الصليبيين سفن المجاهدون هاجم وإذا-
ًا يعد : هذا قلتم ، الشاسعة والبحار !!.  تخريب

في الصليبيين وثكنات مجمعات المجاهدون هاجم وإذا-
ديار لدك الصليبيون منها ينطلق والتي وغيرها الجزيرةا
على وتعدي وإفساد ، تخريب : هذا قلتم ، السلما

!!!.1 ومستأمنين معاهدين

التفسير        ل   1 ُكتب إلى ارجع والمستأمنين المعاهدين هؤلء على لتعرفا
والحديث . 

تعالى    :  قوله تفسير ِإّلفي ِذيَن {  ّل ُتْم ا ْد َه ِكيَن ِمَن َعا ِر ْلُمْش َلْم ُثّم ا
ُكْم ُقُصو ْن ًا َي ْيئ َلْم َش ِهُروا َو َظا ُكْم ُي ْي َل ًا َع ِتّموا َأَحد َأ ِهْم َف ْي َل ُهْم ِإ َد ْه َلى َع ِهْم ِإ ِت ّد ُم

ّلَه ِإّن ِقيَن} . وقوله ُيِحّب ال ّت ْلُم ْيَف تعالى ا َك ُكوُن : {  ِكيَن َي ِر ْلُمْش ٌد ِل ْه َع
َد ْن ِه ِع ّل َد ال ْن ِه َوِع ِل ِذيَن ِإّل َرُسو ّل ُتْم ا ْد َه َد َعا ْن ِد ِع ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا َفَما ا

َقاُموا َت ُكْم اْس ِقيُموا َل َت ُهْم َفاْس ّلَه ِإّن َل ّتِقيَن ُيِحّب ال ْلُم الحافظ } . يقول ا
الله رسول مع عهد له كان : ( . . . ومن تفسيره في الله رحمه كثير ابن

ُده وسلم عليه الله صلى ّدته إلى فعه المعاهد ينقض أل بشرط وذلك ، ُم
ًا المسلمين على يظاهر ولم ، عهده سواهم من عليهم : يمالئ أي ، أحد

للية تفسيره في ) . وقال  مدته إلى وعهده بذمته له ُيوفى الذي فهذا ،
َته المشركين من البراءةا في حكمته تعالى : (يبين الخرى الكريمة ِظر َنا و

: تعالى فقال ، ثقفوا أين المرهف السيف ذلك بعد ثم ، أشهر أربعة إياهم
وهم ، فيه هم فيما ويتركون عهد} وأمان للمشركين يكون { كيف

المسجد عند عاهدتم الذين { إل وبرسوله به كافرون بالله مشركون
كفروا الذين :{ هم تعالى قال كما ، الحديبية يوما } يعني الحراما

ًا والهدي الحراما المسجد عن وصدوكم } .. الية محله يبلغ أن معكوف
بما تمسكوا : مهما } أي لهم فاستقيموا لكم استقاموا { فما

سنين عشر وبينهم بينكم الحرب ترك من وعاهدتموهم عليه عاقدتموهم
الله صلى الله رسول فعل } وقد المتقين يحب الله إن لهم { فاستقيموا

ُد استمّر ، والمسلمون ذلك وسلم عليه ذي من مكَة أهل مع والهدناُة العق
َقَضت أن إلى ، ست سنَة في القعدةا َد قريٌش َنا بني حلفاءهم ومالؤوا العه

فقتلوهم ، وسلم عليه الله صلى الله رسول أحلفا خزاعة على بكر
ًا الحرما في معهم عليه الله صلى الله رسول غزاهم ذلك فعند ، أيض
من ومكنه الحراما البلد عليه الله ففتح ، ثمان سنة رمضاَن في وسلم

. . . ) اهـ.   والمنة الحمد ولله ناواصيهم
ْيَف تعالى قوله وفي َك ِإْن {  َهُروا َو ْظ ُكْم َي ْي َل ُبوا ل َع ُق ُكْم َيْر ً ِفي ِذّمًة َول ِإّل

ُكْم َنا ِهْم ُيْرضُِو ِه َوا ْف َأ َبى ِب أ
ْ َت ُهْم َو ُب ُلو ُهْم ُق َثُر ْك َأ ُقوَن َو : كثير ابن } قال َفاِس

ًا تعالى ( يقول ، منهم والتبري المشركين معاداةا على للمؤمنين ُمحرضِ
ًا وكفرهم تعالى بالله لشركهم عهد لهم يكون أن يستحقون ل أناهم ومبين

يبقوا لم ، عليهم وأديلوا المسلمين على ظهروا إذ أناهم ولو ، الله برسول
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وأفغاناستان ، العراق إلى الذهاب السلما شباب أراد وإذا-
صفوفا في للقتال وغيرها والشيشان ، وكشمير ،

ولي ! لن حراما : هذا قلتم ، الكفار ضِد المجاهدين
1!!. بذلك يسمح ل أمركم

العلماء) ؟!. (كبار يا عندكم الجهاد هو فما

، طالحة أبي بن علي . قال ذمة ول إل فيهم راقبوا ول ، يذروا ولم
ِلل عباس ابن عن والعوفي ، وعكرمة . : العهد والذمة ، : القرابة : ا

. . .  والسدي الضحاك قال وكذا
:    عنه الله رضِي ثابت بن حسان قال

َنااهم ْد ًَا وَج ُهْم َكاذب ّل ُذو إ ِلّل *** و ِد ا ْه َع ِذُب ل وال ْك َي

ِإْن تعالى قوله وفي َو ُثوا : {  َك ُهْم َنا َنا ْيَما ِد ِمْن َأ ْع ِهْم َب ِد ْه ُنوا َع َع َطا ُكْم ِفي َو ِن ِدي
ُلوا ِت َقا ِئّمَة َف ِر َأ ْف ُك ْل ُهْم ا ّنا ْيَماَن ل ِإ ُهْم َأ ُهْم َل ّل َع ُهوَن َل َت ْن : كثير ابن } . قال َي
مدةا على عاهدتموهم الذي المشركون هؤلء ناكث : وإن تعالى ( يقول
: دينكم} أي في { وطاعنوا ومواثيقهم : عهودهم أي ، أيماناهم معينة
. . . ) اهـ.  واناتقصوه عابوه

:   ذلك على ومثال ، كثيرةا ذلك في والحاديث
وسبى ، بعضهم العهد ناقض لما يهود رجال والسلما الصلةا عليه قتله

.  وذراريهم ناسائهم
من صدرت إذا تكون للعهد المبطلة المظاهرةا أن العلماء بين وقد

الحرب صارت إذا !. فكيف بالرأي ولو المسلمين يحارب لمن المعاهد
: إناه حقه في يقول من ناجد ثم المسلمين لحرب جاء بل ، ِقبله من

معاهد!!.

عن صحيحه في مسلم أخرج . فقد حليفه حكم لهم الحليف فإن وكذلك
ثقيف فأسرت ، عقيل لبني حلفاء ثقيف : كانات قال حصين بن عمران
أصحاب وأسر ، وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من رجلين
ً وسلم عليه الله صلى الله رسول معه واصابوا ، عقيل بني من رجل

، الوثاق في وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه فأتى ، العضباء
وبم ، أخذتني : بم ؟") فقال شأناك : " ما فقال ، فأتاه ، محمد : يا قال

ًا فقال ؟ الحاج سابقة أخذت ثقيف" حلفائك بجريرةا "أخذتك لذلك إعظام
الله رسول وكان – محمد يا ، محمد : يا فقال ، فناداه ، عنه اناصرفا ثم

ًا وسلم عليه الله صلى ًَا رحيم شأناك؟" : "ما فقال ، إليه فرجع – رقيق
الفلح" . كل أفلحت أمرك تملك وأنات قلتها : "لو قال ، مسلم : إناي قال

.. الرجل ففدي

ًا وناقول من يعدون ل الطواغيت قبل من المطاردين المجاهدين : أن أيض
ًا ؛ لهم مطارد لهم محارب فهو الطاغوت هذا ولية في الداخلين على رد
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بقتال فيها لنا المسموح الماكن عن فتيا لنا تخرجوا ليتكم فيا
من وليس الجهاد أمراء اختصاص من هذا كان . وإن الصليبيين

. 1اختصاصكم
(القادياناية). والتي لوثة أصابتكم قد تكون أن ناخشى والله فإنانا

!!!.  الزمان هذا في أمر ولةا لناهم ؛ الصليبيين قتال ُتحّرما

للموحدين المحارب للكفار الموالي – الطاغوت هذا يعتبر الذي المخالف
ًا – أبي بقصة المتعلقة الحكاما عليهم ناجري فإناا ولذا ، أمر ولي أو إمام

: ( وفي الفتح في الله رحمه حجر ابن الحافظ قال ، معه ومن بصير
ّد ول ، غيلة المعتدي المشرك قتل جواز الفوائد من بصير أبي قصة ما ُيع
ًا بصير أبي من وقع المعاقدةا في دخل من جملة في يكن لم لناه ؛ غدر
كان ذاك إذ لناه ؛ قريش وبين وسلم عليه الله صلى النبي بين التي

ًا 5/351..) اهـ. بمكة محبوس
الفقهية الفوائد في – المعاد زاد في الله رحمه القيم ابن الماما وقال
فخرجت ، الماما عاهدوا إذا المعاهدين : أن - : (ومنها الحديبية لصلح
يجب لم ، الماما إلى يتحيزوا ولم ، أموالهم وغنمت ، فحاربتهم طاائفة

ًء ، منهم ومنعهم ، عنهم دفعهم الماما على الماما عقد في دخلوا وسوا
الحاكم هذا كان إذا : فكيف . . . ) اهـ. ناقول يدخلوا لم أو ، ودينه وعهده
ًا ًا ، للمجاهدين محارب ًا ونااصر ؟!. للمشركين وموالي
ًا وناقول ًا أيض إلى المجاهدين قدوما سبب : ان العقلية قياساتهم على رد
لما : أناه غيرها أو أفغاناستان في مقيمين كاناوا وقد وغيرها الجزيرةا أرض
إلى الرجوع ثم لضربهم الراضِي هذه من ينطلقون الصليبيون كان

التوجيه وذمة!!. صدر وعهد آمان في أناهم المخالف يزعم التي القواعد
أهل يظل أن يعقل . فهل القواعد هذه ضِرب إلى الجهاد أمراء من

منبعها إلى يتوجهوا ول تمطرهم وهي الصواريخ إلى ينظرون الجهاد
؟!!!.  وعهد ذمة أهل يروناهم ضِللة مشايخ هناك أن بحكم

لتسلم شئت إن فراجعها ، المسائل لهذه تطرقت مصنفات ذلك وفي
.  والرهبان الحبار تلبيسات من

َتُه ُيريد من يا النيراِن وموقد الجحيم من *** ب الحسا يوما ناجا
ْع القرآِن عن تخرْج ل *** عماِل وال القواِل في الله رسوَل اتب
واسطتاِن واليمان الدين *** لعقد ُهَمـا اللذيِن الصحيحين وخذ

ّتجرد بعد واقرأهما ِة *** وتعصب هوى من ال ّي الشيطـاِن وحم
ًا واجعلهما َكم ً فيها *** ما على تحكْم ول َح فـلِن بقوِل أصل

من إثم من أعظم الكفر بعد إثم : ( ول الله رحمه حزما ابن الماما يقول  1
بنفسه هو بمن : كيف  . قلت7/200) المحلى الكفار جهاد عن ناهى
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السلما حصن هي التي البلد هذه ( في بياناهم في وقالوا.3
 !!. (

السلما حصن هي التي بالبلد يقصدون بالطبع : هم ناقول
ًا تعريفها يعتقدون والتي ، دولتهم ًا ل جغرافي .  شرعي

أقامت أرض كل هي السلما حصن فإن ، الحق أهل عند وأما
بالبيان ، إليه ودعت ، بالتوحيد وصدعت  تعالى الله شرع

ً ، والسنان ، وسلم عليه الله صلى نابيه وسنة ، الله بكتاب عمل
، ورسوله الله عادى من وعادت ، ورسوله الله والى من ووالت

مشرك كل من وتبرأت ، جهاده حق الله سيبل في وجاهدت
بها يقتدي أمة وكانات ، وملهوفا مسلم كل وناصرت ، وطااغوت

ُتْم تعالى قال كما ْن ُك ْيَر : {  ٍءْة َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأْخ ْأُمُروَن ِلل َت
ْعُروفِا ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َت ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ُنوَن ا ْؤِم ُت ِه َو ّل } .  ِبال

َيا تعالى وقوله َها : {   ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ّد َمْن آَم َت ُكْم َيْر ْن ِه َعْن ِم ِن ِدي

ْوفَا ِتي َفَس ْأ ّلُه َي ٍءْما ال ْو َق ُهْم ِب ّب َناُه ُيِح ّبو ُيِح ٍءْة َو ّل ِذ َلى َأ ِنيَن َع ْؤِم ْلُم ٍءْةا ا َأِعّز

َلى ِريَن َع ِف َكا ْل ُدوَن ا ِه ِبيِل ِفي ُيَجا ِه َس ّل ُفوَن َول ال ْوَمَة َيَخا ٍءْم َل ِئ ل
ِلَك ِه َفْضُل َذ ّل ِه ال ِتي ْؤ ُء َمْن ُي ّلُه َيَشا ٌع َوال ِليٌم َواِس } .  َع

.  السلما حصن تكون الصفات هذه فيها تكون التي البلد فإن

السلما) المزعومة (حصن دولة في ما بعض على ولنتعرفا
:   هذه
بقتال أفتوا السلما علماء أن يعرفا التاريخ على اطالع الذي
السلما ناواقض من شيء بارتكاب ارتدوا ولكنهم أسلموا أنااس

ًا تعُز ل الرض فإن  لهم لتشفع الرض تكن ولم ، أحد فهذا ، أحد
وأقم تعال أن عنه الله رضِي الفارسي لسلمان يقول الصحابة

الرض : إن عنه الله رضِي سلمان فقال ، المقدس بيت بجوار
ًا تقدس ل .  عمله المرء يقدس إناما  أحد

، خطل وابن ، المغيرةا بن والوليد ، لهب وأبو ، جهل أبو وهذا
ومنهم ، الحرما خارج قتل من ُمنهم قريش صناديد من وغيرهم

ويفتي يأمر أو ، الكفار مع ذلك على  التفاقيات ويعقد المجاهدين يطارد
!. إيوائهم وعدما المجاهدين بمطاردةا

أهل برأي الجهاد أمور في ُيعتبر أن : ( والواجب السلما شيخ يقول 1
الذين الدنايا أهل دون الدنايا أهل عليه بما خبرةا لهم الذين الصحيح الدين
الدين أهل برأي ول برأيهم يؤخذ فل ؛ الدين ظاهر في النظر عليهم يغلب
311ص الختيارات)  الدنايا في لهم خبرةا ل الذين
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الناسان يقدس فإناما ، الكعبة بأستار متعلق وهو قتل من
عليها من على تنبعث قدسية للرض وليس ، تعالى لله توحيده
.  القدسية فتكسبه

ومن الكذاب مسيلمة عنه الله رضِي الصديق بكر أبو قاتل لقد
بينهم يفرق ولم ، وغيرهم الزكاةا كماناعي المرتدين وقاتل ، معه

الكذاب مسيلمة ومنهم المرتدين من كثير أماكن أن العلم مع ،
ومجمعات وثكنات للصليبيين قاعدةا فيها تتواجد التي ناجد هي
صليبيين من – الكفار قتال ليكون حدث الذي فما ، لهم

بالمس كان أن بعد المحرمات من الماكن هذه في – ومرتدين
الله!.  سبيل في الجهاد من الصحابة عهد في

حيث ، بمصر الفاطامية الدولة قتال بوجوب العلماء أفتى وكذلك
لهم وجعلوا ، الخطباء وظفوا وقد ، الصلةا يقيمون عبيد بنو كان

العلماء كفرهم ذلك ومع  الوقافا وجعلوا ، الناس يفتون مشايخ
الدين صلح وقاتلهم ، السلما ناواقض من ناواقض لرتكابهم

ابن وألف ، الصادقين العلماء من معه من هو الله رحمه اليوبي
مصر).  على (النصر أسماه مصنف ذلك في الجوزي

قاتل ، الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ زمن في وكذلك
للسلما ناواقض بارتكابهم ارتدوا أنااس الموحدين من معه ومن

ويحجون ، ويصومون ، ويصلون  بالشهادتين ينطقون كوناهم مع
من وقاتلوا ، عبوديته من شيء في بالله أشرك من فقاتلوا ،

وتحكيم القبائل بسلوما وحكم بعضها ناحى أو الشريعة ناحى
.  الرفاقة

ما أعظم : ( ومن الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال
اتباع قصد عمن والقتال ، التكفير مسألة في الشكال يحل

في ،وإدخالهم الزكاةا ماناعي قتال على الصحابة : إجماع الحق
وهو ، عنهم صح ما فيهم وفعلهم ، ذراريهم وسبي ، الردةا أهل
، المسلمين من أناه ادعى من على السلما في وقع قتال أول

أعني ، النوع هذا على السلما في وقعت وقعة أول فهذه
العلماء من وقعت التي الوقعات أوضِح وهي ، للسلما المدعين

هذا) اهـ. وقتنا إلى الصحابة عصر من عليهم

أئمة كتب شئت إن وراجع ، متفاوته أزمان في كثير هذا ومثل
خضم في إليه تصبوا ما لكل شافي بيان ففيها  النجدية الدعوةا
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والسنة الكتاب من واضِحة صريحة بأدلة مشحوناة ، الفتن هذه
.  غموض ول فيها لبس ل

ًا يضع الطاغوت هذا بأن البعض يقيمها دعاوى يهمنا ل ناحن ، إذ
، القرآن مسابقة حفل إقامة أو ، القرآن غلفا على اسمه
، الرض طاواغيت جميع يتقنها التي التلبيسات من ذلك أوغير
، العمل يحبط الكفر لن ؛ ناواقض من ارتكبه ما إلى نانظر فنحن

َنا تعالى الله قال ، صلته في أحدث من صلةا كبطلن ِدْم َق َو } :
َلى ُلوا َما ِإ ٍءْل ِمْن َعِم ُه َعَم َنا ْل َع ًء َفَج َبا ًا} فإناه َه ُثور ْن ينفعهم ل َم

التوحيد.   لنواقض مرتكبين مادموا العمال من شيء

لم : ( وقولكم الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ يقول
في كان . فقد ؟ الخمس السلما بفرائض يعمل من ُتكفرون

، السلما إلى اناتسب من وسلم عليه الله صلى الرسول زمن
الله صلى الله رسول أن الصحيح في كما ، الدين من مرق ثم

تزوج رجل إلى الراية معه عازب بن البراء بعث وسلم عليه
وعمل السلما إلى اناتسب وقد ، 1ماله ويأخذ ، ليقتله أبيه امرأةا

ماناعي عنهم الله رضِي والصحابة الصديق قتال ومثل ، به
مرتدين وتسميتهم ، أموالهم وغنيمة ، ذراريهم وسبي ، الزكاةا
قتل على التابعين إجماع ومثل ، السلما بشرائع عملوا بعدما
ل وقائع جرى ذلك غير إلى بالعلم مشتهر وهو ، درهم بن الجعد

والشاما مصر ملكوا الذين ُعبيد بني ومثل ، تحصى ول تعد
وناصب والجماعة الجمعة وصلةا بالسلما وتظاهروا ، وغيرها
أظهروا ما والفعال القوال من أظهروا لما ، والمفتين القضاةا

ادعائهم مع قتالهم عن والدين العلم أهل من أحد يتوقف لم
من شيء إظهار لجل أو ، الله إل إله : ل قولهم ومع ، الملة
ذكر الذي الباب معنى فما ، منكم سمعنا ما إل ، السلما أركان

الذي المسلم المرتد) وهو : (باب وهو ، مذهب كل في العلماء
10/104السنية الدررإسلمه؟!.)  بعد يكفر

ّفرهم ل أناه يزعم من ومنهم !!. الصلةا من يمنعوه لم لناهم ُيك
الصلةا من هناك الناس يمنع الصليب دولة رئيس : هل وناقول
أمر قد إناه ؟!. بل السلمية الوقافا ووقف بل القرآن وقراءةا

ًا                  1 واستخفاف عنه الله ناهى لما استحللً يعد زواجه أن حيث ، ًا حد يقتل ولم ، ًا كفر ُقتل
الله               لمر مخالفة ًا أحكام ووضِع ، الشريعة أحكاما ناحى بمن فكيف ، تعالى الله بأمر

وطاالب                 وعابها منها تبرأ من سجن أو وقاتل ، عنها ودافع ، الناس بها وألزما ، ورسوله
.! ؟     تعالى الله شريعة بتحكيم

19



الطائرات منها تقلع التي الطائرات حاملة على مصلى بوضِع
.  ديارهم واستحلل المسلمين لقتل
الله أعمى من : ( ودعوى الرحمن عبد بن إسحاق الشيخ يقول

أو ، يتعبد أن من منعهم عدما هو الدين أن وزعم ، بصيرته
ً مردود فزعمه ، باطالة دعوى ، َيدرس ًا عقل من وليقل ، وشرع

لن ؛ الباطال الحكم ذلك والمجوس النصارى بلد في كان
!!) اهـ. بلداناهم في موجود والتدريس ، والذان ، الصلةا

فصل

أن يظن أن ينبغي : ( ول التفرقة فيصل في الغزالي قال
ًا يدرك أن ينبغي ونافيه التكفير التكفير بل ، مقاما كل في قطع

فتارةا ، الشرعية الحكاما سائر كمأخذ فمأخذه ، شرعي حكم
حصل ومهما ، فيه بتردد وتارةا ، غالب بظن وتارةا ، بيقين يدرك
) اهـ.  أولى التكفير عن فيه فالوقف تردد

إن : ( وأما حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد العلمة وقال
ناص إلى له تكفيره في يستند المة هذه من لحد المكفر كان

ًا رأى وقد ، نابيه وسنة الله كتاب من وبرهان ًا كفر كالشرك بواح
أو ، بآياته أو ، تعالى به والستهزاء ، سواه ما وعبادةا ، بالله

جحد أو ، الحق ودين الهدى من الله أنازل ما كراهة أو ، تكذيبهم
بهذا فالمكفر ، ذلك وناحو ، جللته وناعوت تعالى الله صفات
3/266) .  ورسوله لله مطيع مأجور مصيب وأمثاله

ثابت بيقين بل – فقط ظن بغلبة أو بتردد ليس – ناحكم ناحن إذا
.  تأويل أي يحتمل ل صريح والسنة بالكتاب حكمه

المعاصرين المرجئة لعتقاد مخالفة ، للظاهر الحكم أن ومعلوما
: مسلم صحيح شرح في النووي .قال  الغابرين وأئمتهم
قلبه" فيه عن شققت وسلم: "أفل عليه الله صلى ( وقوله

يعمل الحكاما : أّن والصول الفقه في المعروفة للقاعدةا دليل
2/107) اهـ.  السرائر يتولى والله ، بالظواهر فيها

فصل

(حصن أناها يدعون التي الدولة هذه وكفريات فجور فمن
السلما) :
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والعلمانايين النصارى تشريعات من تشريعات استقداما.1
، التجارية المعاملت من ككثير  الناس بين وتحكيمها

، التجارية بالغرفة التجارية المحاكم عبر النازعات وفض
والعمال العمل وناظاما ، ومحاكمها العسكرية والحكاما
العلما وزارةا في لجنة عبر تكون حيث العلمية والقضايا

راجع ، الخطيرةا القضايا من ذلك وغير ، علمانايون يديرها
عبد والشيخ ، إبراهيم بن محمد الشيخ فتاوى شئت إن

هذا . وفي معاصرين لمشايخ وفتاوى ، حميد بن الله
كما وتحكيمه السلما دين إلى يعودوا حتى لقتالهم كفاية

ورسوله. الله أمر
في تيمية ابن عنه ناقل كما راهويه بن إسحاق الماما قال

أو ، ورسوله الله سب من أن المسلمون : ( أجمع الصارما
ًا دفع كان     وإن ، بذلك مرتد كافر : أناه الله أنازل مما شيئ

ًا ) .  الله     أنازل     ما     بكل     مقر
دين من بالضِطرار : ( معلوما تيمية ابن السلما شيخ ويقول

ّوغّ من أن المسلمين جميع وباتفاق المسلمين غير اتباع س
الله صلى محمد شريعة غير شريعة اتباع أو السلما دين
.  َأَمَر وليس ، : سوغّ قوله ) . لحظ كافر فهو وسلم عليه
ًا وقال المجمع الحراما حلل متى : ( والناسان الله رحمه أيض
ّدل أو ، عليه المجمع الحلل حّرما أو عليه المجمع الشرع ب
ًا كان عليه من حق في : هذا الفقهاء) . أقول باتفاق كافر
ّدل : هنا عليه بالمجمع الشيخ ويقصد ، عليه المجمع الشرع ب

أحد في كما قرر حيث ، الظني وليس القطعي الجماع
معلوما أمر وهذا ، كفر القطعي الجماع مخالفة أن مصنفاته

الكتاب في عليه المنصوص الشرع يبدل بمن : كيف ناقول ،
؟!. والسنة

المحكم الشرع ترك : ( فمن الله رحمه كثير ابن وقال
إلى وتحاكم ، النابياء خاتم الله عبد بن محمد على المنزل

الشرائع في : هذا ) . قلت كفر المنسوخة الشرائع من غيره
وضِعها التي بالشرائع فكيف ، الله عند من وهي المنسوخة

؟!. الناس أكفر من زناادقة
: تعالى قوله في الله رحمه عتيق بن حمد الشيخ وقال

فيه وقع ما هؤلء : مثل يبغون} . ( وقلت الجاهلية { أفحكم
وما ، آباءهم عادات تحكيم من شابههم ومن البوادي عامة

يسموناها التي الملعوناة الموضِوعات من أوائلهم وضِعه
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، رسوله وسنة الله كتاب على الرفاقة" يقدموناها "شرح
الله حكم إلى يرجع حتى قتاله يجب كافر فإناه ذلك فعل ومن

306المجموعة)  ورسوله

خالف : ( فمن الله رحمه حسن بن الرحمن عبد الشيخ وقال
بين حكم بأن وسلم عليه الله صلى ورسوله به الله أمر ما

ًا ذلك طالب أو ، الله أنازل ما بغير الناس يهواه لما اتباع
زعم وإن ، عنقه من واليمان السلما ربقة خلع فقد ، ويريده

في وأكذبهم ذلك أراد من على أناكر الله فإن ؛ مؤمن أناه
نافي } من : { يزعمون قوله ضِمن في لما اليمان زعمهم
ًا يقال (يزعمون) إناما فإن ، إيماناهم هو دعوى ادعى لمن غالب

هذا يحقق ، ينافيها بما وعمله لموجبها لمخالفته كاذب فيها
بالطاغوت الكفر به} لن يكفروا أن أمروا : { وقد قوله
الركن هذا يحصل لم فإن ، البقرةا آية في كما ، التوحيد ركن

ًا يكن لم به تصلح الذي اليمان أساس هو والتوحيد ، موحد
ّين ذلك أن كما ، بعدمه وتفسد العمال جميع قوله في ب
استمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر : { فمن تعالى

) به إيمان الطاغوت إلى التحاكم أن } وذلك الوثقى بالعروةا
اهـ. 
أصدر : ( ومن الله رحمه حميد بن الله عبد الشيخ وقال

ًا ًا تشريع ًا عام فهذا ، الله حكم مع يتعارض للناس ملزم
الناس به ُُألزما اليوما تشريع من ) اهـ. وكم الملة من يخرج

1إلزاما. فيه يكن لم ولو تعالى الله لدين المحاربة من ُيعد

والمنظمات ، الكفرية المتحدةا المم أحكاما تحت الناضواء.2
والخضوع ، بها والعترافا ، الله لشرع المشاقة الدولية

الحكاما وجعل ، للناس وتزيينها ، ومدحها ، حكمها تحت
أمر وهذا ، ُيعارضِها أو لها يتعرض أو ينتقصها لمن الجزائية
. معلوما هو كما للدين نااقض السلما دين لصول مخالف

المجاهدين لملحقة الكفر دول مع التفاقيات عقد.3
كان من ذلك على فمثال ، بعيد زمن منذ والموحدين

ًا بالبيت ولذ بالتوحيد يصدع أناه لجل ما بلد إلى مطلوب
كثير حصل وقد ، بلده إلى ويسلم عليه يقبض فإناه الحراما

إلى                1 ارجع الشريعة بدل من شأن في العلماء الئمة أقوال من كثير على للطالع
لبي (             )  الطغاةا الحكاما من الشريعة بدل من ردةا بيان في والدعاةا الئمة أقول كتاب

من         أكثر وفيه ، المالكي العزيز عبد الباب      .200صهيب هذا في وفتوى قول
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بعض على القبض تم أناه ذلك على ومثال ، ذلك من
بملبس الحرما داخل ليبيا من المجاهدين الموحدين
عليهم لتحكم البلد تلك إلى تسليمهم وتم ، إحرامهم

.  بالقتل

، للجهاد يدعو من لكل والتصدي ، المجاهدين محاربة.4
.  أعراضِهم واناتهاك بل ، وتعذيبهم ، وملحقتهم

الوعظ من ومنعهم ، بالحق الصادعين العلماء محاربة.5
في يكوناوا أن إل عليهم والتضييق وسجنهم ، والتدريس

.  صفهم

ً ، والنصارى لليهود المطلق الولء.6 جهادهم ترك عن فضل
التفاقيات وعقد ، أمريكا الصليب دولة ذلك رأس وعلى ،

بل ، وتسليمهم المجاهدين ومطاردةا ، الموحدين لمحاربة
تحويلهم وتم الصليبيين من السرى بعض استلما تم

فرق وتوجد ، الجزيرةا طاواغيت سجون إلى مباشرةا
المجاهدين قضايا لمتابعة البلد بهذه للصليبيين مباحث

إلى تقدما التي المالية الحوالت ومراقبة  ومطاردتهم
1.  الله سبيل في المجاهدين

ِذ : { ل تعالى لقوله تفسيره عند جرير ابن الماما قال ّتِخ َي
ُنوَن ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل َء ا َيا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمْن َأ ْؤِم ْلُم َعْل َوَمْن ا ْف ِلَك َي َذ

ْيَس َل ِه ِمَن َف ّل ٍءْء ِفي ال أيها تتخذوا : ل ذلك : (معنى } . قال َشْي
ًا الكفار المؤمنون ًا ظهور ، دينهم على توالوناهم ، وأناصار

وتدلوناهم ، المؤمنين دون من المسلمين على وتظاهروناهم
، شيء في الله من فليس ، ذلك يفعل من فإناه ، عوراتهم على
دينه عن بارتداده منه الله وبرئ الله من برئ : فقد يعني

) اهـ. الكفر في ودخوله

في             1 الفيدراليين الصليبيين مباحث ضِباط من العديد قتل تم تعالى الله بحمد
من             المجمعات تلك في القتلى عدد وصل حيث ، الرياض في مجمعاتهم تدمير

من      يقرب ما إلى علم       200الصليبيين المجاهدون لدى كان حيث ، مشرك
هناك             بأن الصليبيون يتوقع لذا ، والخمر الرقص على سهرةا في هؤلء باجتماع

وقد            ، الجتماع ووجود بالمكان ًا دقيق تفصيلً أعطى من الحرس عناصر من
سوى           الوقعة تلك في يقتل لم أناه الطاغوت إعلما فقط   !.14أعلن صليبي
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، للكافر إعاناة تكن لم ولو ، كفر بالكفر الرضِى أن ومعلوما
هذا لن ؛ بالكفر الرضِى دون الكافر إعاناة على هنا الكلما ولكن
.  التكفير في آخر مناط وذاك ، مناط

} أي منكم يتولهم : { ومن تعالى قوله في القرطابي وقال
ّين منهم { فإناه المسلمين على يعضدهم حكمه أن تعالى } ب
. اهـ. كحكمهم

إليهم قفز من : ( وكل الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ وقال
، المراء وغير العسكر أمراء من – التتار عسكر إلى أي –

28/630المجموع ) اهـ حكمهم فحكمه

: ( إّن الذمة أهل أحكاما في الله رحمه القيم ابن الماما وقال
َكم الله والنصارى اليهود تولى من : أناه ُحكمه من أحسَن ول ، َح
ًا فهو منكم يتولهم { ومن منه فهو أولياؤهم كان منهم} فإذ

) اهـ. حكمهم لهم كان القرآن بنص ؛ منهم

الثامن : ( الناقض الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ وقال
قوله والدليل ، المسلمين على ومعاوناتهم المشركين : مظاهرةا

الدلة : ( إن } ) وقال منهم فإناه منكم يتولهم : { ومن تعالى
على     المشركين     مع     صار     أو ، بالله أشرك إذا المسلم كفر على

الله كلما من ُتحصر أن من أكثر ، ُيشرك     لم     ولو     ،     المسلمين
) اهـ. المعتمدين العلم أهل وكلما رسوله وكلما

من يخرج كفر : ( التولي اللطيف عبد بن الله عبد الشيخ وقال
) والرأي ، والبدن ، بالمال وإعاناتهم ، عنهم كالذّب وهو ، الملة
7/201السنية الدرر

فهو ، التولي : ( وأما الله رحمه حميد بن الله عبد الشيخ وقال
، لهم والنصرةا ، عليهم -  والثناء المشركين أي – إكرامهم

منهم البراءةا وعدما ، والمعاشرةا ، المسلمين على والمعاوناة
ًا أحكاما عليه ُتجرى أن يجب ، فاعله من ردةا فهذه ، ظاهر

المة وإجماع ، والسنة الكتاب ذلك على دل كما ، المرتدين
15/479 السنية الدرر) اهـ.  بهم المقتدى

ل وكاناوا ، العرب جزيرةا من للنصارى تمكينهم إلى إضِافة
عليه الله صلى الله رسول بعثة منذ الشيء بهذا يحلمون

.  وسلم
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فعل السلما ملة *** على (للصليب) دولة القوما زعيم وجّر
المكابر

ذلك رأس وعلى ، البلد في والمنكرات الفواحش إشاعة.7
فيها التي وحفلتهم ، حسينياتهم بعقد للرافضة السماح
ًا ظهر ما مع ، بالله الصريح الشرك الطوافا من مؤخر
بل ، عندها الظاهر والشرك ، عندها والنياحة ، بالقبور

هذه أناكروا الذين العلماء بعض على ُقبض بل ، ناكير
ل بأن وحذروهم ، النبوية بالمدينة الشركية العمال
ًء القبورية للرافضة يتعرضِوا (الوحدةا دين على بنا

.  الضللة مشايخ باركه الوطانية) الذي
سوق بهم *** وقاما صولة والشرك الرفض لهل وصار

والمناكر الردى
كل ناحوهـا يغدو *** معاهد والخـنـــا للـواط لديهم وعاد

فاجـر
ًا *** وصار حبـلـه وانابّت الدين شمل وشتت بين مضاع

العساكر شمل

وإدارةا ، مستشارين وجعلهم ، والزناادقة الملحدةا تقريب.8
ًء البلد شئون ً خذ ، استشاراتهم على بنا الحمد تركي مثل
ًا الله سب الذي ًا سب ، السافلة مصنفاته أحد في عظيم
جعله من ولعن الله لعنُه  ، للتحذير ولو ناشره ناخافا وإناا

ًا "  . 1"وآواه له مستشار

.  المتعددةا العظيمة الكفريات من ذلك وغير
ٍءْر أناهار إلى فاناظر الرحمِن لشريعة صادمت *** قد ُفّجرت كف

يجب الذين الطواغيت هؤلء جرائم مثل لتتبع يطول والمر
 2. واليهود الصليبيين قتال قبل وقتالهم جهادهم

إليه             1 يؤوي أمرهم وولي ، المجاهدين إيواء من العلماء كبار تحذير سيأتي
. الرض   أهل أكفر

في المرجفون وينثرها يثيرها التي الشبه : ( من بصير أبو الشيخ يقول  2
مؤداه عليهم الخروج بأن .. قولهم والردةا الحكم طاواغيت جهاد طاريق

تعطيل .. وإلى والقتال القتل الدماء.. وإلى سفك .. وإلى الفتنة إلى
المعروفة والعتراضِات الشكاوى قائمة ناهاية .. إلى المصالح من كثير
 .!..
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أعمال من الجراما لرتكاب : ( المهيأةا السلحة في قالوا.4
ويحدث ، المن يزعزع مما الرض في والفساد التخريب

، والعامة الخاصة الممتلكات وتدمير ، النافس قتل
الخطار) .  لعظم المة مصالح ويعرض

ناقول وناحن ، الجراما لرتكاب مهيأةا أناها حكمتم : أناتم ناقول
(وحصن السلما بلد في الرابضة الصليبيبة : الجيوش لكم

وفي ، والشرق الشمال في قواعد المزعوما!!)  من السلما

يسارعون وتراهم الحاكم" إل على "الخروج كلمة يسمعوا أن ما فهم
!!.  أيقظها من الله لعن ناائمة .. الفتنة .. فتنة : فتنة والقول التحذير إلى

:  أوجه من عليها نارد ساقطة واهية شبهة وهذه
عن التنكب وفي ، الجهاد ترك في تكمن الحقيقة الفتنة : أن منها

هو عنه المعتذر الجهاد تارك .. وأن والردةا الكفر طاواغيت مجاهدةا
: قال الله عبد بن جابر عن الحديث في كما ، الفتنة في بالوقوع الولى

ّد : (( يا يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قيس بن جد – ُج
؛ الله رسول يا لي : أوتأذن ُجد الصفر؟)) قال بني ِجلد في لك هل –

أن الصفر بني بنات رأيت أناا إن أخشى وإناي ، النساء أحب رجل فإناي
- : (( عنه معرض وهو – وسلم عليه الله صلى الله رسول ؟! فقال ُأفتن

ول لي ائذن يقول من : {ومنهم الله أنازل ذلك )) فعند لك أذنات قد
2988الصحيحة السلسلة}.  سقطوا الفتنة في أل تفتني
.. فما لهم أذن أن وبعد الستئذان بعد الفتنة في وقعوا : هؤلء قلت
له يؤذن أن غير .. ومن استئذان غير من الجهاد يترك فيمن القول يكون
الفتنة!.  في الوقوع في أولى أناه شك .. ل

تعلوه ل وناظامه الحاكم كفر في المتمثل والشرك الكفر فتنة : أن ومنها
ل إزالته .. ومصلحة ضِرر يعلوه ل .. وضِرره شر يعلوه ل .. وشره فتنة

.  فتنة كل وتهون ، ضِرر كل يهون إزالته سبيل .. وفي مصلحة تعلوه
ًا الذناوب .. وأعظم الكبائر أكبر والجماع بالنص فهو الذناب .. وهو ظلم

مات .. فإن يموت أن قبل منه صاحبه بتوبة إل تعالى الله يغفره ل الذي
ًا جهنم ناار أدخل الشرك على ًا فيها خالد :{ إن تعالى قال كما ، أبد

به يشرك أن يغفر ل الله : {إن تعالى } وقال عظيم لظلم الشرك
} .  يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر
ويكون فتنة تكون ل حتى الجهاد تعالى الله شرع استئصاله أجل ومن

ًا كله الدين فتنة تكون ل حتى :{ وقاتلوهم تعالى قال كما  لله خالص
} .  لله كله الدين ويكون

بأن تعالى الله أمرهم ، العجل وعبادةا الشرك في إسرائيل بنو وقع ولما
، العجل عبدوا الذين المشركين منهم الموحدون .. فقتل أنافسهم يقتلوا

أنافسكم ظلمتم إناكم قومي يا لقومه موسى قال : { وإذ تعالى قال كما
} .  لكم خير ذلكم أنافسكم فاقتلوا بارئكم إلى فتوبوا العجل باتخاذكم
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الجيوش هذه ، الحمر والبحر الخليج وفي ، ناجد قلب
، الطائرات وحاملت ، مشركين من فيها بما ، والمعدات
، لماذا معدةا هذه كل ، والغواصات ، والمدمرات  والبارجات

؟!!. الله سبيل في للجهاد معدةا أما ، الجراما لرتكاب معدةا
ذلك حكم لن ؛ هذه عبارتهم على الرد في أطايل أن أريد ل

. بيان كثير إلى يحتاج ل  ومعلوما ظاهر

الشرك وفساد فتنة أماما يهون فإناه والقتال القتل محنة عظمت مهما لذا
أكبر :{والفتنة تعالى القتل} وقال من أشد :{والفتنة تعالى قال كما ،

وما والقتال القتل من وأكبر أشد والشرك الكفر فتنة القتل} أي من
.  وآلما جراحات من عليه يترتب

وقتل النفوس إزهاق فيه الجهاد كان : ولما التفسير في كثير ابن قال
بالله الكفر من عليه مشتملون هم ما أن على تعالى نابه ، الرجال

ولهذا ، القتل من وأطام وأعظم وأشد أبلغ سبيله عن والصد ، به والشرك
بن وسعيد ، ومجاهد ، العالية أبو القتل} قال من أشد : { والفتنة قال
في أناس بن والربيع ، والضحاك ، وقتادةا ، والحسن ، وعكرمة ، جبير
القتل من أشد : الشرك } يقول القتل من أشد :{ والفتنة تعالى قوله
اهـ. 

أعظم لهي الظالمين الطواغيت هؤلء جهاد عن القعود ضِريبة أن ومنها
النصوص بشهادةا .. ولذلك عليهم والخروج جهادهم ضِريبة من بكثير

لتلك المصدق الواقع .. وبشهادةا المطلق بالحق الناطاقة الشرعية
.  النصوص

يعذبكم تنفروا : { إل تعالى قال – تقدما لما إضِافة – النصوص شهادةا أما
ًا ًا عذاب ًا ويستبدل أليم ًا تضروه ول غيركم قوم شيء كل على والله شيئ
} .  قدير

: (( ما قال أناه وسلم عليه الله صلى النبي عن صح فقد الحديث وفي 
السلسلة الطبراناي أخرجه)) .  بالعذاب الله عمهم إل الجهاد قوما ترك

، بالعينة تبايعتم : (( إذا وسلم عليه الله صلى وقال. 2663 الصحيحة
عليكم الله سلط الجهاد وتركتم ، الزرع ورضِيتم ، البقر أذنااب وأخذتم

ً السلسلة وغيره داود أبو )) .رواه دينكم إلى ترجعوا حتى ينزعه ل ذل
.11 الصحيحية

ًا ذكر أن بعد قال أن إلى النصوص شهادةا : هذه أخرى شرعية ناصوص
فالشعوب ؛ حرج ول ذلك عن فحدث الواقع شهادةا . . أما الشرعية

أيديهم على والخذ جهادهم عن وتتخلى الظالمين للطواغيت تركن عندما
ٍءْل من تملك ما كل لهم .. تقدما ، والعرض ، الدين . . تقدما ونافيس غا
من تملك ما . . وكل والكرامة ، والعزةا ، والمال ، والرض ، والولد
إل يقنع أو يرضِى . . ولن والمزيد المزيد منهم يريد . . والطاغوت نافيس

وطااعته عبوديته في وتدخل تملك ما كل من – مسلم يا – تنخلع أن بعد
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ًا يهتدي ل قلبه يمت فمن بصحيحات جئته *** ولو أبد
البراهيِن

ًا ، كله : ( لذلك قالوا.5 ًا للناس وتذكير التهاون من وتحذير
) . الخطار من البلد سلمة على الحفاظ أمر في

 

! معنى من العمياء والطاعة العبودية تعني ما بكل
. . أما الطواغيت جهاد عن . . والتخلي الرض إلى الركون ضِريبة هذه

فوز . . وكلهما شهادةا . . وإما ناصر إما فهي عظمت مهما الجهاد ضِريبة
!  تعلمون كنتم . . لو وكرامة وعز
حصل التي المصار بعض في السيئة النتائج اناظر – قيل وقد – قيل فإن
حصلت التي . . والمفاسد الحكم طاواغيت على . . وخروج جهاد فيها

؟! المتقدما كلمك وبين ذلك بين ناوفق . . فكيف هناك والعباد للبلد
مردها . . ليس المصار تلك في إليها المشار المفاسد من : كثير أقول
طاواغيت على الخروج مبدأ إلى أو ، الله سبيل في الجهاد مبدأ إلى

المارةا أنافسنا إلى مردها !- وإناما البعض يصور كما – والكفر الحكم
التي الناتكاسات إلى تؤدي التي السباب مجمل . . وألخص بالسوء
:  التالية النقاط . . في المعاصرةا الجهادية الحركات بعض فيها وقعت
. . ومن المطلوب العداد استيفاء قبل العمل في الستعجال.1

ًا تعجل ! بحرماناه ُعوقب أواناه قبل شيئ
. . المجاهدين وإمكانايات طااقات من أكثر العمل دائرةا توسيع.2

ً ومتنوعة عدةا جبهات على وقدراتهم طااقاتهم فتتشتت من بدل
.. ! الهم الجبهة في تحصر أن

. . والتعامل بهم والمحيطة ، المعاصرةا الجاهلية قوى تقدير سوء.3
! تواكلية بروح معها

. . الجهادي العمل على تطرأ التي الخاطائة والتصورات المفاهيم.4
! والضلل والزيغ الناحرافا إلى به فتؤدي

نااتجة السلوكيات هذه كانات إن . . وبخاصة الخاطائة السلوكيات.5
. . ! الغلةا الخوارج كأصول باطالة ومفاهيم أصول عن

وبعضها – وملغومة ، مشبوهة جهات مع المشبوهة التحالفات.6
. . فيرتد صديقي عدوي عدو مبدأ على – مرتدةا كافرةا جهات

ًا ذلك مرحلة في وبخاصة ، برمته الجهادي العمل ناتائج على سلب
الثمار! قطف

ًا قيادةا – العاملة الجماعة ارتقاء عدما.7 من كثير في – وأفراد
مستوى . . إلى السلما ومبادئ أخلق مستوى إلى الحيان
ناصر بسببه يتنزل الذي المستوى . . إلى الله سبيل في الجهاد

! المجاهدين عباده على الله
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وسلم عليه الله صلى الله رسول بيننا كان لو :والله ناقول
ُنون الذين المرتدين بقتال لبدءوا ، الكراما وصحابته ُيمك
الشريعة ويبدلون ، المسلمين قتال على  ويعينوهم للنصارى

الوطانية (الوحدةا ولكنها ، النصارى للصليبيين قتالهم قبل ؛
ُتعمي 1. وتصم الوثنية) . 

.. ومعاوناتهم المجاهدين ناصرةا عن المسلمين جمهور تنكب.8
عديدةا لسباب ذلك . . ويعود اللمبالي المتفرج بموقف والكتفاء

الجهل . . ومنها العدو .  وبصفة المعركة بطبيعة جهلهم : منها
ًا عليهم يتوجب وما السلمية بالحكاما . . الخوفا . . ومنها شرع

آثروا الذين السوء مشايخ منهم وبخاصة المرجفين إرجافا ومنها
. . وأثرهم صفهم في والوقوفا الطواغيت أحضان في الرتماء

بين السائدةا الفقهية الخلفات . . ومنها الناس عواما على الكبير
. . فريق . . فيتقدما الولويات ترتيب على والطارافا الجماعات

ول ناحب ل التي السيئة الخاناة في النتائج . . لتأتي فريق ويتأخر
بالمراقبة الكتفاء بمبدأ العاملين من فريق اقتناع . . ومنها ناريد

. . الخر على سيظهر ومن ، الكفة سترجح لمن ليرى والناتظار
ًا النهاية في يكون وهو الغنائم في ليشارك – المنتصر مع دائم

. . !! المرتد الطاغوت هو المنتصر كان ولو – الثمار وقطف
ًا – تؤدي التي السباب مجمل هذه الحركات بعض فشل إلى – غالب

التي الخاطائة السلبية والممارسات الثار . . إلى المعاصرةا الجهادية
! دين ول عقل يقرها ول نارضِاها ل . . والتي الحاضِر واقعنا في ناراها

 !
، واناحرافاتنا أخطائنا تبعات ناحمل أن والتجني الظلم من وعليه

آثار هذه . . وناقول الله سبيل في الجهاد مبدأ . . إلى وتقصيرناا
، وأهوائنا ، أخطائنا وتبعات آثار هذه ناقول . . ول الجهاد وتبعات

التي المتنوعة . . والمراض الصحيح الرباناي المنهج عن واناحرافاتنا
. . ! بالسوء المارةا أنافسنا في تعشعش

هذا أناى قلتم مثليها أصبتم قد مصيبة أصابتكم :{ أولما تعالى قال
} .  . ) اناتهى قدير شيء كل على الله إن أنافسكم عند من هو قل

.  الله وفقه كلمه

ً أسوأ المرتد : ( فالكافر الله رحمه السلما شيخ قال  1 الدين في حال
المرتدةا من فيهم القوما وهؤلء ، كفره على المستمر الكافر من والدنايا

ًا . وفيهم صفنان فهذان ، الله إل عددهم يحصى ل ما كان : من أيض
ًا ، الصلةا إقامة : من شرائعه يلتزما ولم ، السلما إلى فاناتسب كافر
، وأموالهم     المسلمين     دماء عن والكف ، البيت وحج ، الزكاةا وإيتاء
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تفجير من والفساد التخريب بأعمال : ( القياما قالوا.6
).  خطير إجرامي عمل للممتلكات وتدمير وقتل

الممتلكات وتدمير ، والقتل ، والتفجير ، التخريب : إن ناقول
ورسوله الله أعداء الكفار ضِد تعالى سبيل في الجهاد من هو

َذا تعالى الله قال كاناوا أينما قتلهم ويجب ، ِإ َف َلَخ :{  ْناَس ا
ُهُر َْلْش ْلُحُرمُا ا ُلوا ا ُت ْق ِكيَن َفا ِر ْلُمْش ْيُث ا ُهْم َح ُتُمو ْد ُهْم َوَج ُذو َوُخ

ُهْم ُدوا َواْحُصُرو ُع ْق ُهْم َوا ٍءْد ُكّل َل } .  َمْرَص
وناحن ، أسلفنا كما مكان أي في الكفار قتل ترون ل فأناتم  

أهل فيه ناقاتل الذي المكان فيها لنا تبينون بفتوى ناطالبكم
.  الشرك

، والنصارى     اليهود     على     الجزية     وضِرب ، هالل     سبيل     في     الجهاد     والتزاما
.  ذلك وغير

، الزكاةا ماناعي الصديق قاتل كما ، المسلمين     بإجماع قتالهم يجب وهؤلء
ًا الصحابة قاتل وكما ، وجوه     من     منهم     شر      هؤلء     بل أمير مع أيض

عليه الله صلى الله رسول بأمر الخوارج عنه الله رضِي علي المؤمنين
قوما وهم ، هؤلء من شر رابع صنف : وفيهم قال أن .... إلى وسلم
فهؤلء ، إليه     بالناتساب     مستمسكين     وبقوا ، السلما شرائع عن ارتدوا
والمرتدون ، لشرائعه التزاما غير من فيه والداخلون ، المرتدون الكفار

حتى ، المسلمين بإجماع قتالهم يجب كلهم ، سمته عن ل شرائعه عن
وحتى ، لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل وحتى ، السلما شرائع يلتزموا

هي – وخبره وناهيه أمره من فيه وما كتابه هي التي – الله كلمة تكون
أراضِي     على     استولوا     إذا     فكيف     ،     أرضِهم     في     قاطانين     كاناوا     إذا     هذا ، العليا

إذا فكيف ، والروما     ،     والجزيرةا     ،     وخراسان     ،     العراق     : من     السلما
ًا عليكم وصالوا قصدوكم ًَا بغي َأل وعدوانا ُلوَن ؟! {  ِت َقا ًا ُت ْوم ُثوا َق َك ُهْم َنا َنا ْيَما َأ

َهّموا ِإْخَراِج َو ُهْم الّرُسوِل ِب ُكْم َو ُأو َد ّوَل َب ٍءْةا َأ ُهْم َمّر َنا ْو َتْخَش ّلُه َأ ّق َفال َأْن َأَح

ُه ْو ُتْم ِإْن َتْخَش ْن ِنيَن ُك ْؤِم ُهْم ُم ُلو ِت َقا ُهُم .  ْب ّذ َع ّلُه ُي ُكْم ال ِدي ْي أ
َ ِهْم ِب ِز ُيْخ َو

ُكْم ْنُصْر َي ِهْم َو ْي َل َيْشِف َع ُدوَر َو ٍءْما ُص ْو ِنيَن َق ْؤِم ِهْب ُم ْذ ُي َو ْيَظ .  ِهْم َغ ِب ُلو ُق
ُتوُب َي ّلُه َو َلى ال ُء َمْن َع ّلُه َيَشا ِليٌم َوال ِكيٌم َع } . . . ) . َح
ًا وقال بدأوا الصحابة وسائر : ( والصديق الفتاوى مجموع في كما أيض
حفظ هؤلء جهاد فإن ، الكتاب أهل من الكفار جهاد قبل المرتدين جهاد

وجهاد ، عنه الخروج أراد من فيه يدخل وأن ، المسلمين بلد من ُفتح لما
، الدين إظهار زيادةا من الكتاب وأهل المشركين من يقاتلنا لم من

: (وهؤلء  آخر موضِع في ) وقال الربح على مقدما المال رأس وحفظ
ًا أعظم المرتدين الكافر من المؤمنين وعند ، ورسوله الله عند جرم

ًا     قتالهم     يجب     هؤلء     فإن ، كثيرةا وجوه من الصلي إلى     يرجعوا     لم     ما     حتم
. . ) .   عنه     خرجوا     ما
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، للناس إضِلل فهذا ، معصومة الكفار أنافس بأن قولكم وأما
أدناى له ليس من حتى ، ويستنكره القول هذا يرد والعاقل

ًا كان ولو والصائل ، صائل عدو هذا أن حيث ، علم مسلم
بالكافر فكيف ، قتل بالقتل إل يندفع لم ولو ، ُيدفع فأناه

والتعدي العداء باشر بأن عهده ناقض والذي ، المحارب
ًا علينا ظاهر إذا للعهد ناقضه ويكفينا ، بنفسه إذا فكيف عدو
ِإّل تعالى الله بنفسه!!. قال ذلك باشر ِذيَن :{  ّل ُتْم ا ْد َه ِمَن َعا

ِكيَن ِر ْلُمْش ُكْم َلْم ُثّم ا ُقُصو ْن ًا َي ْيئ َلْم َش ِهُروا َو َظا ُكْم ُي ْي َل ًا َع َأَحد

ِتّموا َأ ِهْم َف ْي َل ُهْم ِإ َد ْه َلى َع ِهْم ِإ ِت ّد ّلَه ِإّن ُم ّتِقيَن ُيِحّب ال ْلُم } .    ا
َفَما يقول تعالى والله َقاُموا : {  َت ُكْم اْس ِقيُموا َل َت ُهْم َفاْس ِإّن َل
ّلَه ِقيَن}. فهل ُيِحّب ال ّت ْلُم ، لهم ناستقيم حتى لنا استقاموا ا

...!. تحكمون كيف مالكم

نازل لو : وكذلك : ( مسألة المحلى في حزما ابن الماما يقول
ًا عندناا الحرب أهل ً أو ، بأمان تجار أو ، مستجيرين أو ، رسل

مسلمين أسرى بأيديهم فوجدناا ، لنا ذمة يكوناوا لن ملتزمين
ًا أو ، ذمة أهل أو ، ً أو ، للمسلمين إماء أو ، عبيد لمسلم مال

كرهوا أما أحبوا عوض بل منهم ذلك كل ينتزع فإناه ؛ لذمي أو
ُيرد ، أعطوه عهد بكل الوفاء لنا يحل ول أصحابه إلى المال و

: (( وسلم عليه الله صلى الله رسول لقول ؛ هذا خلفا على
من )) . وناسأل باطال فهو الله كتاب في ليس شرط كل

ناصوما ل أو ، ناصلي ل أن على عاهدنااهم لو يقول : ما خالفنا
؟!!). 
الشيء هذا ذكر حيث ، حزما ابن محمد أبو الله : رحم قلت
ًا ًا تعجب عاهد بأن زمانانا في حدث ولكن ، بالمخالفين وتهكم
السلما شرائع من وكثير الجهاد منع على النصارى الردةا أهل

. الضللة علماء بمباركة يحصل كله ! وهذا

هو المزعوما والعهد المان لهم العاقد فإن ذلك على وزيادةا
عهده يكون ول ، ذلك منه يصح ل والكافر ، مرتد كافر

ًا الكفار لخواناه في قدامة ابن قال يقول  للمسلمين ملزم
ًا كان وإن كافر أمان يصح : ( ول 8/389 المغني لن ؛ ذمي

واحدةا المسلمين : " ذمة قال وسلم عليه الله صلى النبي
تحصل فل ، للمسلمين الذمة أدنااهم" . فجعل بها يسعى

) الحربي     فأشبه     ،     وأهله     السلما     على     متهم     ولناه ، لغيرهم
اهـ. 
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). فيها المة أمر تولى من على الخروج : ( وتحريم وقالوا.7

صلى محمد أمة المة) أي أمر (تولى بإطالقه : هكذا ناقول
أهـل أن . حيث مواطانيكم أمر قلتم ليتكم يا  وسلم عليه الله

أمر ولةا أمركم ولةا يرون ل وغيرهم واليمن والشاما مصر
، والنصيري  العلماناي أمرهم ولي هذا بحكمكم وهم ، لهم

في أسلم من !. حتى الدول جميع وكذلك ، والشيوعي
وقالوا عارضِوا وإذا ، النصارى أمرهم ولي وأوربا أمريكا
ماتوا إذا العلماء كبار إطالق على فإناه  لنا أمور بأولياء ليسوا

!!. ذلك من بالله !!. ناعوذ جاهلية ميتتهم فإن
دون والجمال *** إطاـلق فالـ والتبيين بالتفصيـل فعليك

بياِن
كل في والراء *** أذهان الـ وخبطا الوجود هذا أفسدا قد

زماِن

أمتي على خرج : (( ومن آخره وفي أوردوه الذي والحديث
لذي يفي ول ، مؤمنها من يتحاشى ول ، وفاجرها برها يضرب

الحديث : هذا )) . ناقول منه ولست مني فليس عهده عهد
وغيرها العرب جزيرةا في المرتدين الحكاما على ينطبق
.  وزيادةا

– الحمد ولله – تروناهم فأناتم ؛ الله سبيل في الجهاد أهل وأما
، الشيشان في فهاهم  أرض كل في إخواناهم ينصرون

والبوسنة ، والعراق ، وكشمير ، والفلبين ، وأفغاناستان
.  ذلك وغير ، وكوسوفا ، والهرسك

لخواناهم وناصرةا ، الدين لهذا فداء أرواحهم يقدمون فهم
.  المستضعفين

ِدموا ولما الطواغيت هؤلء ترى وغيرهم الجزيرةا لطواغيت َق
.  أنافسهم الصليبيون بهم يفعله مما أعظم بهم فعلوا

ِردون خرجوا ترون كما وجنودهم فالطواغيت ، ويقتلون ، ُيطا
الصليبيين ويتحاشون ، الجهاد وأهل ، المة علماء ويسجنون
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، ويقربوناهم ، عليهم يحافظون بل ، والفجار والملحدةا
!!!.  يقاتلهم من ويقاتلون

تفجير من يراد وما التخريبات هذه أن زعم : ( ومن قالوا.8
من فليست ، ضِال جاهل فذلك ، الجهاد : من وقتل ،

شيء).  في الله سبيل في الجهاد

يكون لنا: أين تبينوا أن سبق كما منكم ناطلب : ناحن ناقول
، والرماح ، المنجنيق ناستعمل وهل ، يكون وكيف ، الجهاد

ً والقسي المتفجرات؟!.  عن بدل

(الشرطاة جهاد هو ، كبيركم زعم كما الجهاد ولكن
ّد  . حيث1والمباحث) !!. الله سبيل في الجهاد من عملهم ع

يزغّ ل بأن الله !!. ناسأل السلما ثغور من ثغرةا على وأناهم
.  هداناا إذ بعد قلوبنا

المساجد قصف هو العلماء كبير الكبير فضيلة عند فالجهاد
بالنار ورميهم !! . بل المجاهدون الموحدون بها يلوذ التي
المجاهد يسلم حتى حريمهم على والقبض ، اشتباه أدناى عند

عند حصل كما وأموالهم ممتلكاتهم ومصادرةا ، نافسه
الموال هذه يصادرون حيث ، ومزارعهم منازلهم مداهمة

الله أعمى من عند الجهاد هو هذا فكان ، ويستبيحوناها
وفي ، المجاهدين الموحدين أموال تغنم بأن ، بصيرته

في بها المعمول والحكاما ، وحالها  المعاصرةا العسكرية حكم عن اقرأ  1
تحريم على الساطاعة ( الدلة : كتاب من كل في ، العسكرية هذه

: ( التحفة ) وكتاب الثري الرحمن عبد لبي ، المعاصرةا العسكرية
الله فك الخالدي حمود بن أحمد للشيخ ، العسكرية تحريم في السنية
بالبغال شبههم حيث فيهم إبراهيم بن محمد الشيخ ) . وكلما أسره

والحمير!!.
هذه وسرايا ، ووحدات ، مراكز عن ليخبروكم العسكرية أهل واسألوا

، والخمور ، المخدرات تعاطاي من ، والرزايا البليا من فيها بما العسكرية
، اللحى وحلق ، والدخان ، والسبال ، والفحش ، والرشا ، واللواط
وإلزامهم ، المسلمين من المكوس أخذ مع ، المحرمة العسكرية والتحية

. له حصر ل مما ذلك وغير  ، وغيره المحرما كالتأمين الشريعة يخالف بما
وعلى ، مجاهدون إناكم ، كبيرهم لهم يقول ، عليه وزيادةا ذلك كل ومع
؟!. هذا إسلما السلما!!!. أي ثغور من ثغر

القسماِت مشرق *** الشريعة وجه سودوا الشريعة باسم
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شهرية رواتب الصليب جنود ُتعطي الدولة هذه ناجد المقابل
!.  وغيرها والشمالية الخرج قاعدةا في كما ضِخمة

ًا الخوارج أن تعلمون !!!. أل للخوارج أبقيتم ماذا ، عجب
هؤلء ) . بل الوثان أهل ويتركون السلما أهل ( يقتلون
ويحموناهم!! للصليبيين ُيحِسنون

وهم ، شنيع عظيم ُجرما على : إناهم ناقول الشرطاة أهل وفي
معهم الداخل ، والنصارى لليهود الموالي الطاغوت صف في
سبحاناه والله ، قوةا من ُأوتي ما بكل الصليبية حملتهم في

ِذيَن يقول وتعالى ّل ُنوا : { ا ُلوَن آَم ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل ِذيَن ال ّل َوا
َفُروا ُلوَن َك ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ُغوِت َس ّطا ُلوا ال ِت َقا َء َف َيا ِل ْو َطاِن َأ ْي الّش

َد ِإّن ْي َطاِن َك ْي ًا}.  َكاَن الّش ِعيف ضَِ
، تعالى الله سبيل في يقاتلون الذين أمن ، هم الفريقين فأي

أهل يا . واعلموا الطاغوت سبيل في يقاتلون الذين أما
،  الصليبيين رئيس من بتوجيهات تعملون أناكم الشرط
مع الصليب أهل من المسئولين استقبالت يوما كل وترون

لمكافحة المني التعاون سبل بحث في الجزيرةا طاواغيت
(الجهاد).  الرهاب
يحارب بأناه يصرح من الشرطاة أصحاب من كثير من وسمعنا

بعضهم َمنع لكن ، الصليبيين صالح من عمله وأن  المجاهدين
فل ، الدنايا ُحب والخرةا الدنايا في المهلكة الوظيفة هذه ترك
.  بالله إل قوةا ول حول

.  زمرتهم ومن ، المرتدين صف في الطاغوت جند يا فأناتم
السلف كان : ( وإذا الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول

، يصلون كوناهم مع ؛ مرتدين الزكاةا ماناعي سموا قد
فكيف ، المسلمين جماعة يقاتلون يكوناوا ولم ، ويصومون

ً     ورسوله     الله     أعداء     مع     صار     بمن اهـ.للمسلمين؟!)     قاتل

تختاروا أن ولكم ، سبق كما لهما ثالث ل اثنين خيارين فلكم
الله صلى الله رسول قول وبين بكبير، وليس الكبير هذا قول
ًا أقل هم أمراء عن وسلم عليه الله صلى إجراما من شأنا
وسلم عليه الله صلى الله رسول حذر حيث ، وكفرهم هؤلء
ووزراء ، ظلمة : أمراء الزمان آخر في : (( يكون بقوله
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الزمان ذلك أدرك فمن ، كذبة وفقهاء ، خوناة وقضاةا ، فسقة
ًا لهم يكوناّن فل  منكم ًا ول ، جابي ًا)). ول ، عريف شرطاي
(( شرطاة الزمان آخر في أناه والسلما الصلةا عليه وذكر

)) .  لعنته في ويروحون الله سخط في يغدون

؛ بعدي من عماٌل : (( يليكم والسلما الصلةا عليه وقال
أولئك وطااعة ، يعرفون بما ويعملون يعلمون ما يقولون
ًا كذلك فتلبثون ، طااعة بعدي من عمال يليكم ثم ، دهر

نااصحهم فمن ، يعرفون ل ما ويعملون ، يعلمون ل ما يقولون
وأهلكوا هلكوا قد فأولئك ، أعضادهم على وشد ، ووازرهم ،
على واشهدوا ، بأعمالكم وزايلوهم ، بأجسادكم خالطوهم ،

رواه))  مسيء بأناه المسيء وعلى ، محسن بأناه المحسن
4570الصحيحة السلسلة الطبراناي

أناه سمعتم هل ، : (( اسمعوا والسلما الصلةا عليه وقال
، بكذبهم فصدقهم ، عليهم دخل فمن ؛ أمراء بعدي سيكون
بوارد وليس ، منه ولست مني فليس ، ظلمهم على وأعاناهم

على ُيعنهم ولم ، عليهم يدخل لم ومن ، الحوض علي
وارد وهو ، منه وأناا مني فهو ، بكذبهم يصدقهم ولم ، ظلمهم

الترمذي صحيحالحوض))  علي

تعرفون أمراء : (( سيكون والسلما الصلةا عليه وقال
ومن ، سلم اعتزلهم ومن ، ناجا ناابذهم فمن ، وتنكرون
في . وهذا 3661الجامع صحيح الطبراناي رواه)) .  هلك خالطهم

؟! بالمرتدين فكيف ، الجور أمراء

ًا وعمه أبوه شهد من كلما وإليكم منه طالب حيث بدر
ويعادي الجهاد يقيم خليفة وهو – الزمان ذاك في الخليفة

حيث والمارةا الُحكم لجـل صفه في يقاتل أن – المشركين
تخرج : أل السدي خزيم بن ليمن الحكم بن مروان قال

 ؟ معنا فتقاتل
ًا شهدا وعمي أبي : إن أيمن فقال أن إلّي عهدا وإناهما ، بدر

ًا أقاتل ل من ببراءةا جئتني أنات فإن ، الله إل إله ل يقول أحد
!.  معك قاتلت ، النار
.  عنا : فاخرج مروان قال

:  يقول وهو فخرج
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ٍءْل ولْسُت ً بقات من آخَر سلطاِن * * * على  يصلي رجل
ُقريِش

ُناُه لُه َذ  إثمـي وعلّي ُسلطا ِه * * * معا ٍءْل من الل وطايــِش جه
ُتُل ًا أأق ِر في ُمسلم ِما غي ِعْشُت ما بنافعي * * * فليَس ُجر

عيشي

ذلك من أعظم بل ، بعدها عشت ما بنافعك : فليس والله أي
ضِد الله سبيل في يجاهدون لناهم ؛ مجاهدين تقتلون أناكم

!!.  والمرتدين الصليبيين

لرجل قال أناه عنهما الله رضِي عمر ابن عن ناافع عن وجاء
عمر ابن له فقال ؟ الزبير مع أو الحجاج مع القتال عن يسأل
ُقتلَت قاتلَت الفريقين أي : ( مع الحجاج ) . هذا لظى ففي ف

، والولية السلطان لجل قتال لناه عمر ابن فناه ، الزبير أو
في الله شريعة ويقيمون ، والنصارى اليهود يقاتلون أناهم مع

اليهود يناصرون الذين اليوما بطواغيت فكيف ، العباد
!!.  الشريعة ويبدلون ، الموحدين ضِد والنصارى

الله صلى النبي عن عنه الله رضِي مسعود بن الله عبد وعن
ًا الرجل قال: (( يجيء وسلم عليه : فيقول ، الرجل بيد آخذ

: قتلته فيقول ؟ قتلته : لم الله فيقول ، قتلني هذا رب يا
ًا الرجل . ويجئ لي : فإناها . فيقول لك العزةا لتكون بيد آخذ
، قتلته : لم له الله . فيقول قتلني هذا : إن فيقول ، الرجل
، لفلن ليست : إناها . فيقول لفلن     العزةا : لتكون فيقول
ابن وزاد ، حسن بإسناد النسائي )) . رواه بإثمه فيبوء

ًا سبعين النار في : (( فيهوي مردويه )) .  خريف
الموحدين تقتل أنات هل ، للطاغوت العزةا تريد من يا فتأمل

الحاكم لهذا العزةا لتكون أما ، لله العزةا لتكون المجاهدين
؟!..  المسلمين ضِد ومناصرهم النصارى موالي الطاغوت

بقتال وليس المشركين بقتال يطالبكم وتعالى سبحاناه والله
ُلوا تعالى الله يقول ، الموحدين ِت َقا َو ِكيَن : {  ِر ْلُمْش ّفًة ا َكَما َكا
ُكْم َنا ُلو ِت َقا ّفًة ُي َلُموا َكا ْع ّلَه َأّن َوا َع ال ِقيَن} .  َم ّت ْلُم ا

الصليبيين أن حيث ، الصليب سياسات تنفذون أناكم واعلموا
ًا يخافون ل ُتْم تعالى قال ، المجاهدين من كخوفهم شيئ ْنا ََل  }:

ّد َبًة َأَش ْه ِهْم ِفي َر ِر ُدو ِه ِمَن ُص ّل ِلَك ال ُهْم َذ ّنا أ
َ ْومٌا ِب ُهوَن ل َق َق ْف َي

. {
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يلحقوا بأن للمرتدين المهمة وكلوا ، كذلك المر كان ولما
إل قوةا ول حول ول ، الفتاء غطاء تحت ويقتلوهم المجاهدين

. بالله

* * *
-

-
-

فصل

مراء ل أمر فهذا ، أنافسهم عن والجهاد التوحيد أهل دفاع أما
أئمة إلى بهم يسعى فالذي ، حقوقهم من حق فهو ، فيه

في ريب ول ُيقتل فهذا ، ضِدهم المؤامرات ويحيك ، الكفر
أو  يأسرهم أن لجل معهم وتواجه طااردهم من وأما ، ذلك

ً كان وإن ، يقاتلهم ًا أو بحالهم جاهل ما – المر عليه ملتبس
– الصفوفا تتمايز ولم المجرمين سبيل له يستبن لم داما

إذا وذلك ، ويقاتلوه أنافسهم عن يدفعوا أن فللمجاهدين
للصائل.  دفع . وهذا القتال على النافس تواطاأت

ً أن عنه الله رضِي هريرةا أبي عن مسلم روى : يا قال رجل
: (( ل قال ، مالي أخذ يريد رجل جاء إن : أرأيت الله رسول
)) . : (( فقاتله قال ، قاتلني إن : أرأيت )) قال مالك تعطه
: أرأيت شهيد)) قال : ((فأنات : قال قتلني إن : أرأيت قال
)) .  النار في : (( هو قال ، قتلته إن

يريد رجل هذا ؛ والخرةا الدنايا في النجاةا تريد من يا تأمل
ويقتله ، الجهاد يقيم رجل على يعتدي بمن فكيف ، المال أخذ
طااغوت؟!.. طااعة أجل من

 : ( وأما28/320 المجموع في كما الله رحمه تيمية ابن قال
ً الحرمة – الصائل أي – مطلوبه كان إذا الزناا يطلب أن مثل

أو المملوك الصبي أو المرأةا من يطلب أو ، الناسان بمحارما
ولو ، يملكه بما نافسه عن الدفع يجب فإناه ، به الفجور غيره

) اهـ. بحال التمكين يجوز ول ، بالقتل

أن على متفقان والجماع : ( والسنة الله رحمه وقال
كان وإن ، ُقتل بالقتل إل صوله يندفع لم إذا المسلم     الصائل
ًا يأخذه الذي المال : " من الصحيح ففي دينار من قيراطا
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من قيراط أخذ في شهيد" ..) اهـ. هذا فهو ماله دون قتل
هذا واعتدائه ؛ والنفس الدين على يعتدي بمن فكيف ، دينار
؟!. وتعطيله الجهاد محاربة ولجل ، الطاغوت طااعة أجل من

الرجل دخل : ( إذا تعالى الله رحمه الشافعي الماما ويقول
ً الرجل منزل ًا أو ليل يخرج فلم بالخروج فأمره ، بسلح ناهار

كان : ( سواء ) . وقال نافسه على أتى وإن يضربه أن فله ،
6/33 ) اهـ. الما يعرفا ل أو فسوق أو بسرقة ُيعرفا الداخل

: سائل يسأل : ( قد الله رحمه عزاما الله عبد الشيخ وقال
ًا ناقتل أن لنا أيجوز أن يريد أناه أجل من ويصوما يصلي شرطاي

ل أناه بالجماع الفقهاء رأي أما ؟ البوليس قسم إلى يأخذناي
فإذا ، عرضِه ينتهك أن يريد لناسان يستسلم أن لحد يجوز
ًا عشرين مرةا المسلم يأخذ الناصر عبد كان السجن في يوم
على منعقد فالجماع ، أمامه عرضِها وينتهك بزوجته يأتي ثم
ًا يجوز ل أناه الفقهاء اتفق ، الموت حتى يستسلم أن أبد

ًا فإذا ، بالجماع واجب العرض عن الصائل دفع أن على جميع
وزوجتك ، الليل وهن في بيتك يقتحمون الشرطاة تركت أنات

أناك ليبحثوا ، غطاءها عنها يكشفون ، النوما ثياب في عارية
ِعرضُِك ، عندها ناائم ، العالمين رب عند آثم وأنات ، منتهك ف
تمنع ل هذه الشرطاي مثل من والصياما والصلةا الظلم؛ فهنا
واجتهاد فقه الجهاد) .  القتل قضية عنه

ومن ، نافسك تظن الطائفة أي في ، الشرطاي لهذا وناقول
؟! ُتقاتل َمْن أجل

: ( في زماناه في الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول
: الطائفة فرق ثلث فيها الناس تفرق قد الفتنة هذه

، المفسدين القوما لهؤلء المجاهدون وهم ، المنصورةا
ّيز ومن ، القوما هؤلء وهم ، المخالفة والطائفة من إليهم تح

وهم ، المخذلة والطائفة ، السلما إلى المنتسبين خبالة
فلينظر ، السلما صحيحي كاناوا وإن ، جهادهم عن القاعدون

أما ، الخاذلة من أما ، المنصورةا الطائفة من أيكون ، الرجل
.  رابع قسم بقي فما ؟ المخالفة من

، للمؤمنين النصرةا أن الله أصلحكم : ( واعلموا وقال
هم والذين اتقوا الذين مع الله وأن ، للمتقين والعاقبة

سبحاناه والله ، مقموعون مقهورون القوما وهؤلء ، محسنون
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إل قوةا ول حول ول ، منهم لنا ومنتقم ، عليهم نااصرناا وتعالى
وبحسن ، تعالى الله بنصر فأبشروا ، العظيم العلي بالله

مؤمنين كنتم إن العلون وأناتم تحزناوا ول تهنوا { ول عاقبته
 . {
على     تعالى     الله     يشكروا     أن     للمؤمنين     فينبغي:  قال أن إلى
الفتنة     وهذه     ،     الله     من     كريمة     منحة     حقيقتها     التي     المحنة     هذه
السابقون     كان     لو     والله     حتى     ،     جسيمة     ناعمة     باطانها     التي

وعثمان     وعمر     بكر     كأبي     –     والناصار     المهاجرين     من     الولون
أفضل     من     لكان     ،     الزمان     هذا     في     -  حاضِرين     وغيرهم     وعلي

) اهـ.   المجرمين     القوما     هؤلء     جهاد     أعمالهم

أطاعتم أناكم قلتم إذا أناكم تظنوا : ل الشرطاة لهؤلء وناقول
!. الحق على وأصبحتم ، الذمة برئت قد وفتاواهم كبارئكم

، وكبارئهم سادتهم أضِلهم الذين حال ذكر تعالى الله فإن
ُلوا تعالى قال حيث يعذرهم ولم َقا َو َنا : {  ّب ّناا َر َنا ِإ ْع َطا َنا َأ َت َد َسا

َناا َء َبَرا ُك َناا َو ّلو َأضَِ ِبيل َف َنا الّس ّب ِهْم . َر ِت ْيِن آ َف ْع َذاِب ِمَن ضِِ َع ْل ا
ُهْم ْن َع ْل ًا َوا ْعن ًا َل ِبير } . َك

فاسدةا وشعارات عبارات وراء الناسياق : ( وعدما قالوا.9
المة). لتفريق ُترفع

الجهاد أمراء يرفعها التي والعبارات الشعارات : هذه ناقول
أوثق من وهي ، العقيدةا صميم من عبارات هي  التوحيد وعلماء

.  ورسوله الله إليه دعا ما إلى إل يدعو لم . فهم اليمان عرى
السوء مشايخ مباركة فهي ، والضالة الفاسدةا الشعارات وأما

بين وتفريق ، ولدينه لله مشاقة هي الوطانية) التي لـ(الوحدةا
والوطان.  الجنس أساس على وسلم عليه الله صلى محمد أمة
بين يفرق لم من الدائمة! : ( إن اللجنة فتاوى في جاء وقد

، بالوطان إل المسلمين وبين الكفرةا وسائر والنصارى اليهود
 1/541كافر). فهو ، واحدةا أحكامهم وجعل

: قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مسلم روى فقد
ّية راية تحت ُقتل (( من ّية يغضب ، َعم ِب َعَص ، لعصبية ويدعو ، ل

)) .  النار في فهو

وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أحمد الماما مسند وفي
َعّزى : (( من قال ول ، أبيه بهن فأِعّضوه ، الجاهلية أهل بعزاء َت
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ُنوا ْك ً كعب بن ُأبي )) . فسمع َت : فقال ، لفلن : يا يقول رجل
ْيَر اعضض ًا ُكنَت ما ، المنذر أبا : يا فقال ، أبيك أ : فقال ، فاحش

.  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمرناا بهذا

إلى دعوةا فهي ، الجهاد وأمراء ، الحق علماء دعوات وأما
والبراءةا ، الصافية التوحيد عقيدةا تحت السلمية المة اجتماع

المة صفوفا في العامة والتعبئة ، وبدعة وشر شرك كل من
أعداء ووالوا ، الشريعة بدلوا الذين والمرتدين ، الصليبيين لجهاد
الصادقين والعلماء والمجاهدين الموحدين وقتلوا ، والدين الملة

.  أعراضِهم واناتهكوا وعذبوهم وأسروهم

الجتماع إلى دعوتكم السلما في به المأمور الجتماع وليس
الله رحمه السلما شيخ يقول ، الردةا أهل الطواغيت حكم تحت

: يا قوله الجاهلية"  مثل بعزاء تعزى : "من قوله : ( ومعنى
لهل تعصب فمن ،1لسد! ويا لهلل! ، ويا ليمن! ، ويا  لقيس! ،

دون لصدقائه أو ، قرابته أو ، طاريقته أو ، مذهبه أو ، بلدته
المؤمنون يكون حتى ، الجاهلية من شعبة فيه كانات ، غيرهم

رسوله     وسنة ، وكتابه ، بحبله     معتصمين:  تعالى الله أمرهم كما
هو إل إله ل ، واحد إله وربهم ، واحد ودينهم ، واحد كتابهم فإن ،
، ترجعون وإليه ، الحكم وله ، والخرةا الولى في الحمد له ،

َيا تعالى الله قال َها : {  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا َول ُت

ُتّن ُتْم ِإّل َتُمو ْنا َأ ِلُموَن َو َتِصُموا ُمْس ْع َوا ْبِل .  ِه ِبَح ّل ًا ال َول َجِميع
ُقوا َفّر ُكُروا َت ْذ ْعَمَت َوا ِه ِنا ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُتْم ِإ ْن ًء ُك َدا ْع ّلَف َأ َأ ْيَن َف َب
ُكْم ِب ُلو ُتْم ُق َبْح َأْص ِه َف ِت ْعَم ِن ًا ِب َوانا ُتْم ِإْخ ْن ُك َلى َو َفا َع ٍءْةا َش ْفَر ِر ِمَن ُح ّنا ال

ُكْم َذ َق ْنا َأ َها َف ْن ِلَك ِم َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكْم ال ِه َل ِت َيا ُكْم آ ّل َع ُدوَن َل َت ْه ُكْن َت َت ْل َو  .
ُكْم ْن ُعوَن ُأّمٌة ِم ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروَن ا َي ْعُروفِا َو ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي َعِن َو

ِر َك ْن ْلُم ِئَك ا َل ُأو ِلُحوَن ُهُم َو ْف ْلُم َول ا ُناوا .  ُكو ِذيَن َت ّل ُقوا َكا َفّر َت
ُفوا َل َت ِد ِمْن َواْخ ْع ُهُم َما َب َء َناُت َجا ّي َب ْل ِئَك ا َل ُأو ُهْم َو َذاٌب َل ِظيٌم َع . َع

ْومَا َيّض َي ْب ٌه َت ّد ُوُجو َو َتْس ٌه َو }. ُوُجو
السنة أهل وجوه : " تبيض عنهما الله رضِي عباس ابن قال

والبدعة" .  الفرقة أهل وجوه وتسود ، والجماعة
الله     طااعة     على والئتلفا بالجماعة عليكم ، الله ، فالله

عنكم ويكفر ، قلوبكم الله يجمع ،   سبيله     في     والجهاد ، 2ورسوله
وإياكم الله أعانانا ، والخرةا الدنايا خير لكم ويحصل ، سيئاتكم

1 .   !    ! وغيرها  :   ، لمصر ويا ، للسعودية يا وكذلك
المرتدين    .  2 طااعة على ل
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وآتاناا ، معصيته سبيل وعنكم عنا وصرفا ، وعبادته طااعته على
، النار عذاب ووقاناا ، حسنة الخرةا وفي حسنة الدنايا في وإياكم
إناه ، النعيم جنات له وأعد عنه الله رضِي ممن وإياكم وجعلنا

لله والحمد ، الوكيل وناعم حسبنا وهو ، قدير شيء كل على
) وسلم وصحبه وآله محمد ونابينا سيدناا على الله وصلى ، وحده
اهـ. 

من عقوبة الشريعة ناصوص تضمنت : ( وقد قالوا.10
ارتكاب عن والزجر ردعه ووجوب ، العمال بهذه يقوما
) .  القضاء إلى بذلك الحكم ومرد ، عمله مثل

يقوما من عقوبة تضمنت الشريعة ناصوص أن : تزعمون ناقول
ًا المعروفا ليصبح ، بالجهاد ًا والمنكر منكر حكم أين . ثم معروف

ويبدل المسلمين على المشركين يظاهر فيمن الشريعة
يسبون الذين والملحدةا الزناادقة في السلما وحكم ، الشريعة

السلما حصن (في أموركم وأولياء حكومتكم صحف في الدين
. !!!). المزعوما

، الرض في إفساد عرفكم في أصبح الجهاد أن حين في
ًا في سيكون أناه أخبر حينما الكريم رسولنا صدق وقد ، وضِرر

ًا الجهاد يرون أقواما الزمان آخر عن يعلى أبو روى فقد ضِرار
الناس على : (( ليأتيّن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
قال ؟ العاجم قلوب : وما )) قيل العاجم قلوب قلوبهم زمان

رزق من الله آتاهم ما ، العرب سنة سنتهم ، الدنايا : ((حب
ًا الجهاد يرون ، الحيوان في جعلوه ًا والصدقة ، ضِرار )) . مغرم
ًا أسامة أبي بن الحارث ورواه : حجر ابن الحافظ قال ، موقوف
من لناه المرفوع حكم له الموقوفا " . وهذا أصح " وهو

الغيبيات.
أن أبيه عن أسلم بن زيد عن الصدور شفاء صاحب وروى

ًا الجهاد يزال : (( ل قال وسلم عليه الله صلى الله رسول حلو
ًا زمان الناس على وسيأتي  السماء من القطر قطر ما خصر
، الجهاد بزمان هذا : ليس منهم – علماء أي – قراء فيه يقول
: يا )) . قالوا الجهاد زمان فنعم ، الزمان ذلك أدرك فمن
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َو ، الله رسول ، الله لعنه من ، : (( ناعم ؟! قال ذلك يقول أحد أ
1)). أجمعون والناس ، والملئكة

ّكر وهنا الله صلى الله رسول ذكرهم الذين الخوارج بأفعال ُناذ
الوثان أهل ويتركون السلما أهل بأناهم: (يقتلون وسلم عليه

على الكفر ملل جميع تواجد في الشريعة حكم ) !!!. فأين
يعمل فيمن الشريعة حكم يكون حين في ، العرب جزيرةا
من المشركين بإخراج وسلم عليه الله صلى الله رسول بوصية
بأهل ليسوا الذين المشركين حق في وهذا ، العرب جزيرةا
؟!. بالمحاربين فكيف ، حرب

المشركين بأن – الحجة وبئس – يحتج الضللة أهل بعض ثم
يخرجهم ولم ، عنه الله رضِي الصديق بكر أبي عهد على كاناوا
– الصحابة لن ؛ مردود قول وهذا ، وقته في الجزيرةا من

الله صلى الله رسول أمر يمتثلون – الراشدون الخلفاء وخاصة
قتال كان عنه الله رضِي بكر أبي عهد وفي ، وسلم عليه

، السرايا وبعث الفتوح من ذلك وغير ، الروما وغزو ، المرتدين
التاما التمكين وكان عنه الله رضِي عمر عهد جاء ولما

اليهود.  أجلى ، بالجزيرةا للمسلمين
من بين !. ففرق المشركين يستقدمون اليوما الردةا ُحكاما ثم

ًا كان الله صلى الله رسول وصية وقبل ، الصل في موجود
.  ذلك بعد واستوطان أتى من وبين ، وسلم عليه

تقوما ما يؤيد العلماء كبار هيئة مجلس : ( فإن قالوا.11
) !!!.  بالسلما الله أعزها الدولة به
ُع هذا : المجلس ناقول ؟!.  لمن َيتب

الله (أعزها عنها يقولون التي الدولة هذه يتبع أناه شك ل
بالسلما!!!) . 

سبيل              1 في الجهاد عن الصد في استمات من هؤلء العلماء كبار ضِمن ومن
المقابل   :              : في هو ثم ، إماما هناك وليس ، جهاد اليوما ليس إناه وقال ، الله

:      .!!! وقل :         ، التناقض هذا تأمل أمرهم ولي بإذن إل يكون ل الجهاد إن يقول
الخلق         . بعض به ابتلى مما عافاناي الذي لله الحمد

باكيتان    ***     الرحمن خشية من كلهمـا مقلتين لقلبك فاجعل
الرحمن      ***     أصابع بين فالقلب مثلهم ًا أيض كنت ربك شاء لو
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الكلما هذا بمثل يقول المفتي ترى الزهر إلى تذهب وحين
المغرب ومفتي سوريا في المفتي بلده!. وكذلك حق في

. وغيرهم
!!!!.  ليله على يغني وكٌل

لقوات وفروا أناهم وهي ، ميزةا البلد هذه لحكاما ولكن
في المسلمين لضرب العربية الجزيرةا من الناطلق الصليب
: (أعزهم أن عندكم جزاءهم فكان ، ومغاربها الرض مشارق

!!) .  بالسلما الله

– هؤلء على التستر من المجلس : ( ويحذر قالوا.12
الذناوب كبائر من هذا فإن ، إيوائهم  أو–المجاهدين!  أي

 . ( .!!

.  راجعون إليه وإناا لله وإناا ، بالله إل قوةا ول حول : ل ناقول

من حذروا قبل فمن ، هؤلء على التستر من يحذر المجلس
ً يبتغي الرض في يضرب أتى من على التستر ، الله من فضل
واليمنيين والمصريين البنغاليين على التستر يجوز ل فقالوا

ذلك وأن ، للعمل البلد هذه إلى أتوا إذا الموحدين من وغيرهم
ناظاما ( شريعة أمرهم ولي لشريعة !!. ومخالف حـراما

!!!. 1المسلمين جماعة تكون القامة)!!. هكذا

ًا بعضها الفتن ورققت ، الفتن بهم تجارت واليوما حتى بعض
الموحدين على التستر من التحذير مرحلة إلى وصلوا

!!.  الذناوب كبائر من ذلك وأن ، المجاهدين

!!.  إيوائهم من حذروا

بي يستجير وكيف ، العرب شيم في ُيعرفا الذي اليواء هذا
ًا كان إذا كيف بل إيوائه، وأرفض مظلوما .  مجاهد

حينما وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد في الحال تأمل
ًا هانائ أما أجارت ثأر عنه الله رضِي علي وبين بينه وكان مشرك

هانائ أما اشتكت ، المشرك بهذا يبطش أن علي أراد فلما ،
، وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى عنه الله رضِي علي

1 .! ؟              وسلم عليه الله صلى محمد أمة بين والتفريق ، الفرقة عين هذا أليس
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أجرت من أجرناا : (( قد وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
هانائ)).  أما يا

!!.  مجاهد بموحد فكيف ، مشرك حق في فهذا
!!. الصليبيين حق في العلماء كبار ينزلها الحاديث هذه ومثل

!!.  المجاهدين الموحدين حق في منها أعظم وينفون

ًا آوى ما الله : (( لعن بحديث يستدلون هم ثم )) . ومثل محدث
ًا ينطبق الحديث هذا .  الطواغيت أمورهم أولياء على كلي

، : زناادقة من ، الرض في المفسدين : آووا الطواغيت فهؤلء
أحكاما من التحرر ودعاةا ، وفجار ، وحداثيين ، وعلمانايين
ًء الحقوق لهم وجعلوا ، الشريعة ل الوطانية) بأن (دين على بنا

!.  بالكلما حتى ول عليهم يعتدى

ًا العرب جزيرةا وأصبحت ، ناصارى من كافرةا ملة لكل مرتع
، وبهائية ، وناصيرية ، وقادياناية ، وسيخ  وهندوس ، وبوذ

له!!!.  حصر ل مما الكفر ملل من وغيرها ، وحداثية ، وعلماناية

الموحدين يؤوي من حق في الحديث هذا ينزلون هم ثم
!!!.  المجاهدين

ًا هناك إن ناقل ألم الله صلى الله رسول وصفهم بالذين شبه
الوثان أهل ويدعون السلما أهل : (يقتلون بأناهم وسلم عليه
!!.  البصار أولي يا فاعتبروا )!! ،

بمن فكيف آواهم فيمن الشديد الوعيد هذا كان : ( فإذا قالوا ثم
فعلهم)!!.  أيد أو أعاناهم

(كافر)!!. أناه فعلهم أيد من بأن يقولوا أن يريدون كأناهم ، تأمل
أيدهم أو أعاناهم بمن !!. فكيف ملعون آواهم من كان إذا حيث

اللعن من أعظم أنافسهم!!. فهل بالمجاهدين كيف بل ، فعلهم
!!.  الخوارج مذهب العلماء كبار يا !!. احذروا الكفر إل شيء

، المجاهدين الموحدين حق في الحديث هذا أنازلوا كيف فاناظر
!. أعاناهم من حق في الشديدةا باللوازما ألزموا حتى تدرجوا ثم

، الطاغوت سياسة يوافق الستنباط! حتى يكون كيف تأمل
المجاهدين مع الناس من كثير تجاوب الطواغيت أعيى فقد

الحمق تحذيرات معهم ينفع فلم ، وإيوائهم ، باللسان وناصرتهم
الدنايئة الكلمات بتلك ، واللحاد الزناادقة حاشية ذو عهدهم ولي

التكاء !. فكان استرقهم وإماء عبيد يخاطاب وكأناه السافلة
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لباس الطاغوتي السياسي الخطاب وإلباس ، الدين على
!.  الشريعة

عن كشفوا ول * * * كل والهدى الحقيقة قالوا ما والله
الهلكــاِت

الظلم أهل  وصِل * * * في راغب الحقيقة إلى ُيشير أناي
والشهواِت

– له شريك ل تعالى الله عند من هي التي – الشريعة مع ولنقف
. والنصرةا اليواء حكم في

ِإّن تعالى الله قال ِذيَن : {  ّل ُنوا ا َهاَجُروا آَم ُدوا َو َه ِهْم َوَجا ِل َوا َأْم ِب
ِهْم ُفِس ْنا َأ ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ِذيَن ال ّل ْوا َوا َو َناَصُروا آ ِئَك َو َل ُهْم ُأو ْعُض َب

ُء َيا ِل ْو ٍءْض َأ ْع }. َب
تعالى : ( ذكر الية هذه تفسير في الله رحمه كثير ابن قال

َقّسمهم ، المؤمنين أصنافا ديارهم من َخَرجوا مهاجرين إلى و
وبذلوا ، دينه وإقامة ، ورسوله الله لنصر وجاؤوا ، وأموالهم
من المسلمون وهم ، أناصار وإلى ، ذلك في وأنافسهم أموالهم

، منازلهم     في     المهاجرين     إخواناهم     آووا ، ذاك إذ المدينة أهل
، معهم بالقتال ورسوله الله وناصروا ،   أموالهم     في     وواسوهم

بعض..)اهـ. أولياء بعضهم فهؤلء
. للمهاجرين كالناصار للمجاهدين كوناوا ، المؤمنين الله عباد فيا

ِذيَن تعالى وقال ّل َوا ُنوا : { َهاَجُروا آَم ُدوا َو َه ِبيِل ِفي َوَجا ِه َس ّل ال
ِذيَن ّل ْوا َوا َو َناَصُروا آ ِئَك َو َل ُنوَن ُهُم ُأو ْؤِم ْلُم ًا ا ّق البغوي } . قال َح
حققوا:  قيل ، إيماناهم في ريب ول مرية ل : ( أي الله رحمه

). الدين     في     المال     وبذل     ،     والجهاد     ،     بالهجرةا     إيماناهم
 

يقوموا أن العلم بأهل المجلس : ( يهيب قالوا.13
الخطير الشأن هذا في الناس إرشاد ويكثفوا بواجبهم

) !!.  الحق بذلك ليتبين

، المجاهدين من التحذير هو العلم أهل واجب : هل ناقول
، ورسوله تعالى الله أمر كما الجهاد على ليس الناس وتحريض

إيواءهم من والتحذير ، المجاهدين عن التبليغ على ولكن
معهم!!.  والتعاطاف بل ، وإعاناتهم وناصرتهم
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البواح والكفر ، الصليبية الحرب وكأن ، خطير شأن هذا وعدوا
من ليس المسلمين على المشركين الجزيرةا طاواغيت بإعاناة
ًا المنكر أصبح لقد فوالله ، الخطيرةا المور والمعروفا معروف
ًا . منكر

 

عمى من البصائر * * * وعمى لستبصروا بقلوبهم أبصروا لو
البصار

وآراء فتاوى من يصدر ما المجلس : ( يستنكر قالوا.14
) .  عليه تشجع أو الجراما هذا تسوغّ

َمْن !!. أليس الله عند من إليه يوحى المجلس : هل ناقول
ًا المجلس خارج هم الذين كالبشر بشر المجلس في !!. إذ
إذا وكأناه ، المجلس باستنكار الناس وخطاب التعالي هذا ما

ًا استنكر ؟!. مخالفته َحُرمت فقد شيئ
يعدها التي الفتاوى بتلك يفتون الذين العلماء أوليس

مشايخ عند كما العلم من عندهم الجراما تسوغّ أناها المجلس
ًا المجلس يراه ما لماذا ، عليهم يزيدون أو المجلس إجرام

ً يراه وما ، إجراما يكون الذي هل ، الحلل هو يكون حلل
، القرآن تعلموا قد أنااس أما ، النصارى فاتيكان يخاطابنا
يلزما أن لحد ليس وأن ، تعالى الله عند من الحق أن وعرفوا

يأخذ والسنة الكتاب من حجة يخالفه من وعند  ، بفتاواه أحد
. بها
تعالى الله قول وهي ، أوردتموها التي بالية تقيدتم ليتكم ويا

َول ُلوا : {  ُقو ُكُم َتِصُف ِلَما َت ُت َن ْلِس ِذَب َأ َك ْل َذا ا َذا َحلٌل َه َه َو
َتُروا َحَرامٌا ْف َت َلى ِل ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل ِذيَن ِإّن ا ّل َتُروَن ا ْف َلى َي ِه َع ّل ال

ِذَب َك ْل ِلُحوَن ل ا ْف } . ُي

إلى دعا : (( من وسلم عليه الله صلى الله رسول وقول
من ينقص ل تبعه من آثاما مثل الثم من عليه كان ضِللة
.  عليه )) . متفق شيء آثامهم
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الوطانية) (الوحدةا إلى الضللة مشايخ دعوةا على ينطبق هو
هذه بدعوتهم اغتر من وكل ، جاهلية دعوى شك بل وهذه

ًا أضِلوهم من آثاما من ينقص ل آثامهم تلحقهم .  شيئ
ًا أوردتموه الذي الحديث في ذلك جزاء جاء وقد : وهو سابق

صلى الله رسول من ليس )) . أي منه ولست مني (( فليس
وسلم عليه الله صلى الله رسول دعوةا لن ؛ وسلم عليه الله
بحبل العتصاما وليس ، تعالى الله بحبل العتصاما هي

قال ، الطواغيت حبل وبئس ، المغرب أو المشرق طاواغيت
َثُل تعالى الله ِذيَن : { َم ّل ُذوا ا ّتَخ ِه ُدوِن ِمْن ا ّل َء ال َيا ِل ْو َثِل َأ َكَم

ُبوِت َك ْن َع ْل َذْت ا ّتَخ ًا ا ْيت ِإّن َب َهَن َو ْو ُيوِت َأ ُب ْل ْيُت ا َب ُبوِت َل َك ْن َع ْل ْو ا َل
ُناوا َلُموَن َكا ْع } . َي

الناس وإلزاما ، للمصلحين ومحاربتهم ، إفكهم في وزيادةا
القضاء إلى يحال بأن الطاغوت يناشدون تجدهم ، بأقوالهم
ناحوه !!. ليجري أمرهم ولي يخالف بما يفتون الذين العلماء

!!.  الشرع يقتضيه ما
هذا شرع !!. أي للشرع يحال ، ورسوله الله : قال قال فمن

 .!

العالم أن قدر : ( لو الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول
الله رسول سنة بخلفا مسائل عدةا في أفتى الفتاوى الكثير
الخلفاء عليه ما وخلفا ، عنه الثابتة وسلم عليه الله صلى

ًا الفتيا من منعه يجز لم ؛ الراشدون له يبين بل ، مطلق
أعصار من عصر كل في زال فما ، فيه خالف فيما خطؤه

هو من المسلمين علماء من بعدهم ومن والتابعين الصحابة
(المتعة في يقول كان عنهما الله رضِي عباس فابن ؛ كذلك

الصحابة عليه أناكر وقد ، الصحيحة السنة والصرفا) بخلفا
ًا الفتيا من يمنعوه ولم ذلك رسول سنة له بينوا بل ؛ مطلق
: قال أن . . . إلى لقوله المخالفة وسلم عليه الله صلى الله

باتفاق     باطال     وهو     ،     الله     أنازل     ما     بغير     حكم     العاما     فالمنع
.) 27/311( المجموع) .  المسلمين

ًا وقال  أخطأ الفتاوى الكثير العالم أن ُقدر : ( لو الله رحمه أيض
ًا ذلك يكن لم مسألة مئة في صلى الرسول سوى من وكل ، عيب
َنع ومن ، ويخطئ يصيب وسلم عليه الله ًا َم الفتاء من عالم

ًا َكم ، مطلق ً ذلك كان ؛ مسائل في أخطأ لكوناه بحبسه وَح باطال
، بالجماع     باطال     حكم والحبس ، بالمنع فالحكم ، الجماعب
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صلى الله رسول سنة هو بما أجاب قد المفتي كان إذا فكيف
كان إذا كيف ، والله ؟! ) . أي أمته علماء وقول وسلم عليه الله
وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة هو بما أجاب العالم هذا

؟!. أمته علماء وقول
).27/301( الفتاوى مجموع راجع

ِلما ـا أما ، بالدلة لهم المخالفين العلماء أقوال يواجهوا ل ف أناـه
!! .  بالسلطان منعهم على فاستعاناوا الُسنن أعيتهم

ٍءْف) حـيراِن بهـا *** أناى حجة التنـاظر عند عندهم ما (لموظ
إلى مفزعهم العجز *** في وإناما الدليل إلى يفزعون ل

السلطان

!.  والقلقل المن زعزعة يسبب ورسوله الله قول وهل
ِتَب تعالى الله قال ُك ُكُم : {  ْي َل َتاُل َع ِق ْل َو ا ُه ٌه َو ُكْم ُكْر َعَسى َل َو
ُهوا َأْن ْكَر ًا َت ْيئ َو َش ُه ْيٌر َو ُكْم َخ َعَسى َل ّبوا َأْن َو ًا ُتِح ْيئ َو َش ُه َشّر َو

ُكْم ّلُه َل َلُم َوال ْع ُتْم َي ْنا َأ َلُموَن ل َو ْع }.  َت
عن التخلف يريدون الذين المنافقين عن حكاية تعالى وقال 

ُهْم الجهاد ْن َوِم ُقوُل َمْن : { َذْن َي ْئ ّني َول ِلي ا ِت ْف ِة ِفي َأل َت َن ْت ِف ْل ا
ُطوا َق ِإّن َس ّنَم َو َه َطٌة َج ِريَن}.  َلُمِحي ِف َكا ْل ِبا

في بالحق والصدع الجهاد أن قصدتكم إذا صدقتم ، ناعم
!. وإرهابهم ، الطواغيت أمن زعزعة يسبب الطواغيت وجوه

المة تفريق أسباب أعظم : ( من ذلك بأن للقول عدتم ثم
، ناظركم في المة هي : من متسائلين لنقول !!. ) ونارجع

من ، ناظركم في وسلم عليه الله صلى محمد أمة هي من
ناظركم!!.  في بلزومها الله أمر التي الجماعة هي
جمهور : ( إن عنه الله رضِي مسعود بن الله عبد قال

وافق ما الجماعة إناما ، الجماعة تفارق التي هي الجماعة
بن الله عبد زمان في ) . هذا وحدك كنت وإن ، الله طااعة

وأحكاما تشريعات بزمان !!. فكيف عنه الله رضِي مسعود
الطواغيت!!. الُحكاما

السالكين: مدارج في الله رحمه القيم ابن الماما وقال
، الحق لزوما فالمراد ، الجماعة بلزوما المر جاء ( حيث
َباعه ْت َأ ً به المتمسك كان وإن ، و ًَا له والمخالف  قليل ) . كثير

بدين يأمر القرآن : ( فإن تيميمة ابن السلما شيخ وقال
به والعتصاما ، وطااعته وأمره عهده هو وذلك ، السلما
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ًا ًا الجماعة في يكون إناما جميع إلى الجماعة مرد ) . إذ
!.  الطاغوت حكم وليس ، تعالى الله بأمر العتصاما

والجهاد ، التوحيد بعقيدةا الصدع . . فهل فقهاء يا فافقهوا
!!. المة تفريق أسباب من يكون ، الطواغيت يزعزع الذي

الوطانية أمة ل التوحيد أمة  المة يجمع الذي هو أناه أما
.  الجاهلية

. والباطال الحق بين ليفرق جاء السلما دين أن تعلموا ألم
فرق ، الشيطان وأولياء الله أولياء بين فرق ، الفرقان فهو
عباد إل ، وصديقه الصديق وبين  وأخيه والخ ، وابنه الب بين
.  الموحدين الله

وتسوغّ ، الفتنة ناار تزكي هذا ببياناها العلماء كبار فهيئة
ذلك تم كما ومطاردتهم الصادقين العلماء  ملحقة للطاغوت

أناهم ذريعة . تحت الكبار هيئة فتوى تحت المجاهدين حق في
!!.  المة لفرقة سبب

هم فبذلك ، موضِعها غير في ويضعوناها بالحاديث يأتون فهم 
الله منه حذر قد المتشابه واتباع ، المتشابه يتبعون الذين من

 1. ورسوله

ًا الدليل فيه جاءهم فإن (للحاكم) إليه كان *** لما موافق
ذهاُب

صعاُب فيه للتأويل *** ويركب مؤول هذا قيل وإل رضِـوه

على يقتصرون ل الجتهاد ذوي : ( إن الله رحمه الشاطابي قال  1
ّيد له هل ، المطلق على مخصصه في يبحثون حتى بالعاما التمسك أما مق

مع – العاما صار ، الخاص ُفِقد . فإنالدليل     هو     خاصه     مع     فالعاما. .  ؟ ل
– الخاص أي – ارتفاعه وصار ، المتشابه قبيل من – فيه الخصوص إرادةا
ًا ًا زيف َدت ذلك . ولجل الصواب عن واناحراف الزيغ أهل من المعتزلة ُع

.. وكذلك مبينه شئتم} وتركوا ما : {اعملوا تعالى قوله ناحو اتبعوا حيث
: مبينه } وتركوا لله إل الحكم : { إن تعالى قوله اتبعوا حيث الخوارج
ًا : { فابعثوا } . قوله منكم عدل ذوا به { يحكم ًا أهله من حكم وحكم

تعملون} وتركوا وما خلقكم :{ والله قوله الجبرية } واتبع أهلها من
هذه اتبع من سائر يفعلون} وهكذا كاناوا بما : {جزاء قوله وهو ، بياناه

أمر ما ووصلوا ذلك بين جمعوا ولو ، وراءها فيما ناظر غير من الطارافا
مقترن فالبيان ، هذا ثبت فإذا ، المقصود إلى لوصلوا ، يوصل أن به الله

ًا صار بيان غير من المبين أخذ فإذا ، بالمبين المتشابه وليس ، متشابه
عن فضلوا أنافسهم على التشابه في أدخلوا الزائغون بل ، نافسه في

) اهـ. باختصار. المستقيم الصراط
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: قال أناه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وروي
تخوفا )) . بل المضلين الئمة أمتي على أخافا ما (( أخوفا

إحدى في كما الدجال المسيح فتنة من أكثر منهم أمته على
 1.! الحديث هذا روايات

ً ناراه ولكننا ، الفتنة إشعال في رأس هو هذا وببياناهم ، فضل
ًَا ًا وناصر من منح تعقبها المحن فإن ، تعالى الله بإذن قريب

، والبتلء ، التمحيص من ذلك قبل بد ل ولكن ، تعالى الله
من والمؤمن ، الكاذب من الصادق فيها يتبين التي والفتن

.  المنافق

عقد من المشايخ هؤلء ضِمن ومن ، هذه جماعة أي ثم
التعاون سبل لبحث القبورية الرافضة مع وزيارات اتفاقيات

المجاهدين تسليم على التفاق !. وكذلك القضاء مجال في
.  بإيران الرافضة دولة في المأسورين

لجل – شرك بدعة – البدع أهل يد في يده يضع من فهل
السنة أهل من هم الذين المجاهدين الموحدين محاربة

إلى ويدعوا ، والجماعة السنة أهل من ُيعتبر والجماعة
.  والنزاع ، الفرقة أهل من أما ، الجماعة

: السلف علماء من وغيره الله رحمه الثوري سفيان يقول
السلما!!) . هدما على أعان فقد ؛ بدعة صاحب صافح ( من

!. الدنايا ؟!.. ولكنها السلطان علماء يا تقولون فما

َأَحِسَب : { الم تعالى الله قال ّناُس .  ُكوا َأْن ال ْتَر ُلوا َأْن ُي ُقو َي
ّنا ُهْم آَم ُنوَن ل َو َت ْف ْد ُي َق َل َو ّنا .  َت ِذيَن َف ّل ِهْم ِمْن ا ِل ْب َلَمّن َق ْع َي َل ّلُه َف ال

ِذيَن ّل ُقوا ا َد َلَمّن َص ْع َي َل ِبيَن} . َو ِذ َكا ْل ا
من جاء ما يتبع ومن ، الطاغوت يتبع من فيها يتبين فالفتن

ًا – الله عند ًء ل صدق أبي عن عيينة بن سفيان روى  – ادعا

مسعود ابن يقول ، برأيهم المور يقيسون الذين أولئك هؤلء ومن  1
أمطر عاما أقول ل ، منه شر بعده والذي إل عاما : (ليس عنه الله رضِي

ذهاب ولكن ، أمير من خير أمير ول ، عاما من أخصب عاما ول ، عاما من
فيصدما ، برأيهم المور يقيسون قوما يحدث ثم ، وعلمائكم خياركم
بالمعروفا والمر الجهاد جعلوا الذين حال ) . وتأمل ويثلم السلما
الذين وكذلك ، نافوسهم تشتهيه وما آرائهم على قائم والمنكر والنهي

النفيس ( القول كتاب في !. اناظر الدعوةا مصلحة باسم بالدين عبثوا
.   أسره الله فك المقدسي محمد إبليس) لبي خديعة من التحذير في
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ًا أن سنان : ( يا فقال ، الله رحمه جبير بن سعيد لقي راهب
يعبد ممن الله يعبد من لك يتبين الفتنة ! في سعيد

الشريعة.  في الجري الطاغوت) . رواه

الذين منع – أمرهم – المر ولي : ( على قالوا.15
التساهل للناس ويزينون ، والعلماء  الدين على يتجرأون

) !!!!!.  أهله وعلى عليه والجرأةا ، الدين أمور في

ذلك ويزين ، الدين على يتجرأ العلماء! : الذي كبار عند
!. فقط يمنع بأن حكمه يكون للناس

ُيعين من على والتشنيع ، الشديدةا أحكامهم كانات كيف لحظ
ً إل يكفروناه كادوا حتى المجاهدين الموحدين !!.  قليل

، الصادقين العلماء ضِد الطاغوت تهييجهم حظ ول
إل !!. ليس بالشرع فيهم ليحكم للقضاء بإحالتهم ومطالبتهم

، الطاغوت هوى تخالف التي والسنة بالكتاب يقولون لناهم
. الصليب أهل أسياده وأمن أمنه وتهدد

: ( يتجرأون الذين الملحدةا الزناادقة مع موقفهم لحظ ثم
ُيمنع) !!. )  بأناه للناس ذلك ويزينون الدين على )

 
زناديق هو للناس ذلك ويزين ، الدين على يتجرأ !. من قوما يا

.  ذلك في شك !!. ل مرتد
ًا العلماء!!) .  (كبار هيئة حكم كان ماذا إذ

. منع ، " ) هكذا " منع – أمرهم – المر ولي : ( وعلى قالوا

من تحذير ول ، تبليغ ول ، تشريد ول ، قتل ول ، مطاردةا ل
!!!.  الشرع إلى إحالتهم حتى ول ، لعنهم ول ، إيوائهم

!!.  الدين حماةا يا ، السادةا أيها بقي ) . فماذا ( منع فقط
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ً ًا علينا جهل الجهل الخلتان *** لبئست عدوكم من وُجبن
والجبن

ًا أعظم أضِحى الطاغوت أمن هل وحمى التوحيد من شأنا
!!.  الدين
هي : ( الفتنة الله رحمه سحمان بن سليمان الشيخ يقول
لكان ؛ يذهبوا حتى والبادية الحاضِرةا اقتتلت فلو ، الكفر
ًا الرض في ينصبوا أن من أهون شريعة بخلفا يحكم طااغوت
).  الله

جعل الذي الجهبذ العالم هذا كلما وتأمل ، كلمهم فتأمل
الله عبادةا لجل إل ناخلق لم أنانا وذلك ، اعتبار كل فوق التوحيد

.  وتوحيده تعالى
.  العظيم المبدأ هذا مثل منه نافتقد لمن ناقول ماذا ولكن

القسماِت مشرق *** الشريعة وجه سودوا الشريعة باسم

بعض به يتفوه ما ليستنكر المجلس قالوا( وأن.16
التعليمية بالمناهج التخريبية العمال هذه ربط من الكتاب

هذه ثوابت من للنيل الحداث هذه استغلل يستنكر كما
السلف عقيدةا على !!!. القائمة المباركة الدولة

الصالح!!!. ) . 

في الناس عامة بها يتسلى ناكتة العبارات هذه : إن ناقول
عقيدةا على ( قائمة و !!) ، مباركة (دولة ، الخاصة مجالسهم

الصالح!!) .  السلف
ًا ذكر ما راجع المباركة دولتهم تعرفا حتى الباب هذا في سابق

.  أجرأكم !!. .. ما الصالح السلف عقيدةا على !! القائمة

للشيخ الصلحية الدعوةا على قائمة إناها يقولون هم ثم
!!.  الله رحمه الوهاب عبد بن محمد

على الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوةا طابقنا إذا
ًا أشد تعتبر فإناها الدولة هذه التي والبلد القبائل من كفر
ناواقض أهلها!!. راجع الوهاب عبد بن محمد الشيخ قاتل

هذه على وطابقها الله رحمه الشيخ ذكرها التي السلما
. زعموا !!. كما المباركة الدولة
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عن الممتنعة الطائفة في تيمية ابن السلما شيخ كلما وإليك
ولم ، الجهاد عطلت إذا ذلك ضِمن ومن الشرائع بعض

اليوما الطواغيت كجرائم وليس ، الكفار على الجزية تفرض
، الدين أعداء ويوالون المجاهدين الموحدين يقاتلون الذين

عدما مع بالسلما العتصاما : ( مجرد الله رحمه الشيخ قال
حتى واجب فالقتال ، القتال بمسقط ليس شرائعه التزاما
الدين كان فمتى ، فتنة تكون ل وحتى ، لله كله الدين يكون
.  واجب فالقتال الله لغير
أو ، المفروضِات الصلوات بعض من امتنعت طاائفة فأيما

، والموال ، الدماء     تحريم     التزاما عن أو ، الحج أو ، الصياما
أو ، المحارما ذوات ناكاح عن أو ، والميسر ، والزناا ، والخمر

، الكتاب     أهل     على     الجزية     ضِرب     أو     ،     الكفار     جهاد     التزاما     عن
لحد عذر ل التي – ومحرماته الدين واجبات من ذلك وغير
فإن ، لوجوبها الجاحد يكفر التي – وتركها جحودها في

وهذا     ،     بها     مقرةا     كانات     وإن     ،     عليها     تقاتل     الممتنعة     الطائفة
ًا     فيه     أعلم     ل     مما 28/5( الفتاوى مجموع 1) اهـ. العلماء     بين     خلف
03.(

، الموحدين يقاتل الكفار صف في هو بمن : كيف أقول
واللحاد الفساد وينشر ، الكفر شرائع المة على ويفرض

، وغيرها والذاعات ، والفضائيات ، الصحف في والزنادقة
!!.  وخاصته البلد ساسة ويجعلهم أهلها ويحمي ويحميها

، بالجتماع بالمر جاء السلما دين : ( إن يقولون.17
)!!!.  والتحزب التفرق وحرما كتابه في ذلك الله  وأوجب

أمرناا الذي ، الطاغوت دين وليس ، السلما دين : إن ناقول
.  عليه بالجتماع تعالى الله

التوحيد) للشيخ تارك كفر في المستفيد : ( مفيد كتاب : اقرأ وللفائدةا 1
من والفكاك النجاةا : ( سبيل . وكتاب الله رحمه الوهاب عبد بن محمد
.   الله رحمه عتيق بن حمد الشراك) . للشيخ وأهل المرتدين موالةا

53



(للوحدةا الضللة مشايخ دعوةا هي والتحزب والتفرق
الوطانية!!) . 

َتِصُموا تعالى الله وقول ْع َوا ْبِل :{  ِه ِبَح ّل ًا ال ُقوا َول َجِميع َفّر َت
ُكُروا ْذ ْعَمَت َوا ِه ِنا ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُتْم ِإ ْن ًء ُك َدا ْع ّلَف َأ َأ ْيَن َف ُكْم َب ِب ُلو ُق

ُتْم َبْح َأْص ِه َف ِت ْعَم ِن ًا ِب َوانا ُتْم ِإْخ ْن ُك َلى َو َفا َع ٍءْةا َش ْفَر ِر ِمَن ُح ّنا ال
ُكْم َذ َق ْنا َأ َها َف ْن ِلَك ِم َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكْم ال ِه َل ِت َيا ُكْم آ ّل َع ُدوَن} . َل َت ْه َت

الوطانية الوحدةا إلى الضللة مشايخ لدعوات نااقض هو
، العظيم القرآن يتدبر من يعلمه المر وهذا ، "الوثنية" هذه

كل من البراءةا يعني تعالى الله بحبل العتصاما أن ويعلم
تسليمه وعدما وإيوائه وناصرته موحد كل وموالةا ، طااغوت
َفل ويقتلوه عرضِه لينتهكوا لعدائه َأ ّبُروَن . {  َد َت ُقْرآَن َي ْل َأمْا ا

َلى ٍءْب َع ُلو َها ُق ُل َفا ْق } .  َأ

)!!.  المسلمين إمامة تولى من : ( وطااعة وقالوا.18

نالزمه ول ، ناائية جزيرةا يحكم كان وإن طااعته نانكر ل ناحن
ًا يكون بأن في غائبة الخلفة دامت ما عامة للمسلمين إمام
.  الزمان هذا

الله يرضِي بما وأمرناا ، الله أطااع إذا ناطيعه الحاكم هذا ولكن
، طااـعـة ول ـسـمع فل تـعـالى الـلـه بمعـصـية أمرناا فإذا ، تعالى
.  يجهلكم ل شيء وهذا

في خاصة ذكرها الواجب المقيدةا الحاديث أوردتم ليتكم ويا 
.  الطاعة شرك فيه اناتشر الذي الزمان هذا

بيـاِن دون والجمال *** طالق فال والتبيين بالتفصيل فعليك
كل في والراء *** الذهان وخبطا الوجود هذا أفسدا قد

زماِن

جبل بن معاذ أن أناس عن يعلى وأبو أحمد الماما روى فقد
ُء علينا كان إن أرأيَت  الله رسول : يا قال ُنون ل أمرا يست

ّنتك فقال ؟ أمرهم في تأمُر فما ، بأمرك يأخذون ول ، بس
ُيطع لم لمن طااعة : (( ل وسلم عليه الله صلى الله رسول

)) .  وجل عز الله
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: (( ل ماجة وابن أحمد رواه الذي الصحيح الحديث وفي
الصحيحة الحاديث من الله)) . وغيرها عصى لمن طااعة
أمر وهذا ، ورسوله الله عصى من طااعة من تحذر التي

. السلما دين في معلوما

الله أعداء ووالى ، بالله كفر من بطاعة : كيف قلت
!!. الله عباد على ونااصرهم

وحارب ، الكفار ووالى ، السلما ناواقض ارتكب الحاكم وهذا
، الستطاعة عند عليه الخروج يجب فإناه لذا ، الموحدين

لم إذا لجهاده العدةا وإعداد ، المعصية في طااعته وعدما
. الحال في ذلك يتيسر

ً الفتح في حجر ابن قال  أجمـعـوا : ( وـقـد التين ابن عن ناقل
ـة أن ـا إذا الخليـف ـى دـع ـر إـل ـة أو ، كـف ـه بدـع ـاما أنـا ـه ُيـق ، علـي

واناتـهــك ، اـلــدماء وـســفك ، الـمــوال غـصــب إذا واختلـفــوا
ينعـزل أناـه : (ومخلصـه ) . وقـال عليـه ُيقـاما هل ، الحرمات

ًا بالكفر ) . ذـلـك ـفـي القـيـاما مـسـلم كل على فيجب ، إجماع
تـجـوز فل ، الـصـريح الكـفـر الـسـلطان ـمـن وـقـع : (وإذا وقال

ـفـي كـمـا علـيـه ـقـدر لمن مجاهدته تجب بل ، ذلك في طااعته
عـبـادةا ـعـن الصحيحين في المخرج هو  . والحديث1) الحديث

ـه رسول : (( بايعنا قال عنه الله رضِي الصامت بن ـصـلى الـل
ُعـسـرناا ، ومكرهـنـا منـشـطنا ـفـي وسلم عليه الله ُيـسـرناا و ، و

ًا ـتـروا أن إل ؛ أهـلـه الـمـر نانازع وأل ، علينا وأثرةا ًا كـفـر بواـحـ
)) .  برهان فيه الله من عندكم

رأي برهان الله من فيه عندناا الذي البواح الكفر رأينا وقد
أهل بدماء ُيخُط كفر إن بل ، الشمس وضِوح وواضِح ، العين

الصليبيين!!. إرضِاء لجل  والجهاد التوحيد

.  الدولة هذه في البواح الكفر من بياناه سبق ما وراجع

زجر عما يرعو ولم ، وغشمه ظلمه وظهر الوالي جار : ( إذا الجويني الماما قال 1
، السلحة بشهر ولو ، درئه على التواطاؤ والعقد الحل فلهل ، صنيعه سوء عن

هناك            الحروب) .  وناصب تكن لم فإذا ، بالقدرةا مقيد هنا الخروج أن شك ول
الطائفة            بها تستطيع التي الستطاعة تكون حتى العداد وجب ، القدرةا

صفه         . في وقف ومن الكافر الحاكم هذا إزاحة المؤمنة
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– المعاصرين الشيوخ بعض درج : ( قد بصير أبو الشيخ يقول
ذات والحكاما النصوص هذه يحملوا أن – رغبة أو رهبة

. . وعلى الكافر الحاكم على العدل المسلم بالحاكم العلقة
جهادهم يجب . . الذين المعاصرين والردةا الحكم طاواغيت
الحديث تقدما كما والجماع بالنص عليهم والخروج وقتالهم

..  الكافر الحاكم عن
من أن لهم .. ويصورون المسلمين عواما بذلك فيرهبون

ً – يفكر على الخروج في – ويسعى يعمل الذي عن فضل
طاائلة  تحت–بد!  ول – وقع قد هؤلء الحكم طاواغيت
النصوص مخالفة طاائلة .. وتحت الذكر النافة الحكاما

.. وقد العدل المسلم بالحاكم العلقة ذات العديدةا الشرعية
بعضها!. ذكر تقدما

علي على الطواغيت هؤلء حال يقيس أن ليتورع من ومنهم
على عليهم يخرج .. ومن عنه الله رضِي طاالب أبي بن

..!! عنه الله رضِي علي على خرجوا الذين الخوارج
رسوله وعلى الله على والكذب ، والتضليل الغش من وهذا 

أن حرماته وعلى الله دين على غيور مسلم كل .. وعلى
هؤلء وتضليل دخل من وأمته ، وإخواناه ، ونافسه لدينه يحتاط

أطارافا اسمهم ضِرب أو ، صيتهم اتسع .. مهما الشيوخ
. كلمه !) . اناتهى الرض

هذه في ظهروا والذين ، الفتنة دعاةا من المجلس حذر ثم
على !!!. وحرضِوهم أمرهم المسلمين على قلبوا الزمان
الطواغيت).  على حرضِوهم !!. ( أي أمرهم ولةا معصية

!!!.  المحرمات أعظم من وذلك
 

حيث وسلم عليه الله صلى الله رسول بحديث استدلوا ثم
أمر يفرق أن أراد فمن ، وهنات هنات ستكون : (( إناه قال
ًا بالسيف فاضِربوه ، جميع " المـة" وهي هذه كان من كائن
. ((

 
النفسية التهيئة لجل هو الحديث بهذا استدللهم أن شك ل

ًا الصادقين للعلماء الدولة مطاردةا يتقبلوا بأن للناس ، أيض
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ًا الحديث في جاء حيث يزكون بذلك )) . وهم كان من (( كائن
1. إجرامه للطاغوت ويبررون ، الفتنة

المة هذه : (( أمر يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
عليه الله صلى الله رسول عند المة )) إذن جميع وهي

وليست  التوحيد أمة ، السلما أمة ، أمته هي وسلم
وغيرها!!. الجزيرةا طاواغيت ُحكاما ُحكم تحت المواطانة

!!.  إثباته العلماء كبار يريد والذي
لمر صريح تفريق الوثنية) هو الوطانية (الوحدةا إلى والدعوةا

وقد ، الدين دون الوطاني الولء في ذلك وحصر ، المة هذه
ًا أوردناا منذ ذلك حكم في الصادرةا الدائمة اللجنة فتوى سابق

عديدةا!! .  سنوات
ماجة وابن الترمذي أخرج ، الله دين في الحداث من وهذا
عن جده عن أبيه عن المزناي الله عبد بن كثير حديث من

ل ضِللة بدعة ابتدع : (( من قال وسلم عليه الله صلى النبي
ل ، بها عمل من آثاما مثُل عليه كان ، ورسولُه الله يرضِاها
ُقُص ًا أوزارهم ِمن ذلك ين )) .  شيئ
ورسوله الله الوثنية) ترضِي (الوطانية الوحدةا : هل ناقول

!!. للناس ببياناه الله أمركم ما تكتموا ول ، !! . أجيبوا
ًا تقريره تم ما إلى – شئت إن – وارجع هذه في سابق

. المسألة

وجوب على التأكيد – مجلسهم أي – : ( ويكرر قالوا.19
المر ويزداد ، وعلمائها البلد هذه قيادةا حول اللتفافا

ًا !!!. ) .  الفتن أوقات الوقات هذه مثل في تأكد

على التأكيد . وأما شيء في يهمنا ل المجلس : تكرار ناقول
، الصليبيين توالي التي البلد هذه قيادةا حول اللتفافا وجوب
فهذا ، الصادقين العلماء وتسجن ، المجاهدين الموحدين وتقتل
.  عجيب شيء
!!.  الحكومة هذه حول نالتف شيء أي على

التوجيه وفيها ، المريكية الستخبارات بوكالة "صليبيون" خطة خبراء أعد  1
المصالح ضِد الناس يحرضِون – ورد هكذا – دين ( رجال اغتيال بأعمال

ضِمن من المجاهدين) . وكان أي – بالرهابيين علقات ولهم  المريكية
!.  العربية الجزيرةا الدول هذه
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َو يقول وتعالى سبحاناه الله فإن ؛ الدنايوي المتاع لجل هل ُه  } :
ِذي ّل َعَل ا ُكُم َج َْلْرَض َل ً ا ُلول َها ِفي َفاْمُشوا َذ ِب ِك َنا ُلوا َم ُك ِه ِمْن َو ِق ِرْز
ِه ْي َل ِإ ّنُشوُر}. َو ال

هذه حول اللتفافا وجوب على التأكيد يكون أن العظم بل
إيوائهم وعدما ، وقتلهم ، المجاهدين : مطاردةا أجل من الدولة
ًةا !!.  وإعاناتهم للصليبيين ُناصر

الذناوب من التوبة إلى الناس المجلس يدعو البيان ناهاية وفي
!!!.  والمعاصي

:  قال حيث ، الله رحمه القيم ابن ذكره ما لكم ناقول وناحن
من بنوع القياما لهم حّسن بأن ، الخلق أكثر إبليس غّر ( وقد
، والناقطاع ، الدنايا في والزهد ، والصياما ، والصلةا ، الذكر

بالمعروفا والمر والدعوةا ، الجهاد – العبوديات هذه وعطلوا
ّدثوا فلم – المنكر عن والنهي وهؤلء ، بها بالقياما قلوبهم يح

ًا     الناس     أقّل من النابياء ورثة عند القياما هو الدين فإن ، دين
ً     أسوأ عليه تجب فتارك ، به أمر بما لله ورسوله     الله     عند     حال
ّي المعاصي     مرتكبي     من ُي ، دين . . . وأ يرى فيمن خير وأ

َنُه ، ُتضاع وُحدوده ، ُتنتهك الله محارما وسنة ، ُيترك ودي
بارد وهو ، عنها ُرغب وسلم عليه الله صلى الله رسول
.. )اهـ. اللسان ساكت ، القلب

الذي التوحيد إناه ، المعاصي من والطام العظم نارى ناحن ثم
من إلى تحتاج المة إن ، والزناادقة الطواغيت حماه َينتهك

تقوما أمة ناريد وناحن ، تعالى الله توحيد إقامة ناحو يقودها
أمة ناريد وناحن ، تعالى الله أمرها كما الله سبيل في بالجهاد

.  ورسوله الله حكم بغير ترضِى ل
ٍءْة على نابكـي ناحن َلْت كالصنم أمـ َفـ َدريها َربها *** أغ َتْز

ُلمـْم ا
َلى ِعهـد أين ُلو ُدناا ا ِرما َعه ْنَص َيـومَا الُم ّنا ***  ٍءْة إلى ُك َع ِشر

َتكـْم َناْح
كي هنا نابقى *** ُسوفا الِخضم هذا وسط ُهنا َناحيا سوفا

الّصنْم يزوَل
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، الدين أعداء أعداءه يكبت بأن الله يدعون بياناهم ختاما في ثم
بالعداء قصدهم من متأكدين . ولسنا ناحورهم في كيدهم ويرد
!!..  هؤلء أعداء أما والرافضة والنصارى اليهود ، هنا

ُيعرفا ل والحق ، الحق اتباع  ناريده الذي فإن ، ذلك وبعد
.  بالحق ُيعرفون الرجال وإناما ، بالرجال

في وسلم عليه الله صلى محمد أمة يا ، الناس أيها فيا
البعض وإن ، فتن فإناها ، احذروا ومغاربها الرض مشارق
ُيعرض من لناه البيان هذا بمثل يفتتن سوفا عن الكبار! . و
.  الواضِحة الظاهرةا والسنن اليات
إجابة عن الناسان ُيسأل سوفا التغابن يوما أناه وليعلم

عن يسأل . ولن للعالمين الله أرسلهم (المرسلين) الذين
. الكبار لهيئة إجابته

أيها الحذر : ( فالحذَر الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول
ًا تكره أن من الرجل عليه الله صلى الرسول به جاء مما شيئ
ًا أو ، هواك لجل ترده أو ، وسلم لشيخك     أو ، لمذهبك اناتصار

يوجب لم الله فإن ، لدنايا أو ، بالشهوات اشتغالك لجل أو ،
ٍءْد على ، به جاء بما والخذ ، رسوله طااعة إل أحد طااعة أح

الله     سأله     ما     الرسول     واتبع الخلق     جميع العبد خالف لو بحيث
ًا يطاع إناما ُيطاع أو ُيطيع من فإن ، مخالفته     عن للرسول تبع

فاعلم ، ُأطايع ما الرسول به أمر ما بخلفا أمر لو وإل ،
ًا أبتر تكن ، تبتدع ول واتبع وأطاع واسمع عملك عليك مردود

والله عامله في خير ول ، التباع من أبتر عمل في خير ل بل
) اهـ. أعلم
(كبار) ليرهبوا المسميات هذه مثل الطواغيت وضِع لقد

إل ليسوا الهيئة هذه أعضاء سوى عالم كل فيكون ، الناس
قاله ما تخالف الكبار هيئة من الفتيا جاءت إذا علماء! ، صغار
وما المتبعة هي فتياهم تكون الهيئة هذه خارج هم علماء
قائمة لهم المخالفة الفتيا كانات وإن ، منبوذةا مردودةا سواها

هي وكانات ، وسلم عليه الله صلى نابيه وسنة الله كتاب على
. المرجوحة ل الراجحة
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عليك يلتبس وأن ، الرجال في الغلو من الله رعاك فاحذر
َتجعل المر من فإن ؛ دينك عليها يقوما أركان الُشبه من و
!.  التنقل أكثَر الرجال آراء على قائم دينه جعل

ًا تخالها كالزجاج تهافت شبٌه مكسور كاسٌر وكل *** حق

فصل
وصابر ، : اصبر لك ناقول ، بالحق صادع صادق عالم كل إلى

َأّما للمتقين العاقبة أن واعلم ، َف ُد {  َب َهُب الّز ْذ َي ًء َف َفا َأّما ُج َو
ُع َما َف ْن ّناَس َي ُكُث ال َيْم َْلْرِض ِفي َف ِلَك ا َذ ِرُب َك ّلُه َيْض َثاَل} ال َْلْم ا
.
، ُقتل من منهم ، الصادقين الئمة من السابقين حال وتأمل 

ّذب من ومنهم ، ُسجن من ومنهم عبرةا قصصهم في ولك ، ُع
في ولك ، والصالحين والشهداء والصديقين النابياء من

ًا المرتدين الطواغيت سجون في الذين العلماء فهذه ، مسلي
ّنة للنبي قال حين ناوفل بن ورقة قول وتأمل ، النابياء ُس

إل به جئت ما بمثل أحد جاء : (( ما وسلم عليه الله صلى
)).  عودي

، الفرقان هو وهذا ، الحق لهل الطواغيت عداء من بد ل ناعم
ليس ، النابياء ورثة من فأنات ، العظيم الجر لك فإن فاصبر
هم النابياء ورثة فإن ؛ عمل بل الحديث هذا وترديد بالقول
على جرت كما البتلءات عليهم فتجري ، العاملون العلماء
: (( أشد وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول ، النابياء
)) .  فالمثل المثل ثم النابياء بلء الناس

حال إلى فاناظر ، الحق لقول وسجنوك ، عليك ضِّيقوا وإذا
لما قال حيث الله رحمه تيمية ابن وهو السنة أئمة من إماما

قلبي في جنتي أناا ، بي أعدائي يصنع ما: (  القلعة سجن ُأدخل
ُبستاناي ، أناا ، تفارقني ل معي فهي رحت أين ، صدري في و

). سياحة بلدي من وإخراجي ، شهادةا وقتلي ، خلوةا حبسي
ًا وقال : الصيب الوابل في القيم ابن عنه ناقل كما أيض

ُه من والمأسور ، ربه عن قلبه ُحبس من ( المحبوس أسَر
).  هواه

ولكن ، منصور الحق فإن ،  الله إل تخش ول بالحق واصدع
.  والبلء المتحان من بد ل ذلك قبل
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الرحمِن سنة هذه تعجب *** فل وممتحٌن منصور والحق

إليها فتخلد الدنايا تغرك أو ، الطغيان أهل يغريك أن واحذر
إلى المة هذه سيقودون ناظنهم ُكنا أقواما إليها أخلد كما

، والجهاد التوحيد أهل خذلوا أن إل منهم كان فما ، العلياء
، الطواغيت عن وجادلوا ، المستقيم الطريق عن وتنكبوا

علمانايين من بالمس أعداءهم أيدي في أيديهم ووضِعوا
.  وغيرهم ورافضة

ُدنايا به *** لعبت عالم من صفقة أخسر شيء ل الُجهاِل مع ال
ًا *** ويزيله سبــا أيدي دينه ُيفّرق فغدا الماِل لجمع حرص
واِل من لـه وما يداه *** تبت ويخافــه ربه يراقب ل من

فصل
سبيل في وأرواحهم أموالهم قدموا الذين المجاهدين إلى
الفاروق قال كما يعلمكم الله فإن ناعلمكم ناكن لم إن ، الله

.  زماناه في المجاهدين حق في عنه الله رضِي
الكثير الشيء وفيه ، شاق طاريق الجهاد طاريق أن واعلموا

العظيم الجر من له المجاهد فإن ، والفتن والبليا المحن من
، والصديقين النابياء غير الناس من لحد ليس ما والكرامات

ًا الله اتخذه إذا عليهم الله أناعم الذين مع فهو . شهيد
بكر أبو قال كما الحياةا لك توهب الموت على واحرص
رضِي الوليد بن خالد جيوشه لقائد عنه الله رضِي الصديق

. عنه الله
ًا عملك يكون أن على واحرص ، تعالى الله لوجه خالص
ًا نافسك ولحظ ما بابتغاء وزكها ، المواطان هذه مثل في دائم

.  تعالى الله عند
، النابياء طاريق هو وهذا ، يعادوناك سوفا الكثير أن واعلم

تكفرون أناكم كقولهم ، التهم من الكثير ُيلبسوناك وسوفا
!!!. 1 المسلمين

يرددوناها ضِللة مشايخ وسخروا ، الطواغيت أتقنها التي التهم من هذه  1
الطاغوت أراد من كفروا قد المشايخ هؤلء أن ومعلوما ، كالببغاوات

أهل أما ، تكفيره الطاغوت يرضِى ل من كفر عن وسكتوا ، تكفيره
بشهواتهم يحكمون ول ، الحكاما هذه مثل في الله يراقبون فهم الجهاد

دماء على الناس أحرص من  وهم ، الطواغيت عمال من كغيرهم
ًا الناس أشد ومن ، المسلمين الله عباد ناصرةا يريدون فهم ، تثبت
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ذلك زعم كما المتفجرات المصاحف في تزرعون وأناكم
، طاريقكم من الناس لينفروا للناس وصوروه الطواغيت

قال ، المنصورون هم الجهاد أهل إن والله ثم والله ولكن
ِإّن تعالى َو َناا : {  َد ْن ُهُم ُج ُبوَن َل ِل َغا ْل }. ا
الجر فيه وهناك هنا ملجأ عن وبحثك ، فرارك أن واعلم

رسول أن الترمذي رواه الذي الحديث في جاء وقد ، العظيم
بدينهم قال: (( الفّرارون وسلم عليه الله صلى الله

)).  السلما عليه عيسى إلى يجتمعون
النابياء سنن من هو الطواغيت من الختفاء أن واعلم

.  والصالحين
ًا مصر من خرج والسلما الصلةا عليه موسى فهذا خائف

.  يترقب
ًا الكهف إلى آووا الكهف وأصحاب .  بدينهم فرار
هو الكهف في اختبأ وسلم عليه الله صلى الله ورسول
.  عنه الله رضِي الصديق بكر أبو وصاحبه
ملجئ إلى وآووا فروا المسلمين علماء من الئمة وكذلك

ًا أحمد السنة إماما فهذا ، والطغيان الظلم أهل أعين عن بعيد
الله رحمه البصري الحسن الماما قبله ومن ، حنبل بن

.  والصالحين الولياء من كثير وغيرهم
الله فإن ، يؤويك من تجد ولم ، الدنايا عليك ضِاقت فإن

ّ تعالى الله قال  ونااصرك ، مؤويك ِإل ُه : {  ْنُصُرو ْد َت َق ُه َف َناَصَر
ّلُه ْذ ال ِذيَن َأْخَرَجُه ِإ ّل َفُروا ا ِناَي َك ْيِن َثا َن ْث ْذ ا ِر ِفي ُهَما ِإ َغا ْل ْذ ا ِإ

ُقوُل ِه َي ِب ّلَه ِإّن َتْحَزْن ل ِلَصاِح َنا ال َع ْناَزَل َم َأ ّلُه َف َتُه ال َن ِكي ِه َس ْي َل َع
ُه َد ّي َأ ٍءْد َو ُنو َها َلْم ِبُج ْو َعَل َتَر ِلَمَة َوَج ِذيَن َك ّل َفُروا ا َلى َك ْف الّس

بعض تجد !!. ثم كفرهم يرون من ينصرون فكيف ، الموحدين
إلى والهجرةا التكفير جماعة ينسب من والعلمانايين المتعالمين
وتعادي ، الجهاد ترى ل الجماعة هذه أن العلم مع ، المجاهدين
الطواغيت سبيلهم يعترض ل الرض في يسيحون هم !. لذا المجاهدين

المرتدةا الجزائرية الحكومة إمداد واناظر ، للمجاهدين أقوالهم لينسبوا
للجماعة العمال هذه لتنسب وذلك ، المسلمين لقتل هناك للخوارج
اناكشف الحمد ولله ولكن ، منهم الناس تنفر حتى المقاتلة السلفية
ُكُروَن{  خديعتهم الناس وعرفا  مكرهم َيْم ُكُر َو َيْم ّلُه َو ّلُه ال ْيُر َوال َخ

ِريَن ِك ْلَما } . ا
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ِلَمُة َك ِه َو ّل َيا ِهَي ال ْل ُع ْل ّلُه ا ِزيٌز َوال ِكيٌم َع الله إن تحزن } . فل َح
1. معك

الله أعده فقد ، الدنايا في عليه تحصل لم فإن ، بالمن وأبشر
القبر فتنة من أمن ، القيامة ويوما ، البرزخ في الخرةا في لك

{ فل دائم أمٌن ، الجنة تدخل ويوما ، الكبر الفزع يوما وأمن ،
} .  يحزناون هم ول عليهم خوفا

أهل مع الطواغيت حال عن ينبئك وتعالى سبحاناه والله
قال ، الموحدين ومآل ، الظالمين مآل لنا ويبين ، التوحيد

َقاَل تعالى الله َو ِذيَن : {  ّل َفُروا ا ِهْم َك ِل ُكْم ِلُرُس ّن ِرَج ُنْخ ِمْن َل
َنا ْو َأْرضِِ ُدّن َأ ُعو َت َنا ِفي َل ِت ّل ْوَحى ِم َأ ِهْم َف ْي َل ُهْم ِإ ّب َكّن َر ِل ْه ُن َل

ِلِميَن ّظا ُكُم ال ّن َن ِك ُنْس َل َو َْلْرَض .  ِهْم ِمْن ا ِد ْع ِلَك َب َخافَا ِلَمْن َذ
َقاِمي ِد} . َوَخافَا َم َوِعي

رب رسول من العظيم والخير البشارةا هذه إليكم ونازفُا
عنه الله رضِي أناس فعن ، وسلم عليه الله صلى العالمين

اليوما : (( أناتم وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال
ّينة على عن وتنهون ، بالمعروفا تأمرون ، أمركم من ب

الّسكرتان فيكم تظهر ثم ، الله سبيل في وتجاهدون ، المنكر
ٍءْفا تأمرون فل ، العيش وحب ، الجهل سكرةا ، ول ، بمعرو

ٍءْر عن تنهون القائمون ؛ الله سبيل في تجاهدون ول ، منك
ًا خمسين أجر لهم والسنة بالكتاب يومئذ منكم )) . صديق
ّنا ، الله رسول : يا قالوا منكم بل ، : (( ل قال ، منهم أو م

.  صحيح حديث وهو ُناعيم أبو )) . رواه
.  الجزاء يكون البلء قدر على ، فتأمل

فصل

المجاهدين          1 من يسخرون الناس إلى والمتعالمين الطواغيت بعض خرج
هؤلء           أن والعجب ، بالفئران وشبهوهم ، الكهوفا في يختبئون بأناهم

مع          لحمايتهم عدد ذات بقوات ويمشون البلد على تسلطوا الطواغيت
الخوفا        .  فلما ، زعموا كما شعبهم بين أناهم

الله            ولعباد ، تعالى الله لنابياء حصل فهذا الكهوفا في الختباء وأما
وسلم             عليه الله صلى محمد عبده على تعالى الله امتن بل ، الصالحين

الغار      .  في وهو ناصره الله بأن
لهم          ليقولوا يخرجوا أن المجاهدين من الطواغيت هؤلء يريد وهل

   .! أن  :        غاظهم ولكن ؟ فاقتلوناا تعالوا ، هنا ناحن ها الصليبيين ولربابهم
. وناصرهم        ، وأيدهم ، المجاهدين آوى تعالى الله
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العزيز كتابه في يناديكم الله إن ، الموال أصحاب إلى
فيها تخلف من أياما هذه فوالله ، تعالى الله سبيل في لتنفقوا

الشيء خسر فقد نافسه وبذل الله سبيل في النافاق عن
َوَما الكثير ُكْم {  ُقوا َأّل َل ْنِف ِبيِل ِفي ُت ِه َس ّل ِه ال ّل ِل ِميَراُث َو

َواِت َْلْرِض الّسَما ِوي ل َوا َت ُكْم َيْس ْن َق َمْن ِم َف ْنا ْبِل ِمْن َأ ْتِح َق َف ْل ا
َتَل َقا ِئَك َو َل َظُم ُأو ْع ِذيَن ِمَن َدَرَجًة َأ ّل ُقوا ا َف ْنا ُد ِمْن َأ ْع ُلوا َب َت َقا َو
ً ُكّل َد َو َع ّلُه َو َنى ال ْلُحْس ّلُه ا ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ِبيٌر} .  َت َخ
لقتال اليوما اجتمعت قد والردةا الكفر جيوش جميع فإن

على فاحرصوا ، الصادقين والعلماء المجاهدين الموحدين
.  المجاهدين ومناصرةا ، تعالى الله دين ناصرةا

َلْن تعالى الله قال ُلوا : { َنا ِبّر َت ْل ّتى ا ُقوا َح ْنِف ّبوَن ِمّما ُت َوَما ُتِح
ُقوا ْنِف ٍءْء ِمْن ُت ِإّن َشْي ّلَه َف ِه ال ِليٌم}. ِب َع

َلم غمارها عن يغب من حروٌب وتلك َيْس بعدها يقرع *** ل
ِما سنة نااد

فصل

فتن والله فإناها ، الطريق على اثبتوا ، المسلمين عامة إلى
أن نااصروهم ومن ، الطواغيت منكم يريد ، عظيمة

تارةا ، ويخوفوناكم ويرهبوناكم ، تهنوا وأن ، تتضعضعوا
هوى توافق بما الشريعة معاناي بتحريف وتارةا ، بالسلطان
.  الطاغوت

َفل تعالى قال ُنوا : {  ِه ُعوا َت ْد َت َلى َو ِم ِإ ْل ُتُم الّس ْنا َأ ْوَن َو َل ْع َْل ا
ّلُه ُكْم َوال َع َلْن َم ُكْم َو ِتَر ُكْم َي َل ْعَما } .  َأ

أناصار من تكوناوا بأن واحذروا ، دينكم على فاحرصوا
ًا وتكوناوا ، والجهاد التوحيد أهل يحاربون الذين المرتدين عونا

فتكوناوا ؛ البواب عليكم زحفهم ضِجيج يقرع صليبية لحرب
ًا !!.  وأنافسكم دينكم على لهم عونا

.  للمهاجرين الناصار كان كما ، للمجاهدين وكوناوا
.  واناصروهم ، فآووهم

ِذيَن تعالى قال ّل َوا ُنوا : {  َهاَجُروا آَم ُدوا َو َه ِبيِل ِفي َوَجا ِه َس ّل ال
ِذيَن ّل ْوا َوا َو َناَصُروا آ ِئَك َو َل ُنوَن ُهُم ُأو ْؤِم ْلُم ًا ا ّق ُهْم َح ٌةا َل ِفَر ْغ َم
ٌق ِرْز ِريٌم َو } .  َك
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، الدما فالدما ، ولكم منكم ناحن ، الجهاد أهل : يا فقولوا
.  الهدما والهدما

جبال سفوح على الزكية دماءهم تتناسوا أو تنسوا فل
وثلوج ذرى وعلى  كشمير سهول وفي ، أفغاناستان
وفي  والهرسك والبوسنة ، كوسوفا غابات وفي ، الشيشان

.  مكان كل
َيخشى ول ، المة لهذه الله بعد المان صماما فإناهم

قال ؛ المجاهدين غير المسلمين بلد اجتياح من الصليبيون
ُتْم تعالى الله ْنا ََل ّد :{  َبًة َأَش ْه ِهْم ِفي َر ِر ُدو ِه ِمَن ُص ّل ِلَك ال َذ

ُهْم ّنا أ
َ ْومٌا ِب ُهوَن ل َق َق ْف حتى قتالهم المرتدين من أرادوا } . لذا َي

.  المسلمين بلد من تبقى ما لجتياح الطريق لهم ينفتح

في الندما إناه فوالله ، المجاهدين خذلن من الحذر فالحذر
.  والخرةا الدنايا

الله إلى تتقربوا بأن ، الطواغيت الُحكاما بمعاداةا عليكم ثم
.  استطاعته بحسب كل ، منهم والبراءةا ببغضهم

الله : ( فالله الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ يقول
ورأسه أساسه ، وآخره أوله ، دينكم بأصل تمسكوا ؛ إخواناي

أهلها وأحبوا ، معناها واعرفوا ، الله إل إله ل أن شهادةا وهو ،
بالطواغيت واكفروا ، بعيدين كاناوا ولو إخواناكم واجعلوهم ،

لم أو ، عنهم جادل أو ، أحبهم من وابغضوا ، وعادوهم
ّفرهم ّلفني : ما قال أو ، منهم علّي : ما قال أو ، ُيك بهم الله ك

، الله فالله ، وأولده إخواناه كاناوا ولو منهم والبراءةا ،
ًا به تشركون ل ربكم تلقون لعلكم دينكم بأصل تمسكوا شيئ

) اهـ.

:  الله رحمه سحمان بن سليمان العلمة قال
ويحك بالله من ***  لعاديت زعمته فيما الله صدقت لو ناعم

يكفُر
ًا الحق أهل وواليت وللكفر تهاجيهم *** ولما وجهرةا سر

تنصـُر
هنالك بأشراط *** ولكن مسلم قلت ما قال قد من كل فما

تذكـُر
الصحيح النص جاءناا *** بذا موطاــن كل في الكفار مباينة

المقرر
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ورضِيت ، الخرةا على الدنايا بالحياةا ورضِيت اطامأنانت إذا أما
ناهار ليل تراهم والذين والنصارى اليهود أولياء إلى بالركون

ويتراقصون ويؤاكلوهم ويضاحكوهم بالصليبيين يتمسحون
بل ، والرأي ، والرض  والعدةا ، بالمال ويناصروناهم ، 1معهم

والله ثم  والله أناك  فاعلم ، المجاهدين قتل في والمشاركة
.  العظيم الخسران خسرت قد

، عظيمة المجاهدين حرمات أن المسلمون أيها واعلموا
.  العظيم بالعذاب ُتوعد فقد عليها تعدى ومن
عنه الله رضِي حصيب بن بريدةا عن صحيحه في مسلم روى
ناساء : (( حرمة وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال

من رجل من وما ، أمهاتهم كحرمة القاعدين على المجاهدين
ً يخلف القاعدين ، فيهم فيخوناه أهله في المجاهدين من رجل

ظنكم فما ، شاء ما عمله من فيأخذ القيامة يوما له وقف إل
ًا حسناته من له ُسيبقي : هل )) . أي !!.  شيئ

المجاهد حق لعظم – أعلم والله – : ( وهذا الحليمي قال
الخروج فرض بجهاده وأسقط ، عنه نااب فإناه ، القاعد على
ًا نافسه وجعله ، بنفسه ذلك مع ووقاه ، عنه وُجنة ، له حصانا
في الجار خياناة من أعظم أهله في له خياناته فكانات ، دوناه
والله ، البعيد خياناة من أعظم الجار خياناة تكون كما أهله
والكفاية الطلب جهاد عن يتكلم الحليمي ) اهـ. والماما أعلم

. العين وفرض الدفع جهاد وليس ،

العقيدةا على ، اليماناية التربية أبناءكم تربية على واحرصوا
واحرصوا ، وجدال دعاوى ل أثرها يظهر عقيدةا ، الصحيحة

ل وأن ، المشاق وتحمل والمصابرةا الصبر على تربيتهم على
.  ومتاع ولباس أكل من يشتهوناه ما كل ُيعطوا

فهذه ، والرماية ، القتال فنون الولد تعليم على واحرصوا
من نافر على والسلما الصلةا عليه مّر حيث ، نابيكم وصية
بني : (( ارموا وسلم عليه الله صلى فقال ، ينتضلون أسلم

كبراء          1 مع يتراقصون وهم المراء الشاشات على شاهدوا الناس
        ( معلوما (    فإناه ، الصريح الولء هذا فمع ، وبريطانايا أمريكا رؤساء الصليب

الذين      !!.      المراء هؤلء ضِمن ومن شهادته ُد ُتر الرقاص أن الفقهاء عند
أناهم           ّدعون ي مشايخ من حاشية له أمير الصليبيين هؤلء مع يتراقصون

الحق      !!.  إلى ويدعوناهم الناس يدلون
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ًا كان أباكم فإن ، إسماعيل .  وأحمد البخاري )) . رواه رامي
. : يرمون . وينتضلون قبيلة : اسم وأسلم

الله رسول : سمعت قال عامر بن عقبة عن مسلم وروى
، أرضِون عليكم : (( ستفتح يقول وسلم عليه الله صلى

)) .  بأسهمه يلهو أن أحدكم يعجز فل ، الله ويكفيكم
بين : تختلف عامر بن لعقبة قال اللخمي فقيما أن وروى
: لول عقبة قال ، عليك يشق كبير وأنات ، الغرضِين هذين
، أعاناه لم وسلم عليه الله صلى الله رسول من سمعته كلما
: قال إناه  قال ؟ ذاك : ما شماسة لبن : فقلت الحارث قال

عصا)) .  قد أو ، منا فليس تركه ثم الرمي علم (( من

ًا مسلم وروى الله صلى الله رسول سمع أناه عقبة عن أيض
ما لهم : (( وأعدوا يقول المنبر على وهو وسلم عليه

إن أل ، الرمي القوةا إن أل ، الرمي القوةا إن أل ، استطعتم
)) .  الرمي القوةا

، الدرداء أبي حديث من ، كثيرةا الباب هذا في والحاديث
.  عنهم الله رضِي جابر ، وعقبة

ترك إلى ودعواتهم ، الضللة مشايخ أقوال إلى تلتفوا فل
الله كتاب فهذا ، وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة

تعتذرون فبماذا ، أيديكم بين وسلم عليه الله صلى نابيه وسنة
الله عند من جاءكم ما تركتم أناتم إن ربكم عند القيامة يوما

؟!.  غيرهما بأقوال وأخذتم ورسوله
الحق ومعرفة ، الضلل أهل طارق كشف أردتم أناتم وإن

تسمى والتي ، التوبة سورةا فاقرؤوا  فيه مرية ل الذي
.  وتجرد بتدبر ولكن ، والمبعثرةا ، بالفاضِحة

فصل

شهوات وراء السير من ناحذرهم فإناا ، الكبار هيئة وإلى
أهل على يعينوناه بأن ، النصارى موالي الطاغوت الحاكم
: الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول ، والجهاد التوحيد
، رسوله وسنة الله كتاب من علمه ما العالم ترك (ومتى
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ًا كان ورسوله الله لحكم المخالف الحاكم ُحكم واتبع مرتد
ًا ، لهم تحذير والخرةا) . وهذا الدنايا في العقوبة يستحق كافر

ًا ًا وليس ، وإشفاق أحد يخرج ل حتى ذلك إلى نانبه ، ُحكم
ًا الغمار ّفرون إناكم ليقول غد !. الدولة علماء ُتك

 
لعلها الله رحمه القيم ابن الماما كلما من كلمات هذه و

: العزما تشحذ

ٌق أنات؟! والطريق !. أين العزما مخنث : (يا قال حيث طاري
ِعَب ، الخليل النار في وُرمي ، ناوح لجله ونااح ، آدما فيه َت

َع ، إسماعيل للذبح وأضِِجع ِبث ، بخس بثمن يوسف وبي َل في و
ُناِشَر ، سنين بضع السجن ُذبح  زكريا بالمنشار و السيد و
ُبكاء المقدار على وزاد ، أيوب الُضر وقاسى ، يحيى الحصور

الذى وأناواع الفقر وعالج ، عيسى الوحش مع وسار ، داود
). وسلم عليه الله صلى محمد

ذلك دون ولكن *** قريب مزارها إن بالحزن دارها فيا
أهوال

ول ، المفلسون فيستامها هُزلت ما : ( تالله الله رحمه وقال
للعرض أقيمت .. لقد المعسرون بالنسيئة فيبيعها كَسدت

، النفوس بذل دون ثمن لها ُيرضِى فلم ، يزيد من سوق في
أن يصلح أيهم ؛ ينظرون المحبون وقاما ، البطالون فتأخر
ًا يكون : { أذلة يد في ووقعت ، بينهم السلعة فدارت ، ثمن
المدعون كثر } . ولما الكافرين على أعزةا المؤمنين على

، الدعوى صحة على البينة بإقامة طاولبوا ، المستشرفون
، الشجي حرقة الخلي لدعى بدعواهم الناس يعطى فلو

إل الدعوى هذه تقبل : ل فقيل ، الشهود في المدعون فتنوع
} الله يحببكم فاتبعوناي الله تحبون كنتم إن : { قل ببينة

وأقواله أفعاله في الحبيب أتباع وثبت  كلهم الخلق فتأخر
في { يجاهدون بتزكية البينة بعدالة .. فطولبوا وأخلقه

، المحبين أكثر } فتأخر لئمة لومة يخافون ول الله سبيل
وأموالهم المحبين نافوس : إن لهم .. فقيل المجاهدون وقاما

المؤمنين من اشترى الله { إن بيعة إلى فهلموا ، لهم ليست
} .  الجنة لهم بأن وأموالهم أنافسهم

من وجللة ، الثمن وفضل ، المشترى عظمة عرفوا فما
ًا لها وأن ، السلعة قدر عرفوا التبايع عقد يديه على جرى شأنا
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معه فعقدوا ، بخس بثمن يبيعوها أن الغبن أعظم من فرأوا ،
: ( ل وقالوا ، خيار ثبوت غير من ، بالتراضِي رضِوان بيعة

قيل ، المبيع وسلموا ، العقد تم ) فلما ناستقيلك ول ناقيلك
أوفر عليكم رددنااها ، لنا وأموالكم نافوسكم صارت : مذ لهم
في قتلوا الذين تحسبن ..{ ول معها وأضِعافها ، كانات ما

بما . فرحين يرزقون ربهم عند أحياء بل أمواتا الله سبيل
سراهم الوصول عند القوما } . . فحمد فضله من الله آتاهم

يحمد الصباح .. فعند أعطاهم ما على مولهم .. وشكروا
..) اهـ. السرى القوما

الولء عقيدةا إظهار وعدما ، العلم كتمان من وناحذرهم
من وناحذرهم ، ورسوله الله يريدها كما للناس صافية والبراء

إهماله.  أو ، الجهاد عن الناس صد
: ( وأما حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد العلمة يقول

واتخذ بربه عدل ومن ، المرتدين تكفير وعدما الجهاد إهمال
ًا آلهة معه بالله يؤمن لم من يسلكه إناما فهذا ، وأناداد

ّدر ولم ، صراطاه يسلك ولم ، أمره يعظم ولم ، ورسوله يق
وأئمتها المة علماء قدر ول بل ، قدره حق رسوله ول الله
: { فمن تعالى قال ، والضيق الحرج هو وهذا ، قدرهم حق
للمارقين للسلما} . والجهاد صدره يشرح يهديه أن الله يرد

هو بل ، السلما مسمى في داخل وتكفيرهم ، والمرتدين ،
) اهـ. المحققين بعض عليه ناص كما العشرةا أركاناه من

29ص الظلما مصباح

: الدين : ( وإظهار الله رحمه عتيق بن حمد الشيخ وقال
، دينهم -  وعيب والمرتدين المشركين أي – تكفيرهم
مودتهم من والتحفظ ، منهم والبراءةا ، عليهم والطعن
الدين!. ) إظهار فقط الصلوات فعل وليس ، إليهم والركون

196 الدرراهـ. 

العلماء ومحاكمة لحبس بالحاكم استنصاركم أن واعلموا
إل اليمان أهل يضر ولن ، عليكم وباٌل هو بالحق الصادعين

ورجالها وعتادها عدتها بكل الكفر جموع وهاهي ، أذى
ِفكرها هاهي ، وسحرتها وإذاعاتها وقنواتها وصحفها ومكرها و
العدد قليلة – المؤمنة العصابة هذه لحرب ذلك كل سخرت
حصل وإن ، أذى إل منهم ناالت ما ذلك كل ومع – والعدةا
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من الله يصطفى أن من بد ول ، التدافع سنة فهذه القتل
، صفوفهم لتصفوا ، الطيب من الخبيث ويميز ، شهداء خلقه
َول تعالى قال ُنوا : {  ِه ِء ِفي َت َغا ِت ْب ِما ا ْو َق ْل ُناوا ِإْن ا ُكو َلُموَن َت ْأ َت

ُهْم ّنا ِإ َلُموَن َف ْأ َلُموَن َكَما َي ْأ َتْرُجوَن َت ِه ِمَن َو ّل َكاَن َيْرُجوَن ل َما ال َو
ّلُه ًا ال ِليم ًا َع ِكيم } .  َح

ّطاع تكوناوا بأن احذروا ثم ، واحذروا جعل الله فإن ، طاريق ق
ليس – وشراء بيع والمحبة التوحيد أهل عباده وبين بينه

من اشترى الله : {  إن تعالى قال كما ، –  وشرائكم كبيعكم
أن من الجنة}  فاحذروا لهم بأن وأموالهم أنافسهم المؤمنين

فإن ، ربهم وبين بينهم المعقود التبايع هذا عن الناس تصدوا
بيع عن العباد تصدون فعلما النافس يشتري أن يريد الله

؟!. تعالى لله نافوسهم

أرجف مهما ، ذلك في شك ول ، محالة ل منتصر فالحق
.  المتقاعسون وتقاعس ، المخذلون وخذل ، المرجفون

الثقــلِن ميـاهه ُيوقفّن *** ل عـارمٌا سيٌل الحق بأّن واعلـم
ُه ُتحـاول أْن بنفسك فارفق ّد ّنك *** ل ص ثورةا َتجرف

الطــوفاِن
ًا ُتجرفّن إْن ُيلقيك لمياهـه معارضِـ الزمــاِن زبالـة بين *** 

من ُتحجب ل *** والشمس ظلمة والضللة شمس فالحق
ّذبـاِن ال

ًا *** يخلد والهدى الشريعة وجه في قاما من لظى في مهانا
النيراِن

فصل

ما لكم ناقول  والشقاق والنفاق الردةا أهل الطواغيت وإلى
ًا : ( إما للمرتدين عنه الله رضِي الصديق قاله ، مجلية حرب

ًا أو ٌد المرتد من يقبل ) فل مخزية سلم ول ، أمان ول ، عه
.  جزية

لسان على أبيات في الموحدين أحد ناظمه بما وناخاطابكم
:  1المجاهدين

ّـا بطشكم َأروناا السجوناا منا واملؤوا وطايشوا، ***  أروناا ، هي
ًى لـبك اـوآذونا اـصابرونا ّاـفإناـ دونااـوزي *** كمـلدي قو

المؤمنينا ُمنجي الله دـبحم *** اٌتـثب لنا ادــالجه درب على
عامر   :    .  1 بن محمد الشاعر وهو
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الصادقينا منا اللُه يـمـيَز *** حتى الحال ضِيق رغم سنمضي
ٌغ َمْن أل ْبـل ًةاُطا عنـا ُم حاكميناِ الجزيرةاِ أرض على *** ؟ غا

رتويَنـي حتى دَنـُيغم ولن *** شاٌتـمتعط اـوفنـسي بأّن
ناـيـسن دمائكمو عن فصامت *** بحلم اـاهـكففن قد اـوكن

عاقلينا ْنـولك هاـل فنحن *** ٍءْلـجه يَرـغ تمـأبي إذ اـفأم
جاهزينا وناواـٍءْفك رارـوإص *** دارـواقت ٍءْ بعزما اـله وناحن

ناـليُِمستأص مـُكتاحَْجنا به ٍءْ*** يوما لكرِب اهزينـج واـفكونا
ٍءْدـعن ٍءْ ارـجب كّل لَمـليع اـتوناـم أوفى ادنااـنِـع بأّن *** ي

اـظاهرين القيامة وماـي إلى *** ٍءْماض الله في اـادناـجه وأن
الركوناا يهوى َمْن إرجافُا ول ***  ِغـّر خذلُن يّصدناا وليس

لميناـالمستس أناصاره ول *** لـك ،ّ الغث الحوالي فكر ول
ّـُب *** رميا الطاغوت ةـدول سنرمي الظنوناا ُمَرّجيها ِمْن ُيَخي
َخـؤوناا ناـحوسياً  َسلوليا *** عرشا الكفر عروش من وينسُف

اـمتمكنينً  قوةا واـوكانا ***ً  لـقب الروس دنااـقص قد اـوكن
ْدنااهم ناـالكيـمتهً  قلة ارواـفص *** داـكي الله ولـبح فكـ

ُع شانـالشي وفي *** شرذمات مـمنه الله وأبقى ناـالبائسي رد
ّـينا اـنوناـالم ناخشى ل بالعزما لها *** ناـفقم اـبأمريك وثـن

ُعـمص *** ٍءْ يوما كّل في دهاـجن من لنا ناـللغابري ما ثلم ار
ًا رامتهاـك ومّرغنا ونااـالطع ناـصليها وبالمرصاد ***  مرار

افريناـالظ ناـوك طاردنااها *** ناـعانادت {الصومال} لما ففي
ٍءْة *** جالـم اهاـ{الخبر} اتخذنا وفي ّـم لتجرب ناـنااشئي تـعل
وفي{ تنزانايا} و{بأرض ***  ناارا البحر ٍءْ} جعلنا {كول وفي

}كينا
ونااـوالحص لـالمعاق ودكـينا *** اـُعله اـسنُ{منهاتن} د وفي
العراق} لها{ وأحكمنا *** المآسي {الفغان} سـْمناها وفي

كمينا
ذابـالع أذقناها *** ليا}ُ{الع الرياض} وفي وفي{شرق

اـمكررين
ناـفحيً  ِحـينا َحيـنها الجـناع *** الـسج اـناقارعه زلنا وما
ناـواثقيً اـحق الله رـبنص ***  قريٌب يومٌا ناـل ىـالقص وفي

الشجوناا اـجواناحن في تّحرك ***  واليتامى لـالرام فصرخات
يناـالحاكمِ لخلع ناـّرضُِيح ***  البرايا في ريعةـالش لـوتعطي

ناـناسي فما الزمان ناسي ولو *** لـ ك1ار}ــ{البت دما نانسى ولن

قوات :             1 قتلته والذي ، الله رحمه العييري يوسف للشيخ لقب هو البتار
العراق           بلد إلى متجه وهو حائل شمال معركة في السعودي النظاما
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الذكرى له ***  تبقى2} الجوفي دـفي{ المسج ومن   
اـالحنين تغذينا

ًا كتبته ما يكون أن الله أسأل وفيه ، تعالى الله لوجه خالص
ًا الله سبيل في والمجاهدين  ، الصادقين العلماء عن ذب

.  والمرتدين الصليبيين من للكفار وإغاظة ، الموحدين

وقرةا ، العموما وجه على موحد لكل عين قرةا ذلك يكون وأن
هو أو ، المرتدين سجون في عالم وكل ، مجاهد لكل عين
. والتعليم التدريس من منعه مع جبرية شبه إقامة في

.  الوكيل وناعم الله وحسبنا

لنا واختم ، منيبين ولك ، مجاهدين سبيلك في أجعلنا اللهم
.  مسلمين وتوفنا ، أعمالنا بالصالحات

محمد نابينا على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله والحمد
.   الميامين الغر وآله صحابته وعلى  المجاهدين إماما

النجدي العائذي الرحمن عبد وكتبه/ أبو

كتاب  .        :  مؤلفاته ومن ومؤلفات مقالت له والشيخ الصليبيين لقتال
. ( الجديدةا(    الصليبية الحرب حقيقة

2     " قوات     "  حاصرت حيث ، الجزيرةا شمال بالجوفا مسجد إلى إشارةا
فأطالقت          ، المجاهدون إليه لجأ الذي المسجد هذا السعودي النظاما

من           فيه من فقتل ، الثقيلة بالرشاشات ورشقوهم ، القذائف عليهم
في          إخواناهم إلى للناضماما الشمال ناحو متجهين كاناوا الذين المجاهدين

الصليبيين    .  لقتال العراق بلد
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