
لم آمر بها 
ولم تسؤني

 بها ولم تسؤنيآمر لم
ًا أمريكا أحداث في سلمان الشيخ مقال على رد

ْد َلَق َبَقْت {َو َنا َس ُت ِلَم َنا َك َباِد ِلين ِلِع ْلُمْرَس ّنُهْم ا ِإ َلُهُم * 
ْنُصوُُرون ْلَم ِإّن ا َنا َ*َو َد ْن ُبوَُن}َ َلُهُم ُج ِل ْلَغا ا

الجربوُع صالح بن العزيز عبد الشيخ؛ كتبه

علممى والسمملما والصمملةا ،الرحيممم الرحمممن الله بسم
والمرسلين.  النبياء أشرف

بعد:  أما

العممودةا سمملمان الشيخ فيه وقع لما مختصر نقد فهذا
, أمريكمما أحممداث حممول برؤيممة لممه عنممون الممذي مقمماله فممي

). النقد؟ من نخاف لماذا: (القائل هو والشيخ

لجميعهمما وليممس البليمما لبعممض أتعرض أن رأيت ولقد
أجعممل ثم ،هي كما بها أتى التي والطواما الشيخ كلما جاعل
الممتي والبليمما الرزايا هذه بعض على التعليق مباشرةا بعدها
الشيخ.  فيها وقع

قبببل     الشببيخ     أذن     فببي     أهمببس     بببدء     ذي     وبادي
ً     التعليق     في     البدء له:      قائل

الدمغممة، وغسيل القناع، وسائل من شئت ما لتملك
النمماس، قلمموب وفممي النممترنت فممي عممدةا مواقممع ولتملممك
و... الكلمة صياغة في البلغة وقوةا المنطق حسن ولتملك

ًا تملك لن و... و... ولكن عقمول تجعمل أن اليمماما ممن يومم
لممم فهذا لك يحلوا بما تملها ثم ومن فارغة أواني الصحوةا

السممماء مممن بممالوحي والمممدججين المممدعمين للنبياء يمنح
الشيخ.  فضيلة لك يمنح لكي

الصمادر مقمماله في العودةا فهد بن سلمان الشيخ قال
أمريكمما: أحممداث حممول رؤيممة بعنمموان هممم28/6/1422 فممي

فببي     حببدث     مببا     حببوُل     اليببام     هببذه     التسبباؤل     (يكببثر
فيهببا     أحببببت     كلمببات     وهببذه     وواشببنطن،     نيوُيوُرك

فببي     وهي     الحدث،     ملبسات     بعض     حوُل     الرأي     بيان
ٌد     منها     جزء . والمراجعة)     للنظر     قابٌل     اجتها
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التعليق:

:للنظممر...) قابممل اجتهمماد منهمما جممزء في  (وهي:قوله
يجموز ل كمالوحي قطعممي الشميخ فضمميلة يما الخآمر والجمزء
نظممر محممل ذكرت ما جميع يكون ل لماذا تعديه، ول تخطيه

مممن تنشممده الممذي المنشممود التواضممع أيممن الصممواب، وهممو
الصحوةا؟!

الجببانب     مببن     عنهببا     أولً: الحديثالشمميخ: ( قممال
ًا     بوُصفه     الوُاقعي ّدر     حببدث     قببد     أمببر ول     ووقببع     وقبب

ّده،     إلى     سبيل رحببم     مببن     خببرج     فاسد     موُلوُد     فهوُ     ر
الشببعوُب،     بكرامة     والستخفاف     والظلم     الغطرسة

نجحببت     فقد     المريكان     غرسها     لشجرة     مرة     وثمرة
ًا     أمريكببا ًا     نجاحبب وتوُسببيع     العببداء     صببنع     فببي     ببباهر

الحدث،     هذا     في     واضح     وهذا     عليها،     الناقمين     دائرة
مببن     واسع     فضاء     في     تدور     ظلت     التهام     إصبع     فإن

). المتهمين

التعليق:

؛تقممول أن تعمماظمت ؛فاسممد...) مولممود  (فهممو:قمموله
أعممدائه ممن اللممه ينتقممم أن يزعجممك فهممل ،اللممه من عقوبة

سممالمين، بينهممم من ويخرجنا بالظالمين الظالمين فيجازي
اللممه مممن أرحممم أنممت هممل فاسممد، مولممود القدر سميت لذا

عقيمممة فلسممفة بصيرا) ولكممن خآبيرا بعباده كان (إنه بعباده
من...  خآرج فاسد مولود يسمى أن أحق بزنطي وجدل

اللممه أعممداء أصاب لما الحزن علئم عليك أرى لماذا 
الفممرح مممن المممؤمنين عممموما علممى أراه ممما خآلف وهممو

والممبراكين والعاصممير الزلزل في رأيك والستبشار؟! وما
مولممد هممي وهل والخآرى الفينة بين الله أعداء تضرب التي

والسممتخفاف والظلممم الغطرسممة رحممم مممن خآممرج فاسممد
.الشعوب بكرامة

من عقوبة تسوني) وهذه ولم بها آمر  (لم:قلت ليتك
اللممه تحممارب فتئت ما التي الغطرسة رحم من خآرجت الله

يغلب.  الله يغالب من وإنه مساء صباح
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ربك بطش تعالى: (إن قوله نسي الشيخ عّل أدري ل
؟مأمون) غير ربهم عذاب (إن: وقوله ،لشديد)

لحببد     أمريكببا     تدع     لم     وبهذاسلمان: ( الشيخ قال
ًا     فليببس     ولببذا     ويمقتها،     يكرهها     أن     إل     فرصة عجببب

المرشببح     بالببذات     هببوُ     المريكي: لمبباذا     يتساءل     أن
ًا     المنادى     هوُ     ولماذا     الرهاب؟     لعمليات     الول دائمبب

ًا     وطنه     إلى     للعوُدة إرهابية؟)     أعمال     من     تحسب

التعليق:

ًا بغيممر لهمما الشممعوب يحبممب ممما إلي ترشدها هل عجب
فرصممة لحممد أمريكمما تممدع لممم تقممول أن السلما؟! فالصل

دول مممن وغيرهمما أمريكمما فممي الصممل لن للسلما، دعوتها
ًا وتكممره تمقممت أن الكفر كفرهمما بسممبب لممه، نظيممر ل كرهمم

وللمؤمنين.  ولرسوله لله وحربها

هممذا تسمممي لممماذا أخآممرى ناحيممة ومممن ناحية من هذا
ًا العمل فيممما وكنت الخبيثة، العلما وسائل وراء جريا إرهاب
الفمماجرةا الغربية والمصطلحات اللفاظ، هذه تحارب مضى
العلما.  وسائل بها تزخآر التي

ًا للظالمين الله عقوبة تسمي أن بك أربى إني  إرهاب
أي تسميها أو العربي، العلما بمفهوما أو الغربي بالمنطوق

وغربها.  الرض شرق في الطواغيت تخدما تسمية

أنفسببهم     المريكيببوُن     وسببيجد (:الشمميخ قممال
مسلسببل     مببن     تخلصببهم     شببجاعة     وقفة     إلى     بحاجة
كما     العالم،     في     سياستهم     بإصلحا     المنتظر،     الذعر

ًا     "نيكسببوُن" قبببل     وقببف ًا     موُقفبب بببإعلن     شببجاع
تغببرق     أمريكببا     كببادت     أن     بعببد     فيتنام     من     النسحاب

نتائببج     مببن     وبلده     شببعبه     فأنقذ     المستنقع     ذلك     في
). خاسرة     حرب

التعليق:

ًا وبأمتنما بنما "نيكسممون" غمادر العلمج شجاعة لك هنيئ
ظل في بالشجاعة وصفه لك يحلو كيف أدري ل السلمية،

بممه يتمتممع كممان الممذي والسممتبداد الظلم هل الظروف، هذه
شجاعة؟!
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مثببل     إلببى     بحاجببة     المريكيين     وإن (:الشيخ قال
وتخليصها     المريكية     السياسة     لصلحا     الموُقف     هذا
). الشعوُب     عداوات     مسلسل     من

التعليق:

الكممافرين مممع وسمملم عليممه اللممه صمملى الرسممو منهج
المهتريممة سياسممتهم بإصمملح نصممحهم تسلم) وليس (أسلم
أنممت وهممل هممذا، بمقالممك وترقيعهمما إصمملحها تحمماول الممتي

الشعوب؟!  صداقة أمريكا تكسب أن على حريص

موتممورةا أمريكمما تبقممى أن المممؤمنين صممالح مممن إن
إصممملح فمممي نسمممعى أن ل التفكيمممر وفاسمممدةا السياسمممة
بالمشممورةا وتزويممدها والممدها، بالحنكممة ومممدها سياسممتها،

لغيممر وتعبيممدهم الشعوب استعباد شأنهما من الذين والراء
تعالى.  الله

ضبببط     يمكبن     ل     الظلبم     نتائبج     إن (:الشمميخ قممال
ردود     أن     وذلببك     أفعالها،     ردود     تقدير     ول     حساباتها،

القنابببل     كشببظايا     والمظلببوُمين     المقهببوُرين     فعل
مببن     وتصببيب     اتجبباه،     كببل     فببي     تطيش     النشطارية

.)تصوُيب     غير

التعليق:
ً اللممه حممرب نتمماج بممل الظلممم نتائممج ليست  هذه:أول

أبينا.  أما شئنا وتحديه

ًا: سممنة هممي بل الفاضل شيخنا فعل ردود  ليستثاني
يغممالب ورسمملي) مممن أنمما غلبممن ل الله (كتب خآلقه في الله
يغلب.  الله

ًا: بممل تصممويب غير من تصيب تقول أن يحسن  لثالث
.رمى) الله ولكن رميت إذ رميت  (وما:قل

المظلبببوُمين     أفعبببال     ردود     إنالشممميخ: ( قمممال
ول     مبببداها     فبببي     التحكبببم     يمكبببن     ل     والموُتبببوُرين

المشببروع     حببدود     متجبباوزة     تطيببش     وإنها     اتجاهها،
). والعراف     الديان     قوُانين     والمعقوُل،مخترقة

التعليق:
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قمموانين حممتى تخممترق الممتي الفعممال ردود من عجيب
ممواطن صماحبه يمورد اللممه! تفخيممم وضممعها الممتي السملما

شهير.  وكاتب بليغ ليقال الهلكة

بالقببانوُن     تكفببر     مببا     أول     وتكفرالشمميخ: ( قال 
يصببح     لبن     فلبذا     أولً؛     الحمايبة     لهبا     يبوُفر     لبم     الذي
ًا العمليببات     بعببض     في     نراه     ما     لعدائها. وهذا     حامي
والقببانوُن     الببدين     حببدود     متجبباوزة     تنطلببق     الببتي

). وحياته     ذاتها     المنفذ     ومصلحة

التعليق:

يمموفر لممم السمملما فهممل السمملما الديممان هممذه مممن
به؟! يكفروا أن لهم لمعتنقيه؟! وبالتالي الحماية

والحقيقي     الول     العلج     فإن     ولذاالشيخ: ( قال 
النفببوُس     يشببحن     الببذي     الظلببم     فتيببل     نببزع     هببوُ

عببن     والبصببار     البصائر     ويعمي     والمقت،     بالكراهية
أو     مشببروعيتها     فببي     والنظببر     الموُر،     عوُاقب     تدبر

). نتائجها

التعليق:

والخآير؟! الول العلج هو الله دين في الدخآول أليس
.تسلم) (أسلم

ًا     إنالشيخ: ( قال ً     عدد أن     دون     النبباس     من     قليل
إذا     الضببرر     إلحبباق     على     يقدرون     شيء     كبير     يملكوُا

). ذاتي     أخلقي     وازع     لديهم     يكن     لم

التعليق:

ًا بالكافرين الضرر ألحق من (ممما الله سبيل في جهاد
ووازع رادع لممديه ليممس عنممه يقممال لينممة) هممل مممن قطعتممم
.عظيم) بهتان هذا ذاتي؟! (سبحانك أخآلقي

عسببير     أمببر     المببدنيين     حماية     وإنالشمميخ: ( قال
ًا، المصببالح     فيببه     تببداخلت     وقببت     فببي     خاصببة     جببد

أصبببحت     ربمببا     حتى     السلحة     وانتشرت     وتشابكت،
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كمببا     الشامل،     الدمار     أسلحة     تملك     الجماعات     بعض
.)التقارير     بعض     في     يشاع

التعليق:

أهممي المزعومممة الجماعات هذه فمن وإل وشاية هذه
تحريممض هممذا الله؟! فهممل سبيل في تجاهد التي الجماعات

الكافرين؟! أعلما وسائل تناقلته لما ترديد عليها؟! أما منك

ّثر     صاحبه     الحدث     هذا     إنالشيخ: ( قال َأ مببا     لببه     َتبب
التعببباطف     حشبببد     أن     نلحبببظ     كنبببا     وإن     يببببرره،

مجاملببة     فيهببا،وأن     مبببالغ     بصببوُرة     تببم     والتحببالف
). الفعل     ردود     من     كثير     في     ظاهرة     كانت     أمريكا

التعليق:

عنهممم اللممه قممال الذين لهلكا المتأثرين، من أنت هل
هممذا عجيممب يممبرره، ما هذا البرية) ولتأثركا شر هم (أولئك
اللممه إن ثلثة! وقالوا ثالث الله إن قالوا الذين على التباكي

تعممالى: (ويشممف قمموله مممن أنت أين مريم، بن المسيح هو
كممما منكممم نسممخر تعالى: (فإنا مؤمنين) وقوله قوما صدور

ن آمنموا المذين تعالى: (فماليوما تسخرون) وقوله الكفمار م
وسمملم عليممه الله صلى الرسول أن نسيت يضحكون) وهل

بممموت تبشمميره ذلممك ومممن الطممواغيت بممموت يبشممر كممان
كسرى؟!

سببتخطئ     المتحببدة     الوُليببات     إنالشمميخ: ( قممال
ًأ ًا     خط عببداوة     حشد     في     جديد     من     أفلحت     إذا     تاريخي

وإذا     الحببدث،     هذا     معالجة     آلية     ضمن     لها     المسلمين
ثقافببة     اعتبببرت     أو     المتهببم،     بببذنب     البببريء     أخببذت

وطرائببق     تعليمهببم     ومناهببج     وعقيدتهم     المسلمين
). التجاه     هذا     عن     مسؤولة     حياتهم

التعليق:

)،المتحممدةا الوليممات إن( :فقممال ،أمريكمما الشيخ فخم
أو أمريكمما يقممول أن فيكفممي الطممواغيت تعظيممم مممن وهممذا

ً النصارى، أن لهممم يحلمموا الممذي بالتحمماد وصممفهم مممن بممدل
إل يممذكر ل وأن الكممافر يمممدح ل أن فالصممل ،بممه يوصممفوا
ولكنممي إليممه، والركون حبه القلب في يقع ل حتى بمساويه

والطواغيت الملحدةا بالكفرةا يصفهم أن تحاشا الشيخ أجد
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الناس أحرص  (إن:قال أن به وصفهم ما وأعظم الجلوزةا،
مممن والحممذر التمموخآي هممذا مممن العجممب حيمماةا)،فيممال علممى

علممى يممزد لمم المقمال باقي وفي والزندقة، بالكفر وصفهم
حممتى فيممه يقممع قممد مممما وهممذا والظلم، بالغطرسة وصفهم

وإلحاد؟!  كفر من به انفردوا بما تصفهم ل فلماذا المسلم،

فممي حممدث ممما لهمما حدث أن بعد متحدةا وليات أي ثم
فممي شممهور فممي يمممت مممالم دقممائق في فمات عين غمضة
والثانية.  الولى العالمية الحرب

القيم ابن قال ما يعدون ل عندنا هم ؛للشيخ أقول لذا
الله: رحمه

من أتخاف وذبابه       الورى همج فهم كثرتهم تخش ل
فاثبت ذبان

فصيحتهم              وصيحوا الخصوما تكاثرت وإذا
 دخآان كمثل

قعر إلى يهوي        وبعده الرفيع الوج إلى يرقى
الداني الحضيض

فذاكا بعضا          ببعضهم الجدال عند واشغلهم
للفرسان الحزما

فزعا              تكن فل عليك حملوا هم وإذا
بجبان ول لحملتهم

لدى بمحمود هذا         فما جند بل تحمل ول واثبت
الشجعان

مع عساكرها وافت       قد السلما عصابة رأيت فإذا
السلطان

ول الواني بالعاجزتكن ول الصفوف فاخآترق فهناكا
الفزعان

.ناحية من هذا

فاعمل أن المكذوبمة الدعوى الشيخ يكرس أخآرى ومن
السمماعة هممذه جريمة. وإلممى وأنه المسلمين من الفعل هذا
مممن أن يفيممد ل المريكيممة التحقيق مكاتب عن صدر ما كل

الجماعممات مممن مسمملمون.. أو هممم العمليممات بتلممك قمماموا
الظممن قبيممل مممن هممو إنممما قيممل ممما كممل السمملمية.. وأن

َوَما ،والشتباه والتخريص ُع ( ِب ّت ُهْم َي َثُر ْك ًا ِإّل َأ ّن ّظممّن ِإّن َظ ل ال
ِني ْغ ّق ِمَن ُي ْلَح ًا ا ْيئ ّلَه ِإّن َش ِليٌم ال ُلون ِبَما َع َع ْف َ) َي
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وهممي التهاما؛ بأصابع إليها ُيشار التي السلمية والجهة
لممذلك إدانتهمما مممرةا مممن أكممثر أعلنممت الطالبان.. قممد حركة

الول المتهم أسامة الشيخ منه.. وكذلك برآء العمل.. وأنها
أدنممى لممه يكن لم أنه مرةا من أكثر القضية.. أعلن هذه في

فممي إقممامته ظممروف حصممل.. وأن فيممما مشمماركة أو ضلوع
العمل.  هذا بمثل القياما من تمكنه ل أفغانستان

ًا     يشبببكل     الغبببرب     إنالشممميخ: ( قمممال متنفسببب
فببي     بلدهببم     فببي     حببتى     المضببطهدين     للمسببلمين

ْدُر     لوُل     وربما     الحالت،     من     العديد مببن     القببائم     الَقبب
ّد     البلد     تلك     في     الوضاع     لكانت     الدولية     الرقابة أش
). وأقسى

التعليق:

ول وليسمت الممؤمنين، بعبماده وعنمايته اللمه رحممة ل
ُقْل للمؤمنين الحافظ هي ورقابتهم الغرب قوانين ُتْم ( ْي َأ َفَر َأ

ُعوَن َممما ْد ِه ُدوِن ِمممْن َتمم ّلمم ِنممَي ِإْن ال َد ّلممُه َأَرا ُهممّن َهممْل ِبُضممّر ال
َفاُت ِه َكاِش ْو ُضّر ِني َأ َد ٍة َأَرا َكاُت ُهّن َهْل ِبَرْحَم ِه ُمْمِسمم ِتمم َرْحَم

ِبَي ُقْل ّلُه َحْس ِه ال ْي َل ّكُل َع َو َت ُلوَن) َي ّك َو َت ْلُم .ا

ًا     الحببدث     يفببرز     أن     إمكانيببةالشمميخ: ( قممال سببعي
ًا .)العالم..     في     الجهادية     البؤر     لتصفية     جاد

التعليق:

ًا تسميها ل أن النسب كان هممذه ارتبطممت حيممث بممؤر
ًا اللفظة اللممه سبيل في الجهاد تصفية قل وإنما بالذما، دوم
فهمممي رأي مثممل الجهمماد فممي رأي لممك كممان إذا إل وأهلممه،
آخآر! شيء فهذا هويدي

والنسمماء البرايمما قتممل أن مقمماله فممي الشمميخ يبين ثم
التممابع مسممألة فممي تفصمميل دون السلما من ليس والعجزةا

أن البرياء قتل بمسألة قال من ويلزما المتميز، والمستقل
الكممافرةا الممدول يضممرب عنممدما اللممه قممدر علممى يعممترض

النسمماء أنقاضممها بيممن الممتي المممدمرةا والممبراكين بممالزلزل
البريمماء قتل بحرمة قال الذي يلزما بل والطفال، والعجزةا

اللممه صمملى الرسممول يتهممم أن تخصمميص ول تقييممد دون من
البريمماء قتلممة مممن بأنهم بعدهم ومن والصحابة وسلم عليه
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المنجنيممق نصب الرسول لن القائلين، هؤلء اصطلح على
وقتل التمييز عدما المنجنيق طبيعة ومن الطائف، قتال في

بنممي يهممود مممن أنبممت مممن كممل والسمملما الصلةا عليه النبي
.بينهم يفرق ولم قريظة

حممديث: علممى تعليقمما المحلممى فممي حممزما ابممن قممال
عليمه اللمه صملى اللمه رسمول علمى قريظمة يموما عرضت(

عممموما وهممذا(حممزما:  ابممن قال )،قتل أنبت من فكان وسلم
عسمميفا منهممم يسممتبق لممم وسلم، عليه الله صلى النبي من
.)منه صحيح إجماع وهذا ،كبيرا شيخا ول فلحا ول تاجرا ول

وكمان(المعماد:  زاد فمي اللمه رحممه القيمم ابن قال 
فنقضوا قوما عاهد أو صالح إذا وسلم عليه الله صلى هديه

الجميممع، غممزا بممه ورضمموا البمماقون وأقممره بعضممهم نقض أو
وبنممي قريظممة بنممي فممي فعممل كممما ناقضممين كلهممم وجعلهم
سممنته فهممذه مكممة، أهممل في فعل وكما قينقاع وبني النظير

. )الناكثين الناقضين في

ذلك بيان في العقلء حمود الشيخ العلمة أسهب وقد
موضعه.  في فليراجع المشهور بيانه في

وغيرهممما: ومسمملم البخاري لحديث إغفاله عن ناهيك
قال: عنهما الله رضى جثامة بن الصعب عن عباس بن عن

ذراري مممن البيممات فممي نصمميب إنمما اللممه رسممول يمما: (قلت
صلى النبي أن رواية وفي |،منهم)  (هم:قال ؟)،المشركين

الليممل مممن أغممارت خآيل أن  لممو:لممه قيممل وسمملم عليممه اللممه
.آبائهم) من  (هم:قال ؟المشركين أبناء من فأصابت

ًا البخاري بوب بل يممبيتون الممدار أهممل ؛باب(فقال:  باب
.والذراري) الولدان فيصاب

النسمماء قتممل جممواز ؛بمماب: (مسمملم الممماما وقممال
.تعمد) غير من البيات في والصبيان

رسول ُصد عندما الحديبة قصة في وغيره أحمد وعند
الله صلى الله رسول قال البيت عن وسلم عليه الله صلى
ذراري علممى نميممل أن أتممرون علممي (أشمميروا :وسمملم عليه

موتممورين قعممدوا قعدوا فإن ،فنصيبهم أعانوهم الذين هؤلء
نؤما أنا ترون أما ؟الله قطعها عنقا تكن نجوا وإن ،محزونين

اللممه رضممي بكممر أبممو فقاما ؟)،قاتلناه عنه صدنا فمن البيت
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مممن ولكن أحد، لقتال نأت لم إنا الله رسول يا: (فقال عنه
.إذا) فروحوا: (النبي فقال )،قاتلناه البيت وبين بيننا حال

ذلممك كتممم لربممما ؟سمملمان شيخ يا التعتيم هذا فلماذا
خآوضمك وعمدما سكوتك فمصلحة كذلك كان فإن ؟لمصلحة

وإن المممة، عممن كتممم ما كتم مصلحة من أعظم مقالك في
ممما ويتركا ماله ينقل الناس غالب من فلعلك كذلك يكن لم

ويرضاه.  يحبه لما الجميع الله هدا ،عليه

مممن السمملما موقف في بالتنظير الشيخ قاما أن وبعد
ًا وبيمان، تفصيل دون الحرب في والنساء الذراري ل تنظيمر

تخويممف إلممى الخطممأ هممذا مممن انتقممل خآطئممه، فممي شممك
أن     إمكانيببةقممال: ( حيث ،بالله ثقتهم وزعزعة المسلمين

ًا     الحدث     يفرز ًا     سببعي الجهاديببة     البببؤر     لتصببفية     جبباد
وهببذا     العمببل،     هببذا     مثل     تفرز     أن     خشية     العالم     في

والشيشبببان     فلسبببطين     علبببى     ينعكبببس     ربمبببا
.)وغيرها  ..   وكشمير.

العمببال     مببن     كببثير     إلببى     هذا     يمتد     وقدوقال: (
والخيريببببة،     والثقافيببببة     الدعوُيببببة،     السببببلمية

البيئببة     أنهببا     علببى     يصببنفوُنها     قببد     الببتي     والتعليمية
). المناخ     وتهييء     القوُالب،     تضع     التي

أو     السببلمية     الشببعوُب     تتعببرض     وقببدوقممال: (
فببي     اللببه     وكان     الظالمين،     هؤلء     من     للذى     بعضها

الراحببة     طعببم     يذق     لم     الذي     الفغاني     الشعب     عوُن
أن     يخشببى     والببذي     السببنين،     عشببرات     من     والهدوء

غببزو     إلى     روسي،     غزو     بين     ما     المتناقضات،     يشهد
). أمريكي

المجتمعببات     داخببل     السببلمية     المعاناةوقال: (
وضببع     في     بموُجبها     المسلموُن     صار     والتي     الغربية

التضبببييق     لبعبببض     وتعرضبببوُا     عليبببه،     يحسبببدون     ل
العلميببة     الهجمببة     فببي     البدايببة     وكببانت     والعتببداء

ًا     الحبببدث     مسبببؤولية     وجهبببت     البببتي إلبببى     تلقائيببب
.)المسلمين

المضببمار     هببذا     فببي     نكسببة     تحببدث     وقدوقال: (
تعتمببده     أن     يخشببى     الذي     المسؤولية     تعميم     بسبب
.)الغرب     في     القرار     مصادر
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فبي     للمسببلم     القائمببة     الصببوُرة     تنميطوقال: (
السبّفاحا     صبوُرة     أنهبا     علبى     الغرببي     الموُاطن     نظر
حقببوُقهم،     وصادر     الناس     في     لثخن     تمكن     لوُ     الذي

مببن     الذهنيببة     الصببوُرة     هذه     ينقل     العادي     والنسان
فيحملهببا     والدين،     والجنس     الثقافة     إلى     الشخاص
). التصوُر     هذا     مسؤولية

أو     السببلم     تقبببل     دون     يحببوُل     وهببذاوقممال: (
الدعوُيبة     المؤسسببات     مهمببة     ويعقبد     فيبه،     التفكير

ًا     ويبنبي     الغرب،     في ً     جبدار أو     هبدمه     يصبعب     عبازل
ًا     تجاوزه، محببدودة     تظببل     السلمية     الجهوُد     أن     علم

فتظل     الجماهير     أما     معينة،     شريحة     إلى     إل     تصل     ل
إلببى     هببذا     انتقل     ربما     بل     العلمي     التنميط     أسيرة
والببدعاة،     الدعوُة     حقيقة     تعرف     ل     إسلمية     شعوُب

هببذه     مثببل     خلل     مببن     إل     السببلميين     برامببج     ول
ل     بأحاديببة     الصببوُرة     ترسببم     ضوُئها     وعلى     الحداث،
التعميميبببة     إلبببى     يميبببل     جمهبببوُر     مبببن     تسبببتكثر

). الولية     النطباعات     وراء     والنسياق

التعليق:

ْيَس  َل َأ ّلُه ( َكاٍف ال ُه ِب َد ْب َنَك َع ُفو ّو ُيَخ ِذيَن َو ّل ِه ِمْن ِبا ِنمم ُدو
ِلِل َوَمْن ّلُه ُيْض ٍد) ِمْن َلُه َفَما ال َيمما ،َها َهمما ( ّي أ

ْغ الّرُسمموُل َ ّلمم َممما َب
ِزَل ْن ْيَك ُأ َل ّبَك ِمْن ِإ ِإْن َر َعْل َلْم َو ْف ْغممَت َفَما َت ّل َتُه َب َل ّلممُه ِرَسمما َوال

ْعِصممُمَك ّنمماِس ِمممَن َي ّلممَه ِإّن ال ِدي ل ال ْهمم ْومَا َي َقمم ْل ِريَن) ا ِف َكمما ْل ،ا
ِذيَن ّل ُهُم َقاَل (ا ّناُس َل ّناَس ِإّن ال ْد ال ُعوا َق ُكْم َجَم ُهْم َل ْو َفاخْآَش

ُهْم َد ًا َفَزا ُلوا ِإيَمان َقا َنا َو ُب ّلُه َحْس ْعَم ال ِن ِكيُل) َو َو ْل ّنَما ،ا ِإ ُكممُم ( ِل َذ
َطاُن ْي ّوُف الّشمم ُه ُيَخمم َء َيمما ِل ْو ُهْم َفل َأ ُفو ُفوِن َتَخمما ُتممْم ِإْن َوخَآمما ْن ُك
ِنين) ْؤِم َول ،ُم ْنَك ( ِذيَن َيْحُز ّل ُعوَن ا ِر ِر ِفي ُيَسا ْفمم ُك ْل ُهممْم ا ّن َلمْن ِإ

ّلَه َيُضّروا ًا ال ْيئ ُد َش ِري ّلُه ُي َعَل َأّل ال ُهممْم َيْج ًا َل ّظمم ِةا ِفممي َح اْلخِآممَر
ُهْم َل َذاٌب َو ِظيٌم)، َع ِإّن َع ّلَه ( َع ال ِذيَن َم ّلمم ْوا ا َقمم ّت ِذيَن ا ّلمم ُهممْم َوا

ُنون كنتممم إن تخشمموه أن أحممق فممالله (أتخشممونهم ،َ) ُمْحِس
مؤمنين).

،نممونيته فممي اللممه رحمممه القيممم ابن قاله ما هنا واكرر
الكممافرين قممدر مممن الحممط مممن العليممل يشممفي ممما ففهيمما

يقول:  إذ المستقيم، الله صراط عن والمرتدين

من أتخاف وذبابه       الورى همج فهم كثرتهم تخش ل
فاثبت ذبان
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فصيحتهم              وصيحوا الخصوما تكاثرت وإذا
 دخآان كمثل

قعر إلى يهوي        وبعده الرفيع الوج إلى يرقى
الداني الحضيض

فذاكا بعضا           ببعضهم الجدال عند واشغلهم
للفرسان الحزما

فزعا               تكن فل عليك حملوا هم وإذا
بجبان ول لحملتهم

لدى بمحمود هذا          فما جند بل تحمل ول واثبت
الشجعان

مع عساكرها وافت        قد السلما عصابة رأيت فإذا
السلطان

ول الواني بالعاجز تكن ول الصفوف فاخآترق فهناكا
الفزعان

الختام:     وفي

ضممربة مجممرد سمملمان الشيخ يتصوره كما المر ليس
فممي العزل المؤمنين تجاه الفاجرةا أمريكا توجهها عسكرية

خآطيممر المممر إن ،وأمر ذلك من أدهى المر بل ،أفغانستان
ًا، ؛المممر إن الشمميخ، وتنظيممر وتخيممل حدس يتعدى أظنه جد
.صليبية حرب أمر

المزعومممة أمريكمما عدالممة الشمميخ يسممتجدي فكيممف
وإنيقول: ( كيف  بل؟!والشعب النسان لحقوق وحفظها

ّلببَب     أن     نطمببع     زلنببا     ل     كنا العقببل     صببوَُت     القببوُُم     ُيَغ
أو     اليهوُديببة     للضببغوُط     يسببتجيبوُا     وأل     والحكمببة،

؟!)العمياء     الداخلية     الشعبية

أمريكمما وحكمممة بعدل العتداد من المستوى هذا إلى
أس بعمده ليمس يمأس سلمان، الشيخ (اليهود) وصل ن ي م

الغادرين.  الكافرين في أمل بعده ما وأمل المسلمين

فهممذه صممليبية حممرب أمممر المممر أن الشمميخ يجهممل هل
والغربييممن: المريكييممن للمسممؤولين الرسمممية التصريحات

صممراحة بكممل يعلنهمما بمموش جورج المريكي الرئيس فهاهو
اقلت  كمما- ووضموح حمرب  بأنهما- العلما وسمائل ذلمك تن

أمريكمما المممد.. وأن طويلممة الرهاب.. سممتكون ضد صليبية
أمريكمما عليممه تغضممب لمممن الويممل كممل غضممبت.. والويممل

بليممر تمموني البريطمماني المموزراء رئيممس وتتسخطه! وكممذلك
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يخمموض أن الغممرب علممى يقممول: يجممب حيث صراحة يعلنها
ًا الرهاب؟!  ضد حرب

فممي جلمي أفغانسمتان.. وهممذا لضرب مسبق تبييت إنه
أي يبمدأ أن وقبممل مباشمرةا طالبان حركة إلى التهاما توجيه
إحيمماء على بصدق تعمل لنها إل ذاكا وما المر، في تحقيق
الحيمماةا.. ومحاولممة جمموانب لجميع الشامل السلمي الدين
جعلهمما مممما هذا اجمع.. ولعل العالم في إسلمية حياةا نشر

والغربية! المريكية للضربات الول الهدف

شممعب إبممادةا على الشديد الحرص لهذا معنى فأي وإل
ٍد شممخٍص أجل حياته.. من مرافق بجميع بكامله  كممما- واحمم

حصل؟!  فيما إدانته الساعة حتى تثبت  لم-زعموا! 

حممرب صممليبي.. وأنهمما حقد أنه إل ذلك تفسير يمكن ل
منممذ لهمما والمسمملمين.. يرتممب السمملما على شعواء صليبية
أمد! 

فمممي الموجمممود أسمممامة ليمممس المريكمممي الهمممدف
برمتهمما السمملمية السمملما.. والتجربممة أفغانسممتان.. وإنممما

أفغانستان!  في الموجودةا

بممذلك صرح  كما- المريكية للسلطات أسامة وتسليم
إل ينهيهمما المشممكلة.. ول ينهممي  ل- أنفسممهم المريكممان

فممي الناشممئة السمملمية الدولممة علممى الكامممل القضمماء
أفغانستان! 

إلممى بحاجمة ليممس المممر أن سلمان شيخ يا علمت هل
به تستعدي وبيان المريكان، الضحيايا بشأن تصدرها فتوى
؟إليممه التهمماما بأصممابع تشممير أو لممه، دخآل ل من على هؤلء
المسألة وليست الكفرةا، هؤلء على نياحة أمر المر وليس

المممؤمنين إخآافممة إل ورائهمما مممن ليممس عشمموائيه تحليلت
أن يعنممي ل المممر أن كممما العظيممم، بممالله ثقتهممم وزعزعممة

مممن ليممس الممذي الوديممع الحمممل بمظهممر السمملما تظهممر
الكفممرةا هممؤلء علممى والغلظممة والقتممال الجهمماد سياسممته
.عليهم) (واغلظ المارقين

ا ا ومواجهمة وكفمر إسملما أممر الممر إنم يجمب ،بينهم
ممما بكممل المممؤمنين إخآوانممك بجممانب الوقمموف عليك ويتحتم
ً قوةا من أوتيت .العقيم الفلسفي التنظير هذا من بدل
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وجمموب عممن فيه تكتب الذي اليوما يأتي أن أخآشى إني
ً للكفمار لدن ابممن الشميخ تسممليم بحادثمة ذلممك علممى ممدلل

القادمة.  تنظيراتك شر الله كفانا الحديبية،

للبحث مضطرين لسنا  أننا:للشيخ أقوله أن أريد الذي
فممي حصلت التي العمال تلك شرعية مدى في الخوض أو

يخممص ول يعنممي ل المممر أن شممرعيتها.. إذ عممدما أو أمريكمما
الحممديث مممن لبممد كممان وإن المموجه، هممذا مممن المسمملمين

يحزنمما، ولممم بممه نأمر لم حصل ما أن باب من عنه فيتحدث
ًا بهمما آمممر (لممم :عنممه اللممه رضي سفيان أبي قول على جري
ًا سرنا بل تسؤني) ولم الممذين فممي اللممه وعممد تحقممق كممثير

.شك ول الله من عقوبة وهذه كفروا

ِلَك بالكتمماب عليهمما يدلل أن الجدر كان َذ َكمم َو والسممنة: (
ُذ ّبَك َأخْآ َذا َر َذ ِإ ُقَرى َأخَآ ْل ِهَي ا ِلَمٌة َو ُه ِإّن َظا َذ ِليٌم َأخْآ ِديد َأ ٌ)، َش

َكْم َو َنا ( ٍة ِمْن َقَصْم َي َنْت َقْر ِلَمممًة َكمما َنا َظا ْأ ْنَشمم َأ َها َو َد ْعمم ًا َب ْوممم َق
ِريَن)، ِإْن آخَآ َو ٍة ِمْن ( َي َها َنْحُن ِإل َقْر ُكو ِل ْه ْبَل ُم ِما َق ْو ِة َيمم َياَممم ِق ْل ا

ْو َها َأ ُبو ّذ َع ًا ُم َذاب ًا َع ِديد ِلَك َكاَن َش َتماِب ِفمي َذ ِك ْل ًا)، ا ُطور َمْسم
ّيْن أ

َ َك َو ٍة َمْن ( َي ْيُت َقْر َل َها َأْم ِهممَي َل ِلَمممٌة َو َها ُثممّم َظا ُت ْذ َلممّي َأخَآمم ِإ َو
ْلَمِصيُر) ّيْن ،ا أ

َ َك ٍة ِمْن َف َي َها َقْر َنا ْك َل ْه ِهَي َأ ِلَمٌة َو ِهَي َظا َيٌة َف ِو خَآا
َلى َها َع ٍر ُعُروِش ْئ ِب ٍة َو َل ّط َع ٍر ُم َقْص ّيْن ،َمِشيد) َو أ

َ َك َو ٍة ِمْن ( َي َقْر
ّد ِهَي ًةا َأَش ّو ِتَك ِمْن ُق َي ِتي َقْر ّل ْتَك ا ُهْم َأخْآَرَج َنمما ْك َل ْه َناِصممَر َفل َأ

ُهْم). َل

قوله باب(تعالى:  الله رحمه البخاري قول السنة وفي
إن ظالمممة وهممي القممرى أخآممذ إذا ربك أخآذ وكذلك{تعالى: 

أبممو أخآبرنمما الفضممل بممن صممدقة  حممدثنا}:شممديد أليممم أخآذه
أبممي عممن بممردةا أبممي عممن بممردةا أبممي بممن بريد حدثنا معاوية
اللممه صمملى اللممه رسممول قممال: قممال عنه الله رضي موسى

لمم أخآمذه إذا حمتى للظمالم ليملي الله إن ثم: "وسلم عليه
.)"يفلته

.جهة من هذا

فمممي مممموظفين نعممممل ل فإننممما ؛اخآمممرى جهمممة وممممن
التقممارير إصممدار إلممى نسممارع المريكي.. لكممي الكونجرس

المجتمممع هممذا فممي يحممدث حدث لكل والسياسية الشرعية
والعهر.  الرذيلة في الغارق السن

 سلمان:     الشيخ     فضيلة
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أمريكا.. دولة أن الجازما والعتقاد العتراف من بد ل
الدولممة هممي والمسمملمين.. بممل للسمملما معاديممة محاربممة
الشعوب وتجويع وحصار، قتل، عمليات ترعى التي الكبرى

المسمملمين بحق تحصل إرهابية جريمة من السلمية.. وما
مممن المريكممي والممدعم البصمممات وتجممد إل هنمماكا أو هنمما

السممذج، عنهمما يغفممل الواعيممة الحقيقممة هممذه ورائهمما! إن
أن يفهمممون حيممن الزمممان، هذا في دينهم لقضايا المميعين

ممن معهممم نتعامممل أن نستطيع وحكمة عقل الكفرةا لهؤلء
وجه في للوقوف هؤلء، أيدي في أيدينا واضعين ذلك خآلل

ًا بوصممفنا والمادية، اللحاد سممماء وتحممت ديممن، أهممل جميعمم
.واحدةا

الممذي التاريممخ، ومتجاهلين وديننا، قراننا تعاليم ناسين
أبنمماء جرائممم لنمما حفممظ كممما الصممليبية جرائممم لنمما حفممظ

علممى المشممركين ألبمموا الممذين هم الجنس فهؤلء عمومتهم
الممدعوةا شمممس بممزوغ منممذ والمدينممة، مكممة فممي المؤمنين
ورةا علمى وإشراقها الموقت وهمذا الموقت ذلمك فمي المعم

.وقت كل وفي

المسمملمين علممى الصممليبية الحروب شنوا الذين وهم
النممدلس، فظممائع ارتكبمموا الممذين وهممم عاما مائتي من أكثر
اليهممود وأحلمموا فلسطين، من المسلمين شردوا الذين وهم

الممذين وهممم والمادية، اللحاد مع هذا في متعاونين محلهم،
والجزائممر والصممومال الحبشة من الن المسلمين يشردون
وكشمممير والهنممد وتركستان، والصين ويوغسلفيا، وأرتيريا،

بكمل الن ينزلمون المذين وهمم مكمان، كمل وفي والفليبين،
.الشيشان على العسكري ثقلهم

طالبممان، حركممة علممى المممؤامرةا خآيوط يفتلون والن
يظهممر ثم العميلة، النظمة سوي هذا في سواعد لهم ليس
بهممم، والعممتراف معهممم التعممايش يمكمن بممأنه لنا يقول من

المحرفة.  وأديانهم وبردتهم

وإذا القممرآن، يقممرؤون ل ؛ذلممك يزعمممون الممذين إن
السمملما لن عليهممم، اخآتلط فهموه وإذا يفهمونه، ل قرءوه

ل عقيممدةا بوصممفه ل حسهم، في ول أعماقهم، في يعيش ل
ًا بوصفه ول غيرها، الناس من الله يقبل يلغممي أن يجممب دين

سواه.  ديٍن أي

وغيرهممم، والملحممدةا، الكفممرةا، هؤلء مع المعركة إن 
ول وضيقها، الرض بسبب ل والعتقاد، الدين سببها معركة
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القتصمماد ول وكممثرته، العسممكري التسلح ول وتأثيرها، اللغة
التقممدما ول وحممداثتها، الصممناعية التكنولوجيمما ول وانفتمماحه،

الممتي المزيفممة الرايممات مممن ذلممك غيممر ول ومهارته، التقني
لنا، عداوتهم أجل من حتى ول ُتخفض ثم حين كل في ترفع
هممذا مممن يحاربوننا هم كما والدين، العقيدةا، حرب هي إنما

صمموفة، بحممر بل ما معهم نلتقي أن يمكن فل لذا المنطلق،
بممل بعيممر، بفلةا حممن وممما ثممبير، علممى شمممس أشرقت وما

قوةا.  من أوتينا ما بكل وقتالهم جهادهم الواجب

ًا :  أخير

العلمممة بيممان مممن تسممتفيد أن الشمميخ فضمميلة حمماول
وياليتك الجميع، شيخ هو حيث ،العقلء حمود الشيخ فضيلة

وجممود ل التي الحقائق من دبجت ما تدبج أن قبل استشرته
الشيخ.  فضيلة ذهنك في إل لها

الكفممرةا يخممدما فيممما اخآممرى مرةا تكتب أن  الله...والله
كلممما بالضممرورةا فليممس ،تقصممد لممم وإن حممتى الملحممدين

ففي لنا، تكتبها أن واردةا وردةا أو سانحة ذهنك في سنحت
عممن الغنيممة وسمملم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب

تمييمع إل ورائهما ممن ليمس المتي وأطروحتك ذهنك خآلجات
وقضاياه.  الدين

علممى والغممرب الشممرق أمممم تداعت الذي الوقت ففي
أحمد الماما حديث وتحقق ،أفغانستان في العزل المؤمنين

صمملى اللممه رسممول عنممه الله رضي مولى ثوبان عن وغيره
عليمه اللمه صملى اللمه رسمول قمال: قمال وسملم عليه الله

ن الممم عليكم تداعى أن وسلم: (يوشك كمما أفمق كمل م
أمن الله رسول يا: ( قلنا:قال )،قصعتها على الكلة تداعى

غثمماء تكونون ولكن ،كثير يومئذ أنتم: (قال ؟)،يومئذ بنا قلة
فممي ويجعممل عدوكم قلوب من المهابة ينتزع ،السيل كغثاء

حممب: (قممال ؟)،المموهن وممما( : قلنمما:قممال )،المموهن قلوبكم
.الموت) وكراهية الحياةا

العجيبمممة الموتمممورةا التنظيمممرات بهمممذه الشممميخ يمممأتي
عونمما تكممن لممم إن الممتي الغريبممة النشمماز والطروحممات

ًا المؤمنين على للكافرين نصمميرةا تكممون فلممن لزرهم وشد
الياما.  من يوما للمسلمين

ُيسلم لكي دولة ستين عن يربو ما تكالب في السر ما
وقممت فممي ؟الخآيممرةا أمريكمما أحممداث وراء أنممه يتهممم الممذي
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مممن اثنممان تحضر (لهاي) أن الدولية الزور محكمة عجزت
ممما الدول من لهم يجمع ل لماذا هربوا، قد الحرب مجرمي

للول؟! جمع

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

بن العزيز عبد
الجربوُع صالح

هم 9/7/1422
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