
كشف اللثام عمن وصفوا 
بتنظيم بيعة المإام

وصفوا عمن اللثام كشف
 بتنظيم

المإام} {بيعة
المقدسي مإحمد أبو

الله..  رسول على والسلم والصلةا لله الحمد

أمإيللن (علللي المخابرات داائرةا في الجلدا المحقق سألني
فللي المحكمللة إلللى تحويلي قبل إفاداتي يكتب برجاق) وهو

المإام) بيعة (حركة المسماةا القضية

فكرك؟!  خلصة فقال: أعطني

وداين..  داعوةا هذه – بي خاص فكر عندي فقلت: ليس

داعوتك..!  خلصة أعطني فقال: مإاشي،

لللك وألخصللها بهللا أتأسللى كافة، النأبياء داعوةا فقلت: هي
).الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا( بكلمتين

 بالطاغوت..؟ تعني فقال: مإاذا

وهللو تعللالى الللله داون مإللن مإاعبد كل في عام فقلت: هو
الحكللام الزمإللان هللذا فللي أمإثلتلله بالعبللاداةا.. وأبللرز راض

بللالقوانأين ويحكمللون الللله مإللع يشللرعون الذين المشرعين
الوضعية. 

 النأظمة؟ جميع يشمل الكلم قال: هذا

النأظمة. جميع يشمل قلت: نأعم

 الردان؟ في الحكم نأظام ذلك قال: ومإن

الردان. في الحكم نأظام ذلك ومإن قلت: نأعم،

لللك وقللال: أكتللب بخبللث إلللّي ونأظر الكتابة، عن فأمإسك
الردان). في الحكم نأظام (باستثناء
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الردان. في الحكم نأظام ذلك ومإن أكتب قلت: ل،

***

وبعد.. 

) هيالطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا( الكلمات فهذه
عنهللا يحيللد ل أن يجللب الللتي وداعللوته مإوحد كل حياةا مإنهاج

ً أأمإككٍة كككل في بعثنا ولقدتعالى: { قال فقد أن رسككول
هككدى مإككن فمنهككم الطاغوت، واجتنبوا الله اعبدوا

}.الضللة عليه حقت مإن ومإنهم الله

لتبللاعهم وّرثللوه الذي ومإيراثهم كافة، الرسل داعوةا فهي
… زمإان كل في داينهم وأنأصار

قللال الللله).. ولللذلك إل إللله (ل التوحيللد كلمة مإعنى وهي
رسول مإن قبلك مإن أرسلنا {ومإا أخرى آية في تعالى

}.فاعبدون أنا إل إله ل أنه إليه نوحي إل

الله علق التي الوثقى العروةا هي العظيمة الكلمة وهذه 
بها..  والفوز النجاةا وتعالى سبحانأه

يكفككر فمككن الّغككي مإن الرشد تبين قد{ تعالى قال
بككالعروة استمسككك فقككد بككالله ويككؤمإن بالطاغوت

}. عليم سميع والله لها انفصام ل الوثقى

داون مإنهمللا واحللد يقبللل ل ركنللان العظيمللة الكلمة ولهذه
والثبات..  النفي الخر.. هما

ًا جاء إله) وقد (ل هو فالنفي*  النأبياء داعوةا في مإفسر
}. الطاغوت واجتنبوا{ تعالى قوله في

ًا جاء كما فمن{ تعللالى بقللوله الللوثقى العللروةا في مإبين
ُد مإللا بكللل الكفللر فيه } فيدخلبالطاغوت يكفر مإللن ُيعبلل

الللله غيللَر يعبللدون مإمللن الللبراءةا مإنلله ويلللزم الللله، داوِن
ُبغُُضهم واجتنابهم ُبغُُض و الباطل..  وتشريعهم داينهم و

ًا جللاء الللله) فقللد (إل الثبات * وأمإا داعللوةا فللي مإفسللر
تعالى:  بقوله النأبياء

تعللالى لللله العبللاداةا تجريللد فيلله فيللدخل الللله}، {اعبللدوا
ُةا مإنه ويلزم والراداةا، بالقصد وتوحيده وحده، أوليللائه مإللوال
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وعزهللم علللوهم وتمنللي ومإللوداتهم المللؤمإنين عباداه ونأصرةا
وشريعتهم. داينهم وظهور ونأصرهم

يكون:  اليوم واقعنا على العظيمة الكلمة هذه * وتطبيق

طللاغوت كللل وداسللتور بللدين تكفللر إللله) بللأن (ل بللالنفي
الله..  لشرع المناقض وتشريعه وقانأونأه

ومإخللابراته وحراسلله ومإشللرعيه أربللابه مإن وتبرأ وتبغُض
علللى ويعملون حمايته على يسهرون الذي وأنأصاره وجيشه

كفرهللم مإللن يللبرأوا حللتى به.. وتعللادايهم العبادا وإلزام تثبيته
وحده..  بالله ويؤمإنوا وباطلهم

الله ترضلى الله) بأن (إل وبالثبات ًا وحلده ب ًا رب ومإعبلودا
ًا ًا، ومإشرع ًا تجللد لحكللامإه. ول صدرك وينشرح وحكم حرجلل

ًا. وتحللب وحللدها لهللا وتسلم تشريعاته مإن أنأصللارها تسللليم
لرفللع تحكيمهللا.. ويجاهلدون اللى يلدعون الللذين الموحدين

وعزتهم. نأصرتهم وتتمنى صفهم وفي مإعهم رايتها.. وتكون

النللاس، نأللدعوا داعوتنا.. إليها خلصة شديد، باختصار هذه
الله..  ونألقى نأموت –الله شاء إن – وعليها نأحيا وعليها

الطللواغيت مإللن الللبراءةا إليها.. فأعلنللا الناس نأدعوا قمنا
المتفرقيللن.. وأربللابهم ومإشللرعيهم ومإعبودااتهم المختلفين

الوضللعية قللوانأينهم ومإللن مإنهللم الللبراءةا الللى الناس وداعونأا
المطهللر شللرعه ومإتابعللة وحللده الللله عبللاداةا وإلى الكافرةا،
أشلكالها بكافلة العبلادا عباداةا مإن وحده.. والخروج وتحكيمه

العبادا..  رب الله عباداةا إلى

علينللا عللداوتها.. وسلللطت بقوس الحكومإات هذه فرمإتنا
وعساكرها..  ومإخابراتها أمإنها أجهزةا

مإنهللم.. طائفة تستضعف الرض أقطار في إخوانأنا تطاردا
الللله يقولللوا: ربنللا أن إل لشلليء آخريللن. ل وتسللجن وتقتل
غيره..  حكما أو مإشرعا أو إله مإعه نأشرك ل وحده،

المتنوعة.. طعنا إعلمإها وأجهزةا لبواقها العنان وأطلقت
العظيمللة.. فتللارةا الللدعوةا هللذه لصللحاب وتشللويها وتلفيقا
بالصولية..  بالتطرف.. وتارةا تصفهم
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ويمارسللون مإارسللوا الطغُللاةا أن بالرهللاب.. مإللع وأخللرى
والتعللذيب التنكيللل أنأللواع كافللة وداعللوته مإوحللد كللل تجللاه

بللدائها رمإتنللي)والجسللدي:  والمعنللوي الفكللري والرهللاب
.. (وانأسلت

هللذه علللى سيقضللون هللذا المتنللوع بإرهابهم أنأهم وظنوا
المللبين.. فخللابوا الللله نأللور ويطفئللون العظيمللة الللدعوةا
المشللركون.. ولللو كللره ولو نأوره مإتم فالله وكبتوا وخسروا

بعقللر وترتفللع تعلوا التوحيد داعوةا فهاهي… الطواغيت كره
زنأللازينهم.. وترتللج بهللا تهللتز سللجونأهم وسللط داارهم.. وفي

مإكللان كل في إخوانأنا مإحاكمهم.. ويحمل لهتافاتها.. جنبات
بيللن بهللا يصللدعون الطغُللاةا أنأللوف رغللم خفاقة عالية رايتها

ًا.. يروونأهللا لعزهللا جمللاجمهم ظهرانأيهللم.. ويجعلللون سلللم
غراسها وأرواحهم.. ويتعاهدون بمهجهم بدمإائهم.. ويفدونأها

السللجون.. أو الجلدا أو بالقيللد يبللالون الله.. ل يلقوا أن إلى
أو التعللذيب أو الرهللاب نأصللرتها عللن الللله بللإذن يرداهللم ول

المنون.. 

أجلها مإن بدلً.. بعنا بها نأرضى أو عنها نأحيد ل طريقنا هذه
تعللالى الللله وأهلينللا.. عاهللدنأا وأولدانأا بأرواحنا ونأفديها دانأيانأا

تبديل..  نأبدل أو نأغُير فل عليها نأثبت أن

النأام فوق النصر الى فإمإا

الخالدين في الله الى وإمإا

أقللدامإنا يثبللت وأن بيعنللا يربللح أن تعللالى الللله فنسللأل
الكافرين. القوم على وينصرنأا ختامإنا ويحسن

***

مإمللا كللثير كذب لك التوحيد.. اتضح أخا يا هذا عرفت إذا 
وبهتلان.. وانأكشلف زور مإلن السللطان صلحافة إلينا تنسبه
وتزوير..  كذب مإن به تصفنا مإما كثير لك وظهر

ًا فلسنا ًا تنظيم ًا أو نأفسه، على مإتقوقع ًا حزب علللى مإنغُلقلل
ًا بعضللهم يللوالي أفراداه المسلللمين.. كل.. سللائر داون بعضلل
شللتتت سلللطان مإللن بهللا الله أنأزل مإا بدعة دايننا، في فهذه
ًا وجعلتهم مإذر شذر وفرقتهم أمإتنا شمل ًا شيع كللل وأحزابلل
فرحون. لديهم بما حزب
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الللذي غيللر باسللم نأتصللف أو نأتسللمى أن نأرفض أنأنا - كما
وفي قبل مإن المسلمين سماكم هوبه: { الله سمانأا
ًا الرسول ليكون هذا شككهداء وتكونككوا عليكم شهيد

الزككككاة وآتكككوا الصكككلة فكككأقيموا النكككاس علكككى
ونعككم المككولى فنعككم مإككولكم هككو بالله واعتصموا

}.النصير

مإلفللق المإللام) اسللم بيعللة (تنظيم اسم أن تعرف - ومإنه
قريللب مإللن البتللة لنا علقة المخابرات.. فل بنا ألصقته علينا

ًا لدينا وليس السم بهذا بعيد أو ًا إمإامإلل نألللزم أو نأبللايعه مإعينلل
والجماعللات، الفللرق مإن كثير حال هو كما ببيعته المسلمين

إمإللامإهم يبللايع ل مإللن تكفيللر إلللى ببعضللهم المإللر آل حللتى
أو أنأفسللنا نألزم هذا.. ول مإن الله إلى نأبرأ المزعوم.. فنحن

يكللون أن يقللدر ل مإعيللن إمإللام أو أمإيللر ببيعة الناس مإن أحد
سلللطان وجودا عدم ظل وفي الواقع، هذا ظل في لهم جنة

لللله أنأفسللهم بيع إلى نأدعوهم بل للمسلمين وتمكين وداولة
الناس..  أكثر خذله الذي وشرعه الله داين ونأصرةا

أنفسهم المؤمإنين مإن اشترى الله إن{ تعالى قال
اللككه سككبيل فككي يقاتلون الجنة لهم بأن وأمإوالهم
َيقتلون أيقتلككون ف ًا و ًا عليككه وعككد التككوراة فككي حقكك

اللككه مإككن بعككده  أوفككى ومإككن والقككرآن والنجيككل
الفوز هو وذلك به بايعتم الذي ببيعكم فاستبشروا

}. العظيم

الوثقى بالعروةا التوحيد.. والتمسك كلمة لنصرةا نأدعوهم
وأنأصارهم..  الطواغيت مإن والبراءةا

ًا بذلك قمنا وقد تدنأدن كتبنا وكتابة.. وجميع وخطابة دارس
.. ل)1(عراهللا وأوثللق ولوازمإهللا العظيمللة الكلمللة هللذه حول

الللذي تنظيمنا اليمان.. و التوحيد.. وأخوةا رباط غير يجمعنا
هذا كافة.. وأفرادا المسلمين جماعة هو ونأتوله إليه نأنتسب
ًا ينتسب مإن كل هم التنظيم حللق علينا الدين.. لهم لهذا حق
مإللن يجعلنا أن الله عند والمولةا.. ونأحتسب التعليم الدعوةا
عليلله الللله صلى النبي قال التي المنصورةا الطائفة أصحاب

ل الحق على ظاهرين أمإتي مإن طائفة تزال فيها: (ل وسلم

عللن النقللاب والرسللائل: (كشللف الكتللب هللذه أمإثلللة مإللن راجع(
(هللذان داين..) و (الديمقراطية إبراهيم) و (مإلة الغُاب) و شريعة

إلى وقضاتها الدولة أمإن ربهم) و(مإحاكمة في اختصموا خصمان
الدستور) وغيرها.. نأصوص إفك في الزور الله) و(كشف شرع
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وهللم الللله أمإر يأتي حتى خذلهم مإن ول خالفهم مإن يضرهم
كذلك).. 

***

عللبر سللمانأا قللد النظللام لن هللذا إلللى التنللبيه لللزم وإنأمللا
المإللام).. بيعللة (حركللة السللم بهللذا مإللرةا مإن أكثر صحافته

ًا فكان أو قريللب مإن السم بهذا لنا علقة ل أن نأبين أن لزامإ
بعيد.. 

ًا نأعلنهللا ل التنظيللم وهذا السم هذا مإن براءتنا فإن وأخير
ًا والللله  لý قللوانأينهم، أو مإحللاكمهم أو الطللواغيت مإللن خوف
هللذا مإلن عنللدهم أخطللر هللو بملا وصللدعنا وأعلنللا تبنينا فقد

شللرعي ومإنطلق مإنظور مإن نأعلنه تعالى.. وإنأما الله بفضل
بتنظيللم أنأفسللنا نأقوقللع أن نأرفللض تقللدم كمللا فنحللن بحت،
ًا نأتبنى ونأعاداي.. ول فيه نأوالي مإحددا المإللارةا بللدع مإللن شلليئ

والتي وسلم، عليه الله صلى النبي لهدي المخالفة والمإامإة
الزمإان..  هذا في التنظيمات مإن كثير صفوف في انأتشرت

السبيل..  يهدي وهو الحق يقول والله
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