
ِم ِه،ِ بس ُد الل ِه،ِ والحم ُة لل ِه،ِ رسوِل على والسلُم والصل الل
ِه ِه وآل ِب ُه ومن وصح وال

----------------
ُة - أيها ورحمُة عليكم السلُم مكاٍن كِل في المسلموَن الخإو

ِه ُتُه الل وبركا
ُد وبع

َع أشكُر ِة اهتم من جمي ِء السحاِب بدعو معي،ِ المفتوِح للقا
ِر وأخإُص َد بالشك ِرنِا على المرابطين من  المجهولين الجنو في ثغو
ِم ًا اللَه فجزاهم الجهادِي،ِ العل َد تجشِمهم على خإير ِم الجه لتما

ِء.ِ الذي هذا وأن ويرضى،ِ يحُب لما فيه اللُه يوفقنا أن أرجو اللقا
َد ُدهم.ِ كما ما السائلون فيه يج َتهم أرسلوا ممن أرجو يفي أل أسئل

ِر من تضايقوا قد يكونِوا ٍة مرو ِة طرِح بين الزمِن من فتر السئل
ِة ِة قدر اجتهدُت قد أنِي اللُه ويعلُم عليها،ِ والجاب تكوَن أن الطاق
ِة،ِ من قريبًة الجاباُت نِفَسها،ِ تفرُض ظروٌف هناك ولكن السئل

ُد مثلً؛ منها ِة تشد ِم في المِن عن المسئولين الخإو إجراءاٍت التزا
ٍة ِة إخإراَج أقدَم أن فضلُت أنِي مثلً؛ ومنها التواصِل،ِ في معين رسال

ِة)ِ في ِد (التبرئ ِة ُسمي ما شبهاِت على الر ِد بوثيق ِد،ِ ترشي أو الجها
ِة التحقيِق على ِد،ِ تركيِع وثيق الصداراِت.ِ من سواها ما على الجها

ُد ِه والحم ٍر.ِ كِل على المستعاُن وهو ذلك،ِ يسَر أن لل خإي
ِة وصوِل قبَل نِيتي كانِت وقد سؤاٍل أِي على أجيَب أن السئل

ُلني ِة:ِ الوُل من نِوعين عدا ما يص ُق الذي وهو السئل يتعل
ِة،ِ والخلفاِت بالمهاتراِت ُق الذي وهو والثانِي الشخصي ِة يتعل بالناحي

ِة،ِ َة أن وجدُت ولكني المني ِة،ِ من بسيٍل شرفونِي قد الخإو السئل
ًا،ِ عليها الجابُة يتعذُر مما منها واخإترُت اللَه،ِ فاستخرُت جميع

ِة في ولكنها سؤال،ًِ تسعين ِة،ِ على تربو الحقيق ًا لن المائ من كثير
َة يسأُل السائلين ِة،ِ عد ُتها ما أن وأظُن أسئل ِة،ِ أهُم هي اخإتر السئل

ِم على تجيُب عليها الجابَة أن وأظُن هناك لن السائلين،ِ معظ
ًا ِة من كثير ِة.ِ وسيلحُظ السئل ُع المكرر ُئ أو المستم قد أنِي القار

َع مساحًة أعطيُت ِة أوس ِة،ِ للسئل ِتها ُرغُم المعارض ِة عن قل السئل
ِة،ِ ِر على المعارضين لتشجيِع وذلك المؤيد ِتهم إظها ِد اعتراضا للر

ِدها،ِ عليها ِر وتفني المجاهدين.ِ براهيِن وإظها
ًا ِة ونِظر ِة لكثر ُقّسَم أن رأيُت فقد السئل على إجاباتي أ

ُأ حلقتين،ِ ِة وأبد ًا فأقوُل الولى بالحلق ِه:ِ مستعين بالل
ِة،ِ في أفصُل إجابتي بداية في السئلَة أحيُل ثم الجاب
ِتها على المشابهَة عنها.ِ أجبُت التي مثيل
لن المكاِن،ِ َحَسَب لمجموعاٍت السئلَة قسمُت قد أنِي كما

َد السائَل َة يسأُل قد الواح ٍة عد َع في أسئل ٍة.ِ مواضي مختلف



ِء من واللُه ِد ورا ِه إل توفيقي وما السبيَل،ِ يهدي وهو القص بالل
أنِيُب.ِ وإليه توكلُت عليه

ٍة فأوُل ُأ مجموع ِء.ِ قتِل عن هي بها أبد البريا
جغرافيا:ِ مدرُس السائُل - يقول1/1

َو َد يا "العف ٍة يقتُل ظواهيري.ِ من سي ِتكم من بمبارك سياد
َء َد في البريا ِر?ِ هل المغرِب و بغدا ِء و الطفاِل قتُل والجزائ النسا

ٌد أبيَب.ِ تِل في ذلك تفعَل أن وتنظيَمك أنِت عندكم?ِ أتحداك جها
ِة لماذا ٍة أي تنفذوا لم اليوم لغاي أسهُل أنِه إسرائيَل?ِ أم في ضرب
ُذ يجُب السواِق!ِ ربما في المسلمين قتَل الجغرافيا،ِ في دروٍس أخإ
َطكم لن المسلمين".ِ دوُل إل بها ليس خإرائ

َء نِقتِل لم إنِنا هي؛ جغرافيا مدرِس على - إجابتي في ل البريا
َد ِر ول المغرِب في ول بغدا من كان مكاٍن.ِ وإن أِي في ول الجزائ
ٍء ٌأ إما فهو المجاهدين،ِ عملياِت في ُقتل قد بري ٍد غُيُر خإط أو مقصو

ٌا ً التترِس حكَم بينُت وقد التترِس،ِ حالِت في كما اضطرار تفصيل
ِة في ِء رسال ِر (شفا ِة من الثامِن الفصِل وفي المؤمنين)ِ،ِ صدو رسال

ِة)ِ،ِ في (التترِس بعنواِن رسالًة الليبِي يحيى أبي للِخ أن كما (التبرئ
ِد ِر)ِ.ِ الجها المعاص

ُد َء،ِ نِقتُل ل أنِنا السائِل؛ للِخ أوضَح أن وأو من نِقاتُل بل البريا
َء،ِ يقتُل َء يقتُل الذي البريا ُد المريكاُن هم البريا والروُس واليهو

َء نِقتُل مجانِيَن كنا وعملؤاهم.ِ ولو والفرنِسيون زعم كما البريا
ِة،ِ السواِق في منهم اللَف نِقتَل أن لمكننا السائل ولكننا المزدحم
ِء نِتصدى ِة لعدا ِة،ِ الم ُدهم،ِ المسلم ِء في يحدُث وقد ونِتقص أثنا

ٌء يسقَط أن ذلك ًأ بري ًا،ِ أو خإط المجاهدون حذر وقد اضطرار
ًا ِر مع حرٍب في أنِهم المسلمين عامَة مرار من المجرمين أكاب

ِد المريكاِن ِفهم واليهو ِئهم،ِ وأحل عن يبتعدوا أن عليهم وأن وعمل
ِء.ِ أولئك تجمعاِت أماكِن العدا

يقتلون المجاهدين أن تزعُم اليهوديُة الصليبيُة والدعايُة
َء،ِ ُوها من تعرُف المسلمَة المَة ولكن البريا ُع ومن عد عنها.ِ يداف

ِته في لدٍن بُن أسامُة الشيُخ يقوُل ِة:ِ كلم الخإير
َلنا عامًة المسلمين "أطمئُن بأنِهم خإاصًة الجوار دوِل في وأه

َهم لن ٍر كُل إل المجاهدين من ينال ِه،ِ بإذِن خإي ُع أبناؤاكم فنحن الل نِداف
ِة،ِ ديِن عن ُع وكذا الم ِئها،ِ عن نِداف ُع وما أبنا ِء من ضحايا من يق أبنا

ِء المسلمين ِر ضد العملياِت أثنا ِئهم أو والصليبين الكفا وكل
ُنِنا أنِه اللُه وعلم مقصودين،ِ غُيُر فإنِهم المغتصبين ًا يحز ًا حزنِ شديد

يرحَمهم أن اللَه ونِرجو منه،ِ اللَه عنه- ونِستغفُر مسؤولون -ونِحن
َلهم ِته،ِ فسيَح ويدخإ َلهم ويخلَف جنا ًا وذويهم أه .ِ خإير



َو أن عليكم يخفى ول ُد العد َذ أن يتعم َعه يتخ بين مواق
ًا له ليكونِوا المسلمين،ِ ًا تروس بشريًة.ِ ودروع
ُد وهنا في التوسِع من يحذروا بأن المجاهدين إخإوانِي على ُأأك

ِة ُتهم تكوَن بأن ويحرصوا التترِس مسأل ِو لستهداِف عمليا العد
ِة بالضوابِط منضبطًة ًا الشرعي .ِ ذلك أمكنهم ما المسلمين عن بعيد

ِم مع عداؤانِا وإنِما ِء،ِ الحكا ُنهم،ِ ل فهؤلء العمل وإنِما نِطمئ
ِطهم نِسعى ِتهم لسقا ِء إلى وإحال فكيف الشرعِي،ِ القضا

ُنهم؟ َء والوا وقد نِطمئ ِة،ِ أعدا وكيف الفاعيَل،ِ بها وفعلوا الم
ُنهم؟ ِر شريعَة أشركوا وقد نِطمئ ِة مع البش ِه شريع وكيف تعالى،ِ الل
ُنهم؟ ُق نِطمئ ٍة أوسِع إلى والطري ِر جبه عبَر يمُر ِفلسطين لتحري

ِة الراضي اللُه.ِ حفظه كلُمه لهم" انِتهى الخاضع
في ذلك تفعَل أن وتنظيَمك أنَِت السائِل:ِ "أتحداك قوُل أما

ُي فل أبيَب"،ِ تِل َة أن السائَل يبلِغ ألم أدر ِد قاعد ضربِت قد الجها
َد مومباسا في السرائيليين السياَح وضربِت بتونَِس،ِ جربا في اليهو
ِقهم،ِ في بكينيا ِة على صاروخإين أطلقت ثم فند التي العاِل،ِ طائر
ًا ُتقُل منهم؟ عدد

اللُه- -حفظه لدٍن بُن أسامُة الشيُخ ذكره ما السائَل يبلِغ وألم
ِته في ِة؛ كلم ِد بعد المجاهدين كتائَب أن من الخإير من المحتِل طر

ُق العراِق َقها ستش المقدِس؟ بيِت صوَب طري
الضرباِت بإنِزاِل أكرمنا قد سبحانِه اللَه أن السائَل يبلِغ وألم

ِر رأِس بأمريكا ِفها العالمِي الكف وأستراليا وأسبانِيا كانِجلترا وأحل
ِر في وفرنِسا ِرهم عق ِة والعراِق أفغانِستاَن وفي دا واليمِن والجزير

ِر.ِ وأولئك ُء هم والجزائ ُتها ومنشئوها إسرائيَل آبا ُتها.ِ ورعا وحما
َة أن على السائُل يركُز لماذا ثم أن يجُب بالذاِت القاعد
ً يطالْب لم بينما إسرائيَل؟ في تضرَب ِة التنظيماِت مثل في الجهادي

ِة ِفلسطيَن ِنِهم بنصر والعراِق؟ وأفغانِستاَن الشيشاِن في إخإوا
ِنه حسِن بسبِب هذا كان إن ِة،ِ ظ تضرَب أن عليها وأن بالقاعد

َء ِم أعدا ِنه،ِ حسِن على نِشكُره فنحن مكاٍن،ِ كِل في السل ُد ظ ِع ونِ
ُع ما بأقصى سنسعى بأنِنا المسلمين إخإوانِنا نِنزَل لن نِستطي

ِد الضرباِت ِه بعوِن وخإارَجها،ِ إسرائيَل داخإَل باليهو وتوفيِقه.ِ الل
المستعاُن.ِ واللُه

ِر:ِ  طِب جامعُي السائُل:ِ طالٌب - ويقوُل1/2 الجزائ
ِة "تنظيم ِد القاعد و الطفاِل قتُل السلمِي.ِ هل المغرِب ببل

ِء ٌد النسا ُد عندكم؟ جها يقتُل من على يجيبني أن الظواهرِي من أري
ِر؛ في الشعَب ِء،ِ قتِل في الشرعُي الدليُل هو ما الجزائ البريا
ًا ستون في ديسمبَر من عشَر الحادي يوَم دماؤاهم ُسفكت مسلم

ِر،ِ ُة الجزائ ًا،ِ تتبني والقاعد اللَه يوحدون مسلمون فيه مات انِفجار



َة ول حوَل وجَل.ِ ل عَز ًا إل قو ِه.ِ فهنيئ الظواهرِي للبطِل بالل
ِة بقتِل ودرودكاَل ِء والطفاِل الطلب ِء والنسا ِد,ِ ما هذا في البريا العي

ِء؟ ذنُِب هو فيكم".ِ الوكيُل ونِعَم اللُه حسبنا البريا
ِر طِب جامعِي طالٍب على - إجابتي إجابتي نِفُس هي الجزائ

عشَر الحادي في ُقتلوا من أن أضيُف؛ ولكني السابِق،ِ السائِل على
ِر في ديسمبَر من ِء،ِ من ليسوا الجزائ بياِن َحَسُب وإنِما البريا

ِة ِة في الخإو ِر من هم السلمِي المغرِب في القاعد الصليبيين الكفا
ِد ِة وجنو ُنِنا عنهم،ِ يدافعون الذين الحكوم ِة في وإخإوا في القاعد

ُق السلمِي المغرِب ِء من وأبُر وأعدُل أصد ِة،ِ فرنِسا أبنا الكذب
َد يخطبون والذين ولمريكا،ِ لها الجزائَر باعوا الذين إسرائيَل،ِ و
ِة زعيمُة عنهم ترضى حتى أمريكا.ِ الصليبي

ِة،ِ على اعتدوا الذين المجرمون هؤلء عن وأقصوها الشريع
ِم ِة الحك ِر،ِ بالقو المسلمين من اللوِف مئاِت قتلوا والذين والتزوي

ِء،ِ َءهم المريكاَن يساعدون والذين البريا لقتِل الصليبيين وحلفا
عدول.ًِ ول صادقين يكونِوا أن يمكن ل المسلمين،ِ من المليين

ِر على ديسمبَر من عشَر الحادي في العمليُة كانِت لقد مق
ِم ِة الم ِة الدستورِي المجلِس وعلى المتحد العليا والمدرس

ِة،ِ ِء.ِ مستشفياِت ول الطفاِل مدارِس على تكن ولم للشرط النسا
ُة والمُم ٌة المتحد ِم عدو قننت التي فهي والمسلمين،ِ للسل

ِة قياَم وَشَرعت َءها إسرائيَل دول المسلمين،ِ أراضي على واستيل
ًا الشيشاَن تعتبُر التي وهي ُأ ل جزء ِة،ِ روسيا من يتجز الصليبي

ًا ومليليَة سبتَة وتعتبُر ِة،ِ أسبانِيا من يتجزأ ل جزء التي وهي الصليبي
َد قننِت ِر عبر أفغانِستاَن في الصليبَي الوجو وقننِت بوَن،ِ مؤتم

َد ِتها عبر العراِق في الصليبَي الوجو ِة.ِ والتي قرار أقرت المختلف
ِة تيموَر بفصِل بذلك تعترُف ل بينما إنِدونِيسيا،ِ عن الشرقي

ِز كِل ول للشيشاِن ِم القوقا ومليليَة لسبتَة ول لكشميَر ول المسل
ِة.ِ ول للبوسن

َد البطَل الميَر اللُه وفق ولقد ُبه- أبا -كما الشهي مصعٍب نِحس
َي ِم مقَر اللُه- فنسف -رحمه الزرقاو ِة الم َد المتحد ِة في ببغدا بداي

ِو ُلها فولت للعراِق،ِ الصليبِي الغز مخطَط بذلك فأفسد هاربًة،ِ فلو
ِة الصليبيين ِو بتغطي ٍة،ِ بقواٍت الصليبِي الغز الشعوَر تستفُز ل دولي

والسلمَي.ِ العربَي
ِة نِفُس وهي لبناَن،ِ في الصليبيون استخدمها التي الحيل
ِه حزِب قواُت فانِسحبت ٍد وأقرت للخلِف،ِ كيلومتَر ثلثين الل بوجو

بل لبناَن،ِ أرِض على المسلمين لراضي محتٍل دولٍي صليبٍي
ُة وتعهدت ِه حزِب قياد ِة الل ِة على بالمحافظ القواِت تلك سلم
ِة ِة الصليبي المسلمين.ِ لراضي المحتل



إعلميٌة:ِ السائلُة - وتقوُل1/3
ِر لدى هل -1 ُله تم من كَل بأن تأكيداٌت الدكتو عملياِت في قت

ِر ِم سفَك يبيُح الذي وما كفاٌر؟ الجزائ ٍم د ٍد؟ مسل واح
ُيك - ما2 ُي الشيُخ قاله بما رأ العملياِت؟ حوَل القرضاو
ُد - لماذا3 التسجيلِت عبر لحماٍس اللذعَة النصائَح توجيَه تتعم

ِة؟ ِة على يحرُص من الصوتي ِة   الوحد ِة السلمي العليا والمصلح
ِم أخإرى أساليَب يتوخإى ِة لتقدي ِم النصيح ِر موقِف وتفه عبر الخإ
ِر،ِ قنواٍت ِ.ِ العلم قنواِت عبَر وليس للحوا

َة بأن ترى - أل4 تدري ل حيُث من جليلًة خإدماٍت تقدُم القاعد
ِة للمخابراِت ِتها المريكي َء لستباح ِم دوِل في المسلمين دما العال

العربِي؟
ِة الشرعيُة المرجعيُة هي - ما5 ِء من للقاعد ِة علما ِة؟ الم السلمي

ٍة الخإِت سؤاِل على أجبُت قد أنِي - أظُن سبق.ِ فيما الوِل إعلمي
ُلها؛ بدوري ولكني يجوُز ل من قتِل في حماٍس مبرُر وما أسأ

ُله ِة المستعمراِت في الطفاِل من قت ِم بصواريِخ السرائيلي القسا
ِة،ِ ُق ل التي المبارك َِد بين وربما بل وبالٍغ؟ طفٍل بين تفر اليهو
شوارِع في أو المستعمراِت تلك في العاملين والمسلمين والعرِب
ِة،ِ ِفلسطين وأسواِق َلهم.ِ أرجو حرمت الشريعَة أن مع المحتل قت

ِة الخإِت من َع أن إعلمي الباِب من والتاسِع الثامِن الفصلين تراج
ِة من الثانِي ِة)ِ.ِ رسال (التبرئ

ُلها - أما ُي الشيُخ قاله عما الثانِي سؤا حوَل القرضاو
هي:ِ وإجابتي لي،ِ َيوجَه أن أتمنى كنُت سؤاٌل فهو العملياِت،ِ

ُي ُق أول:ًِ القرضاو ُيكذُب المجرمين أكابَر يصد المجاهدين.ِ و
ِه في تعرض قد فهو باتنَة مدينتي في حدث لما هذه فتوا

ِء قتٌل بأنِه فيهما حدث ما ووصف ودلَس،ِ ِء واستحلٌل للبريا لدما
ُد بهذا وهو المسلمين،ِ ِم أكاذيِب نِفَس يرد ِم.ِ الجزائرِي النظا المجر

ِة في فالعمليُة ٍة على كانِت دلَس مدين ٍة،ِ قاعد تكن ولم بحري
ِة على ِة في العمليُة أما أطفاٍل،ِ مدرس محاولًة فكانِت باتنَة مدين
ِم الرئيِس لقتِل ِء،ِ آلَف قتل الذي المجر يحارُب والذي البريا

ُع السلَم،ِ ِة أحكاَم ويمن ِذ،ِ من الشريع وفرنِسا،ِ أمريكا ويوالي النفا
ِته عبر بإسرائيَل ويعترُف ِم في عضوي ِة،ِ الم ِته وعبر المتحد موافق

ِة على ِم مبادر ِة.ِ والُخ الستسل ُي العربي اكتشفه لما الستشهاد
ِطهم،ِ في نِفَسه فجر المِن رجاُل منهم،ِ القتلى معظُم فسقط وس
ًا شاهدُت وقد المجاهدين،ِ روايُة هي هذه ًا شريط ُدها،ِ إخإباري يؤك

ُق عندنِا والمجاهدون ًة وأسلُم وأبُر وأعدُل أصد ِر من عقيد أكاب
ُد الذين المجرمين،ِ ُي،ِ لهم يتود َبهم.ِ ويروُج القرضاو أكاذي



ُي ًا:ِ القرضاو َق يتجاهُل ثانِي ِة تنظيم ميثاِق بين الفر في القاعد
ِد ِر وبين السلمِي،ِ المغرِب بل الجزائرِي.ِ العلمانِِي الدستو

ِة تنظيم ميثاِق من فقراٍت هنا أقتطُف وأنِا ِد في القاعد بل
ِء مدى ليتضح السلمِي،ِ المغرِب ِتهم،ِ منهِجهم صفا ومدى وعقيد

ِم في جاء الخوارِج،ِ واتباِع والتطرِف بالجنوِح يتهُمهم من ظل
ِر:ِ الميثاِق المذكو

ِد عن يقوُل - حين التنظيم:ِ لجله قام الذي المقص
ّتى" ّديُن يكوَن ح ّله ال ِه،ِ ك ِه كلمُة تكوَن وأن لل العليا".ِ هي الل

ُتنا ُة هي - "عقيد ِة من الّصالِح الّسلِف عقيد ِم الّصحاب الكرا
ٌد الهدى رسوُل الّسلِف رأِس على و هؤلء وتابعي وتابعيهم محّم

ّلى ّلم".ِ عليه اللُه ص وس
ٍم كّل على - "والواجُب ٍة مسل ّكَم أن ومسلم و الكتاَب يح

ّنَة ّثابتَة الّس ِة  مسائِل جميِع في ال ِم العقيد وعدُم والخإلِق،ِ والحكا
ّد ٍء ر ُله".ِ أو منها شي تأوي

ّفُر - "ول ًا نِك ٍر ذنٍِب بكل مسلم ٍر أو كبي ّله،ِ لم ما صغي و يستح
ُء ُهم و المسلمين دما ِم" معصومُة أموال بالسل

ُذ ِه - "ونِعو ِرهم،ِ و الخوارِج رأِي من بالل ّفروا الذين فك ك
ّلوا المسلمين،ِ َءهم واستح ِر وأموالهم دما ّق،ِ بغي هؤلء وافق وقد ح

ِر جماعُة المارقين الخوارَج ّتكفي ِة،ِ ال ّفرون الذين والهجر يك
ّلون وهؤلء وتفصيل،ًِ جملًة المسلمين الّسبيِل".ِ عن ضا

ِتنا في - "والصُل ِم معصوُم فالمسلُم السلُم،ِ أّم ّد والماِل ال
ّ وجد،ِ وأينما كان ما حيث والعرِض إحلَل يقتضي بما أتى إذا إل

ِم ّد الماِل".ِ و ال
ٌء الّسلفيون - "والمجاهدون ِم الّشعِب من جز وإخإواٌن المسل

ّديِن".ِ في لهم ال
ِئه شيوخِإه الّشعِب على - "والمعتدون ِده ونِسا هم وأول

ّطواغُيُت،ِ ِه ذلك و الّسّريُة،ِ المخابراُت ال ِة لتشوي المجاهدين صور
ّتشكيِك ِد،ِ في وال ِد هذا في شاركهم و الجها ّلون أولئك الفسا الّضا

ِة من ِر جماع ّتكفي ِة،ِ ال المارقين،ِ الخوارَج يضاهون الذين والهجر
ُأ المجاهدون ونِحن ِه إلى نِبر الفساد هذا من تعالى الل

َة - "ونِرى ِر و البدِع أهِل خإلَف الّصل ذلك يمكن لم إذا الفجو
ّ َفهم".ِ إل خإل

َدُف مرحليٌة "وسيلٌة أنِهم -  ويرون ِة في ته ّنهاي ِة إلى ال إقام
ِة ِة المسلمين جماع ِة)ِ،ِ (الخلف ًا وتعتبُره الّراشد ًا هدف ّدس يجُب مق

تحقيِقه في الكّل يسعى وأن المسلمين،ِ كّل عليه يحرَص أن
ِته" َحَسَب .1ِطاق
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ِم مدى يتبيُن وبذلك وصف حين فتواه في القرضاوِي ظل
ِة تنظيم ِد القاعد بقوله:ِ السلمِي المغرِب ببل

 أهليهم أنِهمَ يسفكون دماءن هؤلء الذيُ"كيف يزعم
 التي،َِهم السوداءَ ومن أين يستقي هؤلء أفكار؟إسلميون

ِله:ِ،ِ ِ" بالجملةِ الناسَ قتلُتستحل ،ُِ لهؤلء إل الخوارجَ "ل قدوةوقو
.1ِهم"َ من عداهم من المسلمين وأموالَالذين استحلوا دماء

ُي ًا:ِ القرضاو ُق ل ثالث ٍة:ِ منه يوث بتزكي
ِته مبارٍك حسني عن القائُل هو أليس ِر بياِن في وحكوم الزه

ٍة ألٍف عاَم عليه وقع الذي ِعمائ ِتس ٍة و وثمانِين:ِ وتسع
ليردون     بأنِهم ،َِ  بمصر     المسئولين     ِ  إيمان     في     ُ  نِعتقد     ُ  ونِحن  "

أن     على     يعملون     نِهم  أ  و     ،ِ  ً  مبدأ     ِ  للسلم     ينكرون     ول     ً،ِ  حكما     ِ  الله     على
ِالظرف َانِتظار ,ِ ولكنًوتطبيقا     ً  تحقيقا     مداها     َ  السلمية     َ  الدعوة     َ  تبلغ

.2ِِ"التريث إلى يدعو الذي هو ِالمناسب
ِر تاريِخ ومن ًا عشَر تسعَة منذ البياِن نِش زال ل وهو عام

ًا،ِ ِلها ومن منتظر لم المناسُب السنين.ِ والظرُف عشراِت انِتظر قب
ُد يصْل ُد الذي لحكاِمه،ِ بع ِنِهم،ِ في يعتق على يردون ل وأنِهم إيما
ِه ًا،ِ الل ِم ينكرون ول حكم ًأ،ِ للسل َغ أن على ويعملون مبد َة تبل الدعو

أين؟ مداها،ِ السلميَة
ِة في ِم اتفاقي فنادِق في أم إسرائيَل؟ مع التطبيِع وفي السل

ِة ِة تجار ِة الفاحش َء؟ في السرائيلي ِر في أم سينا الِفلسطينيين حصا
َة؟ في ِم في أم غُز ِة؟ المسلمين وقمِع قتِل محاك في أم العسكري

ِة؟ أمِن مسالِخ ِد في أم الدول ِة القواع التي مصَر؟ في المريكي
ُق انِطلقت ُية القواُت منها وتنطل ِر المسلمين لقتِل الصليب وتدمي

ِدهم ِم في أم والعراِق،ِ أفغانِستاَن في بل في أم الفاحِش؟ العل
ِة ِة وزار ِة؟ الثقاف ِر في أم الفاجر ِة؟ والقوانِيِن الدستو أم العلمانِي

ِة في مبارٍك حسني يترأسهم الذين الناهبين؟ الفاسدين طبق
ُده.ِ وول

ُي ًا:ِ القرضاو يعتذْر ولم المسلمين،ِ على الصليبيين يعيُن رابع
ْع أو ِم حتى يتراج ِته عن اليو ِة فتوى في سقط على المريكاِن إعانِ

ِوهيثم ِالبشري ِطارق من ٌكل عليها معه وقع المسلمين.ِ والتي
نِِصها:ِ في جاء والتي ،3ِهويدي وفهمي العوا ِسليم ٍومحمد ِالخياط

ًا ِالتعقيد َشديدة ًقضية ُيعرض ُالسؤال" ،ِِالحساسية َبالغ وموقف

على القرضاوي فتوى صورة تظهر ثم الشاشة،ِ على العبارات هذه تظهر أن أرجو 1
للتوبة)ِ.ِ كذلك المغرب قاعدة يدعو (القرضاوي بعنوان ملف في موجودة وهي موقعه،ِ

الرئيسية/ أخإبار كالتالي:ِ الصفحة الدعوة وعنوان القرضاوي،ِ موقع من نِسخة لك أرفق
للتوبة.ِ المغرب قاعدة يدعو القرضاوي/ القرضاوي
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وفي ،ِِ  ميركي  أ  ال     ِ  الجيش     في     المسلمون     العسكريون     نا  ُ  خإوانِ  إ هُيواجه
.1ٍِ"  مشابهة     ٍ  ظروف     في ،ِفيها     يوضعون     قد     التي     ِ  الجيوش     من     ه  ِ  غُير

ِنِهم فقط تصلُح ل الفتوى هذه أن أي في العسكريين لخإوا
ًا تصلُح بل المريكِي،ِ الجيِش ِنِهم أيض الفرنِسِي الجيِش في لخإوا

ِرها والسرائيلِي بل والنِجليزِي الجيوِش.ِ من وغُي
الفتوى:ِ وتضيُف
ِ  مقاتلة     في     المسلمين     العسكريين     ُ  يصيب     الذي     َ  الحرج     ولكن  "

ُ  التمييزُ- يستحيل     أو- ُ  يصعب     َ  القتال     ن  أ     ه  ُ  مصدر ،ِالخإرين     المسلمين
ل الذين ِالبرياء وبين ،ِبه     المستهدفين     الحقيقيين     ِ  الجناة     بين     فيه

:ِ «اذاُيقول َالصحيح َالنبوي َالحديث نأو حدث،ِ ما في لهم َذنِب
ُفالقاتل هَصاحب هماُأحد فقتل هما،ِِبسيفي المسلمان تواجه

أراد قال:ِ قد ؟ِالمقتول ُبال فما ُالقاتل هذا قيل ،ٍِالنار في ُوالمقتول
ٌ)ِ.ِومسلم ُالبخاري ه» (رواهَصاحب قتل

فيها ُيملك التي َالحالة ُيتناول َالمذكور َالشريف َالحديث نأ ُوالواقع
َيمتنع أن ُويستطيع ،ِِللقتال َينهض نأ ُفيستطيع ،ِهِنِفس َأمر ُالمسلم

ًا     فيها     ُ  المسلم     يكون     التي     َ  الحالة     ُ     يتناول     ل     وهو عنه،ِ ًا     مواطن وجندي
وإل إليه،ِ ِالصادرة ِالوامر ِبطاعة ُ يلتزم ،ٍِلدولة     ٍ  نِظامي     ٍ  جيش     في
ٍ  أضرار     من ذلك على ُيترتب ما مع ٍشك ََلمح هِلدولت ولؤاه كان

.ٍِعديدة
ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.

َالمسلم نإف فيه َتمييز ل ِالقتال ُكون ه،ُِيسبب الذي ُالحرج وأما
َالحق َيحق وأن ،ِِالقتال هذا في هَمساهمت َينوي أن عليه ُيجب

أو ِالبرياء على ِالعدوان َمنع ُفَيستهد هَعمل نأو ،َِالباطل َويبطل
.2ِِ"  للعدالة     هم  ِ  لتقديم مرتكبيه إلى َالوصول
ٍة أيُة ُي لها سيقدُم التي هذه؟ عدال من غُيَره المريكُي الجند

ِله:ِ القرآُن وصفها المريكيُة.ِ التي العدالُة إنِها المسلمين؟ بقو
ْكَم﴿ َفُح ِة َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن ا ْب ِه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن َي ّل ْكًما ال ٍم ُح ْو َق ّل

ُنوَن ِق ُي يطالِب لم لماذا ثم ،ِ﴿ُيو ُبه القرضاو بقتاِل المسلمين وصح
ِر ِة ليجلبوهم المريكاِن،ِ المجرمين أكاب ِة للعدال ِة الشرعي السلمي

ِتهم ُذ المسلمين ضد جرائِمهم على لمحاسب ٍد؟ من عقو
الفتوى:ِ وتضيُف

ِميركيأال ِالجيش في المسلمون العسكريون كان واذا"
ًا- ِالخدمة َطلب يستطيعون  فيِ-الوشيكة ِالمعارك هذه َأثناء مؤقت

ورد كما- شابهها وما ِعاشةإال ِخإدمات في ِللعمل ِالخلفية ِالصفوف
من همِلغير ول ذلك،ِ لهم َيسبب نأ ِدون  منِ-السؤال في

الشاشة.ِ على العبارات هذه عرض أرجو 1
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ًا ميركيين،ِأال المسلمين ًا ول حرج هذا من عليهم َبأس ل نِهإف ضرر
ًا     ُ  يسبب     ُ  الطلب     هذا     كان     ذا  إ     أما.ِ ِالطلب ًا     أو     ضرر في     ُ  يتمثل     ،ِ  حرج
أو ،ٍِ  باطل     ٍ  لتهام     أو ،ٍِظن     ِ  لسوء     هم  ِ  تعريض     أو ،ِولئهم     في     ِ  الشك

،ِهم  ِ  وطنيت     في     ِ  للتشكيك     و  أ ،ِِالوظيفي     هم  ِ  مستقبل     في     يذائهم  إ  ل
.1ُِ"الطلب     هذا     ٍ  عندئذ     ُ  يجوز     ل     فانِه ذلك،ِ ِوأشباه

َد أن أي ِء في الشِك مجر مثِل الوظيفِي،ِ المستقبِل في اليذا
ِر ُع مثل،ًِ الترقي تأخإ ِة طلِب من المسلَم يمن الصفوِف في الخدم

ِة،ِ َنِه يقاتَل أن وعليه الخلفي َلهم،ِ المسلمين إخإوا ًا ويقت على حرص
ِله الوظيفِي!ِ!ِ مستقب

المريكيُة:ِ الفتوى وتضيُف
المسلمين العسكريين  علىُ-الله شاء ن-إ َبأس ل نِهأ ُوالخلصة"

َظّن»     من     ضد ِالمتوقعة ِالمعارك في ِالقتال في ِالمشاركة من ُي »
لهم     ويتيحون ،ِله     الممارسين     يؤوون     أو ،َِ  الرهاب     يمارسون     نِهم  أ

.2ِ"هم  ِ  بلد     من     ِ  والنِطلق     ِ  التدريب     َ  فرص
َي أن أي َبه القرضاو المسلمين ضد القتاََل يبيحون ل وصح

ًا يزعمونِه لما الممارسين ِبهم َحَسَب إرهاب ًا بل المريكِي،ِ مذه أيض
ُته ُيظن من ضد ُتهم فيهم ُيظن أو لذلك،ِ ممارس عليه.ِ مساعد

ُبَرْت﴿ ِلَمًة َك ِهْم ِمْن َتْخُرُج َك ِه َوا ْف ُلوَن ِإن َأ ُقو ًبا ِإّل َي ِذ ﴿.َِك
ٍة في خإرجت لو الفتوى هذه ٍة دول ٍة أو مسلم تحترُم كافر

ُقدم نِفَسها ُبها ل ِة أصحا ِة للمحاكم ِة بتهم ُبنا الخيانِ العظمى.ِ وحس
َق الوكيُل،ِ ونِعَم اللُه المتنبُي:ِ وصد

ِم َوِسوى ِرَك خَإلَف الرو َعلى       روٌم َظه ّي َف َبيَك َأ ِنِ َتميُل جا
ُي ًا:ِ القرضاو ُفه خإامس ِفلسطين:ِ من مريٌب موق

ُع نِقل فقد ِر في التيَة تصريحاته عنه القرضاوِي موق المؤتم
ِة الخامِس ٍة ألفين عام مارَس في القدِس لمؤسس ِر وسبع :3ِبالجزائ

ُي يوسُف الدكتوُر العلمُة وجه" ِة -رئيُس القرضاو مؤسس
ِة- رسالًة القدِس ِة إلى الدولي ِة في المشاركين العرِب القاد قم

ُثهم الرياِض،ِ ِم على فيها يح ِذ عد ٍة أِي اتخا العلقاِت     تطبيِع     نِحو     خإطو
ِة،ِ     الراضِي     من     تنسحْب     لم     ما     إسرائيَل     مع ِة     وتسمْح     المحتل بإقام

ٍة .ٍِ ِفلسطينية     دول
ُي الشيُخ وقال ًا القرضاو ٍر سؤاٍل على -رد عما صحفٍي بمؤتم

ِة-:ِ "هناك إلى رسالٌة لديه كانِت إذا ِة،ِ في اتجاهاٌت القم بعُض القم
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ٍة)ِ قامت (دوٍل الناِس ترفُض وبعُضها إسرائيَل،ِ مع بالتطبيِع عربي
َة.ِ.ِ لن َع،ِ الفكر َع     نِقبَل     ول نِطب ًا     الحتلُل     دام     ما     التطبي .ِ 1"قائم
َع     نِقبُل     ل     نِحُنقائل:ًِ " وتابع قامت     إذا     إل     إسرائيَل     مع     التطبي

َدها سماءها تملُك ٌحقيقية     ِفلسطينيٌة     دولٌة َق وحدو عن الدفاِع وح
ِة     هذه     وفي نِفِسها،ِ إذا     بإسرائيَل     العتراِف     في     نِفكُر     قد     فقط     الحال

.2ٌِ"ضرورة     هناك     كانِت
ُي:ِ واعتبر القرضاو

ُة يقرُره فيما تتدخإُل ل القدِس مؤسسَة أن" إل العرُب،ِ القاد
َع     رفِضه على نِفِسه الوقِت في شدد أنِه قبَل     السرائيليين     مع     التطبي

ِة،ِ     الراضِي     من     إسرائيَل     انِسحاِب ِم     المحتل ِة     وقيا الدول
ِة .3ِ"الِفلسطيني
ُة التصريحاُت وهذه َي أن على تدُل الخطير َع ل القرضاو مانِ

ما قامت إذا معها،ِ والتطبيِع بل بإسرائيَل العتراِف من لديه
ِة يسميها ِة بالدول ِفلسطين.ِ من المتبقي الفتاِت على الِفلسطيني

من وخإارَجها ِفلسطيَن في المسلمين إخإوانِي لحذُر وإنِي
ٍه ٍة قياداٍت بين يسري اتجا ٍة لجماع ٍة،ِ إسلمي قياداٍت وبين معروف

ٍة ِة يدعو ِفلسطيَن،ِ في السلمِي للعمِل تنتمي سياسي ٍة لقام دول
ٍة ُتل ما على ِفلسطيني ألٍف عاَم يونِيو بعد ِفلسطين من اح
ٍة ِعمائ ِتس ٍة و َلها ُنِهب ما ونِسياِن وستين،ِ وسبع وقد ِفلسطين،ِ من قب

ُع سقط ِه هذا عن القنا ِة في التجا عن تنازلت التي مكَة،ِ اتفاقي
ِة ُي ِفلسطين،ِ أخإماِس أربع ُد من يتضُح -كما والقرضاو كلِمه- يؤي

التوجَه.ِ هذا
ِة على ولذا ِة الم أن مكاٍن كِل وفي ِفلسطيَن في المسلم

َد تحذَر ِر أش ِه،ِ ذلك من الحذ ٍة له تتصدى وأن التوج ٍم.ِ بقو وحس
ُلها - أما ِد عن الثالُث سؤا ُد حماٍس،ِ انِتقا نِظَر ألفَت أن فأو

ِة الخإِت ِة الكريم ٍر:ِ لثلث أمو
ِد من حماٍس مع تدرجُت قد الوُل:ِ أنِي النصِح إلى التأيي

ِر ِر إلى المتكر ِد إلى التحذي ِم،ِ النق مكَة اتفاِق على وقعوا لما ثم العا
ٍد من بد ل كان برأِي يأبهوا لم وهم معهم،ِ تدرجُت صريٍح.ِ فأنِا نِق

ِنِهم،ِ ملتزمين النِتخاباِت دخإوِل من فيه انِدفعوا فيما واستمروا إخإوا
ِر ِنِهم عن التخلي إلى العلمانِِي بالدستو ً الشيشاِن،ِ في إخإوا وصول

ِة عن للتنازِل مكَة.ِ في ِفلسطين أخإماِس أربع
ًا فرقت قد الثانِي:ِ أنِي ِة بين كلماتي في دائم القاد

ِر حماٍس مجاهدي وبين لحماٍس السياسيين في المجاهدين وسائ
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ُة ِفلسطيَن،ِ ُدهم،ِ ولزلت انِتقدتهم حماٍس فقاد التزموا طالما أنِتق
ِر َيهم يعلنوا لم وطالما العلمانِِي،ِ الِفلسطينِي بالدستو عن تخل

ِر حماٍس مجاهدي مكَة.ِ أما اتفاِق ِفلسطيَن في المجاهدين وسائ
ُتهم فقد ُدهم،ِ ولزلُت أيد ِتهم المَة وأدعو أؤاي قبائَل وخإاصًة لمسانِد

َء.ِ سينا
ًة متخبٌط،ِ بأنِي البعُض انِتقدنِي وقد في المَة أعزي مر

ًة حماٍس،ِ ِدها،ِ أطالُب ومر ِم من وهذا بتأيي فكلمي النِصاِف،ِ عد
أعزيها- في زلُت -ول المَة عزيُت أنِا ومسجٌل،ِ ومعلٌن واضٌح

ِة ِة القياد ُبها- - ولزلُت المَة وطالبُت لحماٍس،ِ السياسي أطال
ِة حماٍس.ِ مجاهدي فيهم بما ِفلسطيَن في المجاهدين كِل بمسانِد

فهذا صحيٍح،ِ غُيُر ُأسلوبي أن الكريمُة الخإُت رأِت الثالُث:ِ لو
ِة من يعفيها ل َع بأن المسؤولي وبالسلوِب وبوضوٍح بالحِق تصد

ًا،ِ تراه الذي ُد صحيح َة فتنتق ِر التزاِمها في حماٍس قياد بالدستو
ِيها وفي العلمانِِي ِلها وفي الشيشاِن في المسلمين عن تخل عن تناز

ِة مكَة.ِ في ِفلسطين أخإماِس أربع
ِة الخإِت قوُل - وأما َة بأن إعلمي ٍة خإدماٍت تقدُم القاعد جليل

ِة للمخابراِت تدري ل حيُث من ِتها المريكي َء لستباح المسلمين دما
ِم دوِل في ُد العربِي،ِ العال ٍة خإدماٍت يقدُم الذي أن فأعتق جليل

قتَل المريكِي الجيِش في للمسلمين يبيُح الذي هو للمريكاِن؛
ِرها أفغانِستاَن في المسلمين ًا وتدمي ِلهم على حرص مستقب
ُع ل والذي الوظيفِي،ِ معها،ِ والتطبيِع بإسرائيَل العتراِف من يمانِ

ِة يسميها ما قامت إذا ِة.ِ بالدول الِفلسطيني
ُلها - وأما ِة عن سؤا ِة المرجعي ِة الشرعي ِء من للقاعد علما

ِة ِة الم َأ أن منها فأرجو المسلم الثانِِي الباِب من الثالَث الفصَل تقر
ِة من ِة)ِ.ِ رسال (التبرئ

نِوٌح:ِ السائُل - ويقوُل1/4
ِر؛ سؤالي ُد الذي الفقهُي التأصيُل هو ما للدكتو عليه يستن

ُي ِر في المسلمين تقتيِل في الظواهر ِرها الجزائ ٍة،ِ من وغُي نِاحي
ٍة وانِتقاداٍت حماٍس تفسيِق وفي َد وصلت لذع من الشراِك ح
ٍة أخإرى؟ نِاحي

ُي العمُل أين الخإُر سؤالي ِد ضد الجهاد في الغاصبين اليهو
ِفلسطيَن؟
عنه أجبُت فقد المسلميَن تقتيِل عن نِوٍح الِخ سؤاُل - أما

ًا.ِ آنِف
ُله - وأما ُد لحماٍس،ِ انِتقاداتي عن سؤا ًا:ِ أوضَح أن فأو أمور

ْق لم الوُل:ِ أنِي ِر التفسيِق عباراِت أطل حماٍس.ِ ضد والتكفي



ِد حماٍس مع بدأُت الثانِي:ِ أنِي ِر ثم النصِح ثم بالتأيي ثم التحذي
ِد ِتها انِتقا ّقع لما مجاهديها،ِ وليس قاد ُة و على السياسيون القاد
مكَة.ِ اتفاِق

ًا،ِ كان أسلوبي أن افترضنا الثالُث:ِ إذا الِخ على يجُب أفل سيئ
ِة حاكمية عن حماٍس لتخلي يتصدى أن نِوٍح مكَة ولتفاِق الشريع

ٌي ولكن طيٍب،ِ بأسلوٍب وواضٌح.ِ قو
أجبُت فقد ِفلسطيَن في العملياِت عن نِوٍح الِخ سؤاُل - وأما

قبُل.ِ من عنه
==========================

ِة من الثالثُة - المجموعُة ًا وتدوُر السئل إيراَن:ِ حوَل أساس
ُد السائُل - يقوُل2/1 ٍر:ِ محم سمي

ُد "ل :ِ سأطرُحها لكن عليها سيجاُب أو ستصُل أسئلتي أن أعتق
ِر الشيِخ كتاِب بتحريِف قمت - لماذا1 من أنِه وزعمت فضٍل،ِ الدكتو

ِتكم تأليِف ِة؟ لجن ُتك هي وما الشرعي ِم الشرعيُة مبررا ِر للقيا بتزوي
ُبه يأذْن لم كتاٍب ُدك وما فيه؟ بالعبِث لك صاح ِم على ر الته

ِة ِر لساِن على قيل ما خإاصًة لك الموجه كنت أنِك فضٍل الدكتو
ً ِة،ِ للستخباراِت عميل لصالِحها مصَر في بعملياٍت وتقوُم  السودانِي
ٍر مقابَل ِة مادٍي أج دولَر؟ ألِف مائ

ْعك لم - لماذا2 الشرِق دوِل من غُيَرها تهاجُم كما إيراَن تهاجُم نِسم
ِرها مسلِمها والغرِب ِء وكاف ًا إيراَن؟ باستثنا ارتكبت إيراَن أن علم

ِم من ُق ما الجرائ َته ذكَره يستح ِة،ِ التسجيلِت في ومهاجم الكثير
ْله لم ما وهذا من معك يختلفون من وتخوُن تهاجُم أنِك حين في تفع

ِة في السلميين ِة الصغير .ِوالكبير
َد الدكتوَر كفرت - لماذا3 َد الشهي ِه عب ٍم الل َة ورفضت عزا الصل

َفه ِد زوجُة به أفادت ما وهذا بيشاوَر؟ في خإل ٍم الشهي في عزا
ٍة ٍة مع لها مقابل ٍة،ِ صحيف َة رفضت أنِك تركي َفه،ِ الصل وحرضت خإل

ِة مدى وما عليه،ِ المسلمين ًا لك أن من قيل ما صح ِله؟ في يد اغُتيا

َة أن معي ترى وأل -4 ِرك كثر ُد الفضائياِت على ظهو ما على يؤك
ٍة من أكثَر لست أنِك وهو حِقك،ِ في فضُل الدكتوُر قاله ظاهر

ٍة َة الظهوَر تحُب صوتي ِد على والشهر ِم ح ِر زع فضِل؟ الدكتو
ًا ِة على لك وشكر ِرك سع َع".ِ إن صد وس

ٍد على - إجابتي ٍر محم هي؛ سمي
ِة1 ُع فهذا الجامِع،ِ كتاِب حوَل الوِل للسؤاِل - بالنسب موضو
ِة في اكتفينا قديٌم،ِ ِد جماع ِقفنا بتوضيِح الجها ٍة في فيه مو مذكر

ِنِنا على وزعناها ِة الجماعاِت في إخإوا ِة،ِ السلمي واحتسبنا المجاهد
ِه عند ٍم،ِ سباٍب من فيه لقينا ما الل ُد أكن ولم ومظال َق أن أو أتطر



ُلهما لول الموضوِع لهذا ِة تعهدُت أنِي أمرين:ِ أو ما على بالجاب
ٍة،ِ من يردنِي َد الَخ أن والثانِي أسئل ٍر محم َته أن ظن سمي لن أسئل
ِه من عليها.ِ وأرجو يجاَب ٍة آخإَر هذه تكوَن أن الل ُق مر فيها أتطر
الموضوِع.ِ لهذا

ِه فأقوُل الجامِع كتاِب حوَل الخلِف مسألَة إن التوفيِق؛ وبالل
ٌة،ِ مشكلتين:ِ إحداهما تتضمُن حولها،ِ بالخلِف ول بها،ِ نِأبُه ول صغير
ٌة،ِ وأخإرى ٍم كِل على يجُب كبير ٍر صادٍق مسل ِنه على غُيو أن دي
لها.ِ يتصدى

ُة المشكلُة فأما لمن حوَل فهي لها؛ نِأبُه ل التي الصغير
ُق ِر حقو ِة نِش ِر ومراجع ٍر،ِ الجامِع،ِ كتاِب وإصدا الكتاُب هذا فباخإتصا

ِة جماعٍي كعمٍل ُألف ِد،ِ لجماع من الجماعُة عليه أنِفقت الجها
ِد،ِ أمواِل ِبه ووفرت الجها ًا،ِ لكات ًا،ِ ومكتبًة،ِ مكتب ًة،ِ وكاتب وأجهز
ًا سيخرُج أنِه اتفاٍق على وكفالًة َد،ِ ينصُر كتاب ُء الجها عنه ويدر

ِة جماعٍي كعمٍل الشبهاِت.ِ وأنِه ِد لجماع ُع الجها ُيقُر ُيراج جانِِب من و
ِة،ِ ُد وهي الجماع ًا كان لما الكاتُب يمارُسها كان التي القواع أمير
عليه.ِ فطبقناها للجماعة،ِ
ًا سيتضمُن أنِه الجماعُة علمِت ولو التي السقطاِت من أي
ًا عليه أنِفقت ما لبعِضها سأعرُض ًا،ِ مليم دقيقًة له فرغُت ول واحد

ِتها،ِ من َء اكتشفنا أنِنا ذلك؛ على والدليُل وق ِتنا أثنا بشاوَر في إقام
ًا الخإواِن جماعَة كفر قد الكاتب- أنِه من إرادة بدون -قدر

ِة،ِ الكتاِب مسوداِت في المسلمين ٍة،ِ عليه فاعترضنا المبكر بشد
ٌي ذلك لن مقبوٍل،ِ غُيُر أمٌر هذا إن له وقلنا ًا،ِ منضبٍط غُيُر رأ شرع

ِة فتٍن.ِ من سيثيُره لما بالضاف
ُغ والتي بها،ِ نِأبُه ل التي الصغرى،ِ المشكلُة هي هذه فيها يبال

ِة كاتُب ِد،ِ وثيق عن ويتغاضى عظمى،ِ مصيبًة ويعتبُرها الترشي
َة السقطاِت ويتجاهُل الكتاِب.ِ في الكبير

ُة،ِ المشكلُة وهذه من منا ضاع ما احتسبنا قد نِحن الصغير
ٍد ماٍل الله.ِ عند وشتائَم سباٍب من فيها أصابنا وما بل فيها،ِ وجه

َعه الجامِع كتاَب له وتركنا ُء،ِ كيف ليطب َده وليمنح يشا لمن فوائ
ُء.ِ يشا

ولم فيه،ِ خُإدعنا الذي الكتاب في الكبرى المشكلُة وأما
ْفها َته،ِ الكاتُب أنِهى أن بعد إل نِكتش َته وسلم كتاب النهائيَة،ِ نِسخ

ِة على يحتوي الكتاَب أن فهي السوداِن،ِ من ورحل سقطاٍت عد
ٍة المثاِل:ِ سبيِل على منها خإطير
الحكوماِت قتاِل في ُأسر أو ُقتل من كَل أن يعتبُر أنِه -

ِة ِة قبل المرتد ِر وتكويِن الدعو أن أي تقوى،ِ ول عنده بَر ل النِصا



ًا نِخرَج أن علينا َنِنا فيه نِسُب باسمنا،ِ كتاب السرى المجاهدين إخإوا
والمستشهدين.ِ

َد أن يعتبُر - وأنِه ِء بعِض جها ِة الجماعاِت علما أولى السلمي
ِد من ٍة وأشار حكاِمهم،ِ جها ِد الشيِخ مع له لواقع ِه عب ٍم الل عزا

ِة في بأوصاٍف ووصفه اللُه،ِ رحمه ِء،ِ غُاي ُأ السو كرر قد أنِه والسو
ِة مع الكلَم هذا ٍة أخإرى أوصاٍف إضاف ِة في سيئ ِد،ِ وثيق وقد الترشي

ِة في لذلك أشرُت ِة)ِ في رسال ِة (التبرئ ِة الملحظ َة السادس عشر
الثانِي.ِ الباِب من عشَر السابِع الفصِل وفي الوِل،ِ الباِب في

ًا الطواغُيِت أعواَن يكفْر لم من أن الكاتُب - ويعتبُر ًا فرد فرد
الطواغُيِت.ِ لولئك المقاتلين المجاهدين من كان وإن كافٌر،ِ فهو

ِة من المصريَة السلميَة الجماعَة أن الكاتُب - ويعتبُر غُل
ِة،ِ ِد عمَر الدكتوَر ووصف المرجئ أسَره- اللُه -فك الرحمِن عب
ُق.ِ ل بأوصاٍف تلي

ول كافٌر،ِ النِتخاباِت في شارك من كَل أن الكاتُب - واعتبر
بتأويٍل.ِ ُيعذُر

ِة مدى فاكتشفنا ِة كاتُب بها خَإدعنا التي الُخدع ِد.ِ وثيق الترشي
َع،ِ كتاَب له فتركنا ًا وأصدرنِا الجام ًا،ِ كتاب كتاَب فيه هذبنا جديد

ِة اسَم عليه ووضعنا السقطاِت،ِ تلك من الجامِع ِد،ِ جماع الجها
ِة،ِ بعد وأقررنِاه ِم تاريِخ في معلومٌة التهذيِب وكتُب المراجع العل
القاصدين.ِ ومنهاِج التهذيِب وتهذيِب الكماِل كتهذيِب

ِد اسَم عليه ووضعنا ِر عب ِد بِن القاد ِز،ِ عب اسٌم هو الذي العزي
ٌي ِة رمز ِد،ِ لجماع ِة كاتِب اسَم وليس الجها ِد وثيق الحقيقِي،ِ الترشي
ًا أن حتى ِة من كثير ٌي اسٌم هذا أن يتصورون كانِوا الخإو لي.ِ رمز

ٍد للِخ أقوُل فلذا ٍر؛ محم ًا نِزوْر لم إنِنا سمي نِعبْث ولم شيئ
ٍء،ِ ِة كاتِب على طبقنا ولكننا بشي ِد وثيق َد الترشي َة القواع المستقر

ِة في ِد،ِ جماع ُقها كان والتي الجها ِره،ِ على يطب ًا وأصدرنِا غُي كتاب
ًا ًا،ِ آخإر َبه له وتركنا مهذب الصلَي.ِ كتا

ٍد الِخ فعلى ٍر محم ٌة لديه من وجميِع سمي ِد على غُير الجها
ِة ينشغَل أل والمجاهدين،ِ ُق لمن بمشكل ِر حقو ِة نِش ومراجع

إليها.ِ أشرُت التي السقطاِت،ِ لهذه يتصدى وأن الكتاِب،ِ
ِة كاتُب حاول وقد ِد وثيق نِفَس معنا يمارَس أن الترشي
ِة في معنا استخدمه الذي السلوِب،ِ ِة (بطلِن رسال ِر)ِ،ِ ولي الضري

ِة على اعتراضي ُرغُم هو كتبها حيث ِلها،ِ طريق ْع ولم تناو اسَمه يض
ِد.ِ من يتهرَب حتى عليها،ِ النق

ِة تسلمي وفور ِة لمار ِد،ِ جماع َع نِشَر أوقفت الجها تلك وتوزي
ِة،ِ ًا وقدمُت الرسال ِة اعتذار ِة لخإو ِة الجماع ِة عبر السلمي فضيل

الموقَف،ِ هذا مشكورين فقبلوا أسَره،ِ اللُه فك طه رفاعي الشيِخ



ًا ِم رفِع وعلى المجاهدين،ِ شمِل جمِع على مني حرص عنهم،ِ الظل
ِة ينزُل ما أن زعم الكاتَب لن ِة بالجماع ٍء من السلمي واعتقاٍل بل

ِفهم بسبِب هو إنِما وتعذيٍب،ِ ِم عن انِحرا الشرعِي.ِ الحك
ِة كاتِب زعُم أما ِد وثيق وزوٌر،ِ فكذٌب عميل،ًِ كنُت أنِي الترشي

ِة،ِ اتهمني إن أنِه عليه وردي ًا،ِ نِفَسه يتهُم فهو بالعمال كان فقد أيض
السوداِن- من من خإرَج -حتى لسنيَن يأكُل وكان وشريكي،ِ أميري
ِة أمواِل ِد،ِ جماع ُعم التي الجها العمالُة منها بطرٍق ُجمعت أنِها يز

ُق،ِ كان حين المواِل تلك على بالصمِت تواطأ فلماذا والسترزا
يستيقْظ لم ولماذا السنين؟ تلك طواَل يتكلْم لم ولماذا منها؟ يأكُل

ِة؟ أمِن مباحِث في إل ضميُره الدول
ِة - أما2 َع أن الِخ من فأرجو إيراَن حوَل للسؤاِل بالنسب يرج
ِر لحواري ِة مع الخإي ٍة بعنواِن السحاِب مؤسس للحداِث)ِ.ِ (قراء
َد الشيَخ كفرُت أنِي حول الثالُث السؤاُل - أما3 ِه عب ٍم الل عزا

ًا مخالٌف فقوٌل خإلفه،ِ أصلي أكن ولم اللُه،ِ رحمه ِة،ِ تمام للحقيق
ٍد أَم الفاضلَة الخإَت أذكُر وأنِا زوجتي اللُه- بأن -حفظها محم

َة ُبها- أَم -كما الشهيد ٍد نِحس تذهُب اللُه- كانِت -رحمها محم
ِر بموافقتي ِتها.ِ دروِسها لحضو ولقاءا

ُله - أما4 ٌة أنِي عن سؤا ِم،ِ للِخ فأقوُل صوتيٌة،ِ ظاهر ْع الكري د
وجدت فإن كلمي،ِ في وانِظْر اللُه،ِ إل يعلُمها ل التي نِيتي،ِ عنك
ًا فيه ْعه،ِ خإير ْنه ذلك غُيَر فيه وجدت وإن فاتب وانِصْحني.ِ فبي

ٌد الُخ يكوَن أن أرجو سعًة،ِ صدري في وجد قد سميٌر محم
َع أن منه أطلُب بدوري وأنِا أن أولها بها،ِ أنِصُحه لنصائَح صدُره يتس

أن وثانِيها اللُه،ِ إل يعلُمه ل أمٌر فهذا الناِس،ِ نِياِت في يتدخإَل ل
ِر،ِ بمعالي ينشغَل َع المو َأ أن وثالثها والقاَل،ِ القيَل عنه ويد يقر
ِة،ِ رسالَة ُقه واللُه التبرئ ُقنا يوف ويرضى.ِ يحُب لما والمسلمين ويوف

أيمُن:ِ السائُل - يقوُل2/2
ُد ما - هل1" ِة المحطاِت بعِض في ذكُره يترد ِة العلمي العميل

ِد من ٍة وجو ِة بين علق كان وإذا صحيٌح؟ المجوِس وإيراَن القاعد
ًا؟ وهل التصاِل؟ هذا من الهداُف هي وما العذاُر؟ هي ما صحيح

الوسيلَة؟ تبرُر الغايُة
ُد ما - هل2 ًا يترد ِة على خإصوص ِة،ِ قنا هي والتي العبري
ِد على دليٍل أكبُر بأنِه تستدُل ٍة وجو ِة بين علق أن من وإيراَن القاعد
ُد هو العدِل سيَف المدعو ِر أح ِة أكب ِة تنظيم قاد ٌو القاعد كبيٌر،ِ وعض

ٌد وهو داخإِل من تعليماٍت ويقدُم عملياٍت ويديُر إيراَن،ِ في موجو
ِم بَحَسِب إيراَن،ِ ِة زع ِة قنا ِة العبري ِة.ِ هل العلمانِي ٌد هناك العميل وجو
ُته؟ هي ما و العدِل؟ لسيِف ٌد هو وهل ماهي ُ موجو إيراَن؟ في فعل

ِته؟ وبمحِض إراد



ُيكم ما -3 ُتسمى التي و وطنيًة ُتسمى التي التنظيماِت في رأ
ًا الموجودة إسلميًة ًا المقدِس أرِض في حالي َة في وخإصوص غُز
ٍم؟ ٍة؟ هاش ِء السبُب هو وما وبصراح ِة أو رأٍي كِل لبدا في الحج

ُيكم وهل ذلك؟ َق على مبنٌي رأ ِة الرِض على حقائ بواسط
ٍة لكم استخباراٍت َة؟ في موجود ِم على مبنٌي أم غُز هذه إعل
ُد3- حماٌس.ِ 2- فتٌح.ِ 1هي:ِ  والجماعاُت الجماعاِت؟ - الجها
ِم.ِ  - جيُش4السلمُي.ِ  - جيُش6الحِق.ِ  سيوِف كتائُب -5السل

ِة.ِ الم
ُيكم الجليَل.ِ ما - شيَخنا4 ِة في رأ َد المدعو زيار مشعٍل خإال
ِر من إكليٍل ووضِع ليراَن ِر على الزهو ِر قب الرافضِي المقبو

ُيك وما الخمينِي؟ ِة زياراِت في رأ ِلهم و لروسيا حماٍس قاد تقبي
ٍة في لست وأنِت لهم؟ ِر حاج و الشيشاَن في الروِس بأفعاِل للتذكي

ِد ِز؟ بل ٌد سبٌب هناك هل القوقا َء لهؤلء يبيُح الكوِن في واح الرتما
ِة وإيراَن كسرى حضُن وهما أل قذرين؛ نِجسين حضنين بين الرافض

ِة روسيا وحضُن المجوِس؟ ِتها الشيوعي ِة".ِ وقياصر القتل
َع أن إيراَن حوَل أيمِن للِخ الوِل السؤاِل على - إجابتي يرج

ٍة بعنواِن السحاِب مع لحواري للحداِث)ِ.ِ (قراء
ُله - أما ُع ل أمٌر فهو العدِل،ِ سيِف مكاِن عن سؤا أن أستطي

َيه به.ِ أواف
ُله - أما أجيُب فأنِا ذكرها،ِ التي السِت التنظيماِت عن سؤا

َد بأن عليه ًا الناَس نِدعو أنِنا على أؤاك ِم،ِ جميع ونِدعو للسل
ِتهم المسلمين ِد وتنظيما ِة حوَل للتوح ِد،ِ كلم مقتضياِت ومن التوحي

ِة هذه ِة على يعملوا أن الكلم ِم نِصر ِم السل ِته،ِ بتحكي ِم شريع وعد
ِتها ِرها مساوا َدوا وأن الحاكمياِت،ِ من بغي ِة يتص ِر الغاصبين للغزا لديا

َي يحترموا أو يعترفوا وأل المسلمين،ِ ٍم أ عن يتنازُل اتفاٍق أو التزا
ٍر ِة خإلِع على يعملوا وأن منها،ِ شب ِم وإزاح ِء الحكا الفاسدين العمل

ِرهم.ِ على يتسلطون الذين المفسدين،ِ ديا
ِله عن - أما ِة عن سؤا ٍد زيار لدي فليس ليراَن مشعٍل خإال
إيراَن من موقفي بينُت ولكني عنها،ِ أتكلَم حتى عنها معلوماٌت

ِه حزِب ومن ِر حواري في الل السحاِب.ِ مع الخإي
ُفه أما ُته فقد الشيشاِن من موق قبُل.ِ من انِتقد

ِء:ِ طالُب السائُل - يقوُل2/3 الدعا
ُفكم - ما1" ِم من موق ِة عوا وباكستاَن أفغانِستاَن في الشيع
ًا الخليِج،ِ وبلداِن وأذربيجاَن وإيراَن في منهم ينخرْط لم من خإصوص

َع ِة تضُر مشاري ٍه بالم ٍم بوج ِة أهِل من وبالمجاهدين عا ٍه السن بوج
خإاٍص؟



ُتكم هي ما -2 ِة في إخإوانِنا يراه ما إلى نِظر ِر جماع أنِصا
ِم ِر السل ِة (أنِصا ًا)ِ في السن أن ُيفترُض البيعَة أن من العراِق سابق

ِة تكوَن ِة للجماع ِم ذاِت الشرعي َقد ِة ال ِد،ِ في السبِق الراسخ البل
ُء لها شهد والتي ِتها،ِ العلما َتهم،ِ ويقِصدون بشرعي َق وأن جماع اللح

ُع من هو َق يباي لهم،ِ توجهونِه توضيٍح من العكُس.ِ فهل وليس الساب
ًا ِتكم في طالبتموهم وأنِكم خإصوص ِة كلم ِة الخإير ِنِنا بمبايع في إخإوا

ِة ِة" العراِق دول .ِالسلمي
ِء لطالِب الوِل السؤاِل على - إجابتي موقفي أن هو الدعا

ِم من ِة عوا ِء موقُف هو الشيع ِة،ِ أهِل علما معذرون أنِهم وهو السن
ِلهم.ِ أما َءهم منهم شارك من بجه الصليبيين مع التعاوِن في زعما

ِء ٍذ فحكُمهم المسلمين على والعتدا ِة الطوائِف حكُم حينئ الممتنع
ِم.ِ أما شرائِع عن العدواِن في يشاركوا لم الذين عواُمهم السل

ِء تحت يقاتلوا ولم المسلمين،ِ على ِة لوا ِة،ِ الصليبي فهؤلء العالمي
ُلنا ُة معهم سبي ِم مدى وتبييُن الحقائِق،ِ وكشُف الدعو التي الجرائ
ِم ضد زعماؤاهم ارتكبها مع تعاونِوا وكيف والمسلمين،ِ السل

يزعمون أنِهم وكيف والعراِق،ِ أفغانِستاَن احتلِل على الصليبيين
َع الحسيِن قبتي دمروا تقاتلوا حين ولكن البيِت،ِ آِل عن الدفا

َدفون أنِهم يزعمون وأنِهم عنهما،ِ اللُه رضي والعباِس ِر يه لتحري
ِر حسَن ولكن ِفلسطين،ِ ِه نِص ِة بالقواِت يرحُب الل ِة الدولي الصليبي

ِد وبين أهلها بين وحالت لبناَن،ِ احتلت التي ِفلسطيَن،ِ في الجها
َدُف ل بأنِنا يصرُح ورفسنجانِي ِة نِه ٌو وإيراُن إسرائيَل،ِ لزال في عض

ِم ِة الم ُق إسرائيَل،ِ مع المتحد ِم وميثا ِة الم َع ُيلزُم المتحد جمي
ِء ِم العضا ِة باحترا ِة وحد ِة أراضي وسلم ِر وسياد ِء.ِ سائ العضا

ِنِنا نِظرتي - أما ِر في لخإوا ِة؛ أنِصا ِم كامُل فهي السن الحترا
ِر،ِ ِة في له أشرُت ما هو رأيي وخإلصُة والتقدي ِة الكلم من الخإير

ِد ِة مع التوح ِة.ِ العراِق دول السلمي
============================

==
ِة من الثالثُة المجموعُة ًا وتدوُر السئل مصَر:ِ حوَل أساس

ٍة بُن نِوٌن -الُخ3/1 ً أرسل نِقط فيه:ِ يقوُل له أٍخ من سؤال
في السلمِيِ الجيش عنٍ معلوماتَ نِعرف أنُ / نِريد1"
ُبعضَ يكون أنِ المحتمل من وهل ؟ُيتبعٍ جهة أي ىلإوِ العراق
ِئه ِةِ بالمخابراتٍ صلة ىعل أعضا هبينِ الخلفُ طبيعة وما ؟المريكي

ِة"ِ العراقِ "دولة وبين ؟السلمي
ِم فتحِ لمعاركِ / بالنسبة2 السباَبَ نِعرف أنُ نِريد السل

ِةَ الحقيقية تكرمتم -إذاُ يشملً اموجزً اميوتقي هناكِ المعارك لنشأ
َ:ِالنقاط  هذه-كمُفضيلت



فتح من المجاهدين أحواَلج/ َ ب/ الخسائرَ أ/المكاسب
ِم ".ِهناك؟ُ الحصار تم د/كيف السل
ٍة بُن نِوٌن الُخ يوجُه ثم ً نِقط فيه:ِ يقوُل منه سؤال

ُلك سؤالي "أما ِسيدِ تراجعات عليِ الردِ طريقة عن فأسأ
ٍم،ِ هاِبعينً دولةُ تستهدفٌ تراجعات ليست أنِهاً جيداُ علمأ نِاأف إما
والشيخينِ العالم فيَ والقاعدةَ الجهادُ تستهدف ولكن ،َِمصرَ مثل

منُ المطلوب هو وما عليها؟ُ الردُ يمكن فكيف ،ُِالله احفظهم
ِة هذه علي كُرد وهل ِة؟لمرحلا هذه في العلميين الخإو

ٍضيقٍ نِطاق منُ تتسعِ التراجعاتَ وتجعل ،ًِسلبيا وثريسِ التراجعات
َعٍ نِطاق إلى ِمِ وسائلِ تتبعِ بسبب أوس ؟كمِورسائل كمِلبيانِات العل

ِالمهم من أم ؟ًسلبياُ يؤثرِ الحدث بهذاُ الهتمام  فهل.ُِالله أعزكم
؟ُالرد

هو:ِ - فجوابي
ٍة بِن نِوٍن الِخ من - أرجو لكِل ودعائي سلمي يوصَل أن نِقط

ِفه،ِ من ُع من ولكِل بطر َله أن يستطي لهم.ِ يوص
ِة ِة السلمِي للجيِش - بالنسب ِة وبين بينه الخلِف وطبيع دول

ِة العراِق عمَر أبو المؤمنين أميُر فصلها فقد اللُه،ِ أيدها السلمي
ُي ِته،ِ في البغداد ْع.ِ كلما ُتَراج فل

ِة ِم فتح لمعارِك - وبالنسب ٍر فخيُر السل ِة مصد عن للجاب
ُة الكلمُة هو ذلك ِر الفاضِل للشيِخ الخإير ْبسِي شاك اللُه،ِ حفظه الع

ْع.ِ ُتَراج فل
ِد في اجتهادي - أما ِة على الر ِد وثيق إصداري فكان الترشي

ِة ِة)ِ،ِ لرسال ْع.ِ (التبرئ ُتَراج فل
3/2 -al_batarِ:يسأُل 

ٍمحمد ِالشيخ كيخإأ عن ًاطيبً اكلم ُتأقر َالفاضل ناَشيخ يا
عطيتناأ  فهل.ِهَسرأ ُالله فك  .ِِسرأال يف هِثبات وعن ِي،ِالظواهر

ُعلمإال هَيبخس ل  حتى.ِهَسرأ ُالله فك ِ،ِالمجاهد هذا عن ًةنِبذ
ِر ِالتعريف مع ،ِهَحق ُيالجهاد التي ،ِالثلثين ِةمجموع ِةقاد بأشه

ِة،ِ ِالمراجعات ِرفضت ٍة.ِانِفرادي َزنِازين في هاُعزل فتم الخإير
،ٍِمبارك ُكلب بها استبد وقد َ؟مصر من ُةالقاعد ينأ ُ؛خإرآ ٌسؤال

ِةوبداي ِةللتضحي ٌتواق هاُوشباب  ِي،ِالنِهزام ِخإوانإال ُفكر وضيعها
.ِِالنظام ضد ٍةجديد ٍةجول

ُد - أخإي ُي محم ِم في ُولد الظواهر ٍة ألٍف عا ِعمائ ِتس ٍة و وثلث
ٍة،ِ وخإمسين ِة من وتخرج ميلدي ِة كلي ِم حوالي في الهندس ألٍف عا
ٍة ِعمائ ِتس ِة و ًا الوقت هذا في وكان وسبعين،ِ وأربع في عضو

ِتنا ِة،ِ جماع ًا عليه وُحكم الجهادي في سنواٍت لثلِث بالسجِن غُيابي
ِة ِد قضي ٍة عاَم الجها َة وسافر وثمانِين،ِ أربع لفغانِستاَن مراٍت عد



ِة ِد،ِ في للمشارك ِله وعبر الجها ِة في عم ِة هيئ ِة الغُاث زار السلمي
ًا ًة بلد ِم في عديد في المسلمين واقِع على وتعرف السلمِي،ِ العال
ٍر ِنِهم،ِ من كثي ِم في عليه القبَض الُسعوديُة الحكومُة وحاولِت بلدا عا
ٍة ًا،ِ وتسعين ثلث ِة من بالخروِج عليه اللُه ومن تقريب ًا،ِ المملك سالم

ٍد في وظل ٍة جها ِبه عليه ُحكم دؤاوٍب،ِ وعمٍل وهجر ِم بسب بالعدا
ِة في في عليه القبُض ُألقي أن إلى ألبانِيا،ِ من العائدين قضي

ِر سلمته التي الماراِت،ِ لمريكا منها مشاركًة لمصَر،ِ أمريكا بأوام
ِبها في ِر نِيروبي حادثتي بعد السلم على حر ِم،ِ ودا وأخإفت السل

َأ المصريُة الحكومُة ً كان سنواٍت،ِ خإمِس قرابَة تسلِمه نِب معزول
ِة كاتِب تنازلُت ظهرت ولما أمره،ِ أظهروا ثم تامًة،ِ عزلًة فيها وثيق

ِد ٍة،ِ لها تصدى الترشي ًا زال ول بقو ِه- ُرغُم -بفضل الحِق على ثابت الل
ِم ِم حك ِر العدا أسرى ولجميِع لنا الله ضده.ِ نِسأُل الصاد

الحِق.ِ على والثباَت القريَب الفرَج المسلمين
ِة أما ِة بالنسب ُد الثلثين لمجموع الرافضين أن أبيَن أن فأو
ِة لتنازلِت ِد وثيق ِر المنتمين أغُلُب هم بل ثلثيَن ليسوا الترشي لتيا

ِد ِة الجها ِد ولجماع ِة من وكثيٌر خإاصًة،ِ الجها ِر إخإو وأن السلفِي،ِ التيا
ِة كاتَب وافق من ِد وثيق ًا ينضْم لم من منهم قلٌة،ِ الترشي يوم

ِة ِد،ِ لجماع ُبهم عنها،ِ طويٍل زمٍن منذ أنِشق من ومنهم الجها وأغُل
ُع بأنِه يتأوُل ِر الحكومَة يخاد ِته.ِ ومجموعُة بإظها هم الثلثين موافق

ُدهم من ِة الشخصياِت أخإطَر الحكومُة َتع ِة على المؤثر الخإو
ٍة في عزلتهم ولذلك المأسورين،ِ ِر محاول ِة لتمري ِد وثيق الترشي

ِة،ِ ِر ومن الفاشل ِة أشه ِة في الخإو ُد الثلثين مجموع ُي محم الظواهر
ُد ُد كماٍل ومجدي سلمَة وأحم َتهم أن اللَه نِسأُل عشوٍش،ِ وأحم يثب
ِرهم بفكاِك ويعجَل ًة ظاهرين منتصرين أس ًا أعز ِه.ِ بإذِن قريب الل

ِة َدنِا فإن لمصَر - بالنسب مصَر في له المَة نِدعو الذي اجتها
ِرها ِة المصالِح ضرُب هو؛ وغُي ِة الصليبي ِم ُوجدت أينما اليهودي لرغُا
ِة ِر من الرحيِل على الغزا ِم عن والكِف المسلمين،ِ ديا ِة دع النِظم

ِة ِدهم،ِ في الفاسد ِد بل ِة ولحش ِة لهم،ِ التصدي في الم ولتعري
ِة الحكوماِت ُع التي العميل ِة عنهم،ِ تداف المسلمين لتحريِض بالضاف

ِة من للتخلِص الدؤاوِب السعِي على ِة النِظم ِة،ِ الفاسد المفسد
ُثم التي ِرهم،ِ على تج ِر وسائُر ومصُر صدو تغيُب ل المسلمين ديا
ِر.ِ مع النصَر ولكن عنا،ِ الصب

يسأُل:ِ سيرين ُابن- 3/3
ِة ِرضأ يف القاعدين المجاهدين من ُالمطلوب هو ما الكنانِ

ِة في ِة؟ المرحل المكانِياِت ِغُياب ِظل في هذا ُنِنفذ وكيف القادم
ِد ِللتدريب َمراكز ِوجود ِوعدم ِلتمويل َموارد ِوجود ِوعدم والعدا
؟ِيالجهاد ِالعمل



ِرها مصَر في المسلمين  نِدعو- التي الساليِب لتباِع وغُي
ُتها ِة في ذكر ِة الجاب ِدهم،ِ في السابق ذلك من يتمكْن لم فمن بل
ِر فعليه ِد لساحاِت بالنفي ِة الجها والعراِق الصوماِل مثِل المفتوح

ِر ِم فعليه ذلك من يتمكْن لم فمن وأفغانِستاَن،ِ والجزائ بدع
ِة والمعلوماِت والرأِي بالماِل المجاهدين المدارِس في والدعو
ِد والنقاباِت والجامعاِت ِرها،ِ والمساج ِة وغُي ِر ورعاي أسرى أس
ِئهم،ِ المجاهدين ِم في والتخصِص وشهدا ِة العلو ِة الشرعي والعملي

ِة ُد التي النافع َد تفي ِه والمجاهدين الجها ِد كفق ِة الجها والسياس
ِة ِء والكهربائياِت والتصالِت الشرعي ِة والكيميا ِرها،ِ والمساح وغُي

ِم وسائِل وإتقاِن الجهادِي.ِ العل
يسأُل:ُِ الغريب َطلحة أبو- 3/4

إلىَ مصر منِ للخروجٌ مكانِيةإُ وجدت  هلُ:ِالولُ السؤال
وأفغانِستاَن؟ِ العراق

هذه فيِ الجهاد إلىِ الخروجُ حكم  ما:ِالثانِىُ السؤال
ٍ؟جائزُ غُير مأ ٍ؟كفاية أم ٍ؟عينُ فرض هو وهل ِ؟الحالت
ُالقبضُ يتم سوف نِهأٍ يقين على وهوَ الخروجُ يريد - من أ

.ِهِخإروجِ بسبب هِومشايخ هِقاربأ من هِحول من على
ِده.ِ هِلزوجت هاُيتركً نِفقة دُيج ولَ يخرج أنُ يريد - من ب وأول

يسمى ما من كمَموقفَ نِعرف نأُ  نِريدُ:ِالثالثُ السؤال
ِومحمد ِيبرهامِ ياسرِ والمشايخَ مصر فيِ السلفيةِ بالدعوة

ِالخلف من معهمُ الخلف وهل ِ؟العظيمِ عبدِ وسعيدَ سماعيلإ
ِ؟السائغ

التي القواِل علىَ التعليق كمِفضيلت منُ  نِريدُ:ِالرابعُ السؤال
َبهُ يقتلً امحمد أن (يتحدثونِ الجزائرِ تفجيرات بعد هاُنِسمع )ِأصحا

.ِ)ِِالتترس يفِ (والتوسع
ُتعتبرِ الكفارِ بلد إلىِ الدخإولُ تأشيرة  هلُ:ِالخامسُ السؤال

أماٍن؟َ عهد
أمٍ نِوعَ كفرَ العربيةَ الجيوش تكفرون  هلدُس:ِالساُ السؤال

.ٌِتفصيلِ مرأال في أمٍ عينَ كفر
ُع:ِاسالُ السؤال على عاجزينَ مصر يفُ الشباب كان ذاإ ب

؟يفعلون فماذاِ الخروج على وعاجزينِ الحاكم علىِ الخروج
هي:ِ - وإجابتي

ُد ُوجد إذا وأفغانِستاَن للعراِق للخروِج إمكانِيٌة أول:ًِ نِعم.ِ توج
المؤتمُن.ِ الدليُل

ًا:ِ أما ُة ثانِي ُع فل الثانِي،ِ السؤاِل من ألٌف الفقر أن أستطي
ًا فيها أعطَي ًا،ِ حكم َد المصالَح لن عام ً تتداخإُل،ِ والمفاس هل فمثل

ٍم قصيٌر أسٌر هو هؤلء أسُر ِة أو ليو ٍم عد ٍة؟ لسنيَن أم أيا طويل



ُبهم الذي الذى وهل ًى هو فيه سيصي ًى أم بسيٌط؟ أذ ٌغ أذ بال
ِء وإتلِف الرواِح لزهاِق يؤدي قد الذي كالتعذيِب وانِتهاِك العضا

ِر على قادرون سيأسرون الذين هؤلء وهل العراِض؟ النفي
يستطيعون؟ ل ولكن فيه راغُبون أنِهم أم قاعدون؟ ولكنهم

ِة الحواِل هذه مثِل في ونِصيحتي لمن السائُل يلجأ أن المتداخإل
ُق ِنه بعلِمه يث ِره ودي ِد ُيعرف ومن والواقِع،ِ بالحواِل وبص بتأيي

ِد ِتهم،ِ ُيتهم ول والمجاهدين الجها المسألَة عليه فيعرُض بمعادا
تفصيل.ًِ

ِة جواُب أما ٍء؛ الفقر ُد با ِة ففاق َد،ِ عنه يسقُط النفق الجها
ِر بخلِف ِة في المعس ُو دهم إذا النفق وقد المسلمين،ِ دياَر العد
الثانِي الباِب من الرابِع الفصِل في ذلك في تيميَة ابِن قوَلُ  ذكرت

ِة من ِة)ِ.ِ رسال (التبرئ
ُفنا ًا:ِ موق ِة من ثالث ِة الدعو الصادقين أعلِمها ومن السلفي

لهم واشتاقت لهم،ِ اشتقنا قد ونِحن والحتراُم،ِ والتقديُر الحُب
ِد،ِ مياديُن َنِهم،ِ يعلمون الجها ويدكون سراياهم ويقودون إخإوا
ِئهم،ِ حصوَن َء ويرفعون أعدا ِد،ِ لوا ًا صار الذي الجها داخإِل في عيني
ِدهم وخإارَجها.ِ بل

ُي أدري فما معهم؛ الخلِف عن السؤاُل أما ُد،ِ خإلٍف أ تقِص
الجابَة.ِ استطعُت فلربما الخلَف حددت كنت ولو

ًا:ِ تفجيراُت ِر رابع ًا.ِ عنها أجبُت الجزائ آنِف
ُة ًا:ِ تأشير ِد الدخإوِل خإامس ِر لبل ًا،ِ أراها ل الكفا بينُت وقد أمانِ

َي هذا ً الرأ ِة من الثانِي الباِب من السابِع الفصل في تفصيل رسال
ِة)ِ،ِ ِم وفي (التبرئ ُته ما هو هذا إن قلُت الفصِل ذلك خإتا أنِا اخإتر
إليه يطمئْن لم ومن به،ِ فليعمْل إليه اطمأن فمن وإخإوانِي،ِ
ِد،ِ الصليبيين لقتاِل أخإرى وسائَل عن فليبحْث الحذَر ولكن واليهو

ِر كَل ِة من الحذ ُد وهي أل الثافي؛ ثالث ِد عن القعو المتعيِن الجها
ضدهم.ِ

ًا:ِ تكفيُر ِة الجيوِش سادس فالذي تفصيٌل،ِ فيه المِن وأجهز
ِة أمِن مباحِث ضباَط أن أراه ِة فرِع الدول الدينِي النشاِط مكافح

ِهم على كفاٌر ويعذبونِهم المسلمين مع يحققون الذين وأمثال
ِة في الخلِف وحاصُل التعييِن،ِ ًا،ِ قليٌل المسأل في وينحصُر جد
ِم ِة الحكا ِة من أما والميراِث،ِ كالزواِج الشخصي ِة الناحي العملي
ٌق هناك فليس ِلهم،ِ في القولين بين فر ِة في والخلُف قتا المسأل

ِر كَل الحذَر ولكن سعٌة،ِ فيه ِة كاتِب منهِج من الحذ ِد،ِ وثيق الترشي
به انِتهى ثم يكفْرهم،ِ لم من وكفر بل التعييِن،ِ على كفرهم الذي
ًا أصبح أن المُر ًة أو -طائع ًا- أدا ِد في مكره في المباحِث.ِ وأنِصُح ي



ِد هذا ِة الصد ِة بمراجع القطعِي)ِ للشيِخ الجماِع في (نِظراٍت رسال
اللُه.ِ حفظه الليبِي يحيى أبي

ًا:ِ أجبُت ًا.ِ السابِع السؤاِل على سابع آنِف
يسأُل:ِِ الهوال ُكتيبة- 3/5

ِ؟الجهادِ يمظلتنِ خإيرةأالِ التراجعات في ناَشيخ كُيأر ما- 1
؟الصحوات مرتدي إلى ناَشيخ توجهونِهاٍ كلمة من - هل2

هي:ِ - إجابتي
ِد أول:ًِ تنظيُم ُد كنت إن أما عاٌم،ِ اسٌم الجها جماعَة تقِص

ِد ِء تشرفُت التي الجها ْع لم فهي لها،ِ بالنِتما ِه- -بفضِل تتراج الل
ُلهما لسببين؛ ِة مع اتحدت قد أنِها أو ِة جماع ِة في القاعد جماع

ِة ِد،ِ قاعد بل الجماعَة،ِ ترك رجٌل هم تنازلوا الذين أن وثانِيهما الجها
ِد سبيَل وترك َله الجها ِة من ك َة خإمِس قراب ٍة،ِ عشر ومجموعٌة سن

ًا كان بعُضهم السرى،ِ من ًا سابق ِة،ِ في عضو وبعُضهم الجماع
ْلها لم وبعُضهم عنها،ِ انِشق ْع،ِ فلم الجماعُة أصل.ًِ أما يدخإ بل تتراج
ُتها ِه- ثابتة -بفضِل زالت ل أسراها من العظمى والغُلبيُة قياد الل

ًا يستخدُم الحكومُي الحِق.ِ والعلُم على مثل لها حقيقَة ل أوصاف
ِة مفتي ِر القاعد ِة وأمي ِد جماع ِر بمصَر الجها العسكرِي والمستشا

لطالباِن.ِ
ًا:ِ أما المجاهدين إن لهم؛ فأقوُل الصحواِت مرتدي ثانِي

ِه -بعوِن فيكم سيسنون ِته-  سنَة الل ِر الصديِق ومشيئ رضي الكب
المخزيَة.ِ السلَم أو المجليَة الحرَب عنه؛ اللُه

يسأُل:ِ الله اسأل- 3/6
ِخإلل منِ التغييرِ ومحاولةَ مصرَ داخإلِ التسعينياتِ تجربة بعد

يفَ مصرَ داخإل ٍيجهادٍ عمل أِيِ لمستقبل كمُتقييم هو ماِ القوة
ِالدولةَ بوليسيةِ العتبار يفِ خإذأال مع رأيناها؟ يالتِ النتائجِ ضوء

.َِمصر فيِ التحركِ مساحاتَ وضيقِ القمعَ وشدة
ِبخصوص وهى خإرىأٍ مهمةٍ نِقطة عنَ اسأل نأُ ودأُ وكنت

ٍحماسِ لحركة كمِنِتقاداتالُ يستندِ خإوةإال منٌ فكثير ٍ؛حماسِ حركة
ول ،ٍِفتحِ حركة عنُ تختلف ل ٍ،ِحركةَ مجرد هاِعتبارالِ الذهاب يف

ُفأود ،ِهاِقادتِ بتكفيرِ للوصولُ البعض وتمادى بل ِ،ِسلمإبال لهاَ علقة
ِردودِ ضوء يفٍ حماسِ حركة منَ الموقفَ توضح نأَ الكريم ناَشيخ

فيكم.ُِ الله  بارك.ًِجميعا لناِ الحقائقَ وتبيان ،ِهذهِ خإوةإالِ فعالأ
هو:ِ - جوابي

له العاملون راعى إذا ينجَح أن يمكُن مصَر في أول:ًِ التغييُر
َع التاريِخ سنَن ِرصوا الشعوِب،ِ وطبائ ِر على وح ِته،ِ توفي مقوما

ِز ِم ومن فرِصه،ِ وانِتها ِته أه ُد مقوما ِة وجو ِة القاعد ُد المن وحش
ِد ٍة وأهُم الشعبِي،ِ التأيي ُد قضي َلها يحتش هي والمسلمون العرُب حو



ِد قتاُل ِة والصليبيين اليهو ِر الغزا هذا فصلُت وقد المسلمين،ِ لديا
ِة تحت (فرساٍن كتابي في المَر وسلم)ِ عليه اللُه صلى النبِي راي
َته في ِة،ِ الولى طبع إخإراِجها على اللُه يعينني أن أرجو التي والثانِي

ًا،ِ ِة وفي قريب ِة مقدم ِة)ِ والفصِل رسال من عشَر الثامِن (التبرئ
لم المصريَة الجهاديَة الحركَة أن فيها وبينُت منها،ِ الثانِي الباِب

ُي،ِ النظاُم يهزْمها ُة بها أضرت وإنِما المصر الميركيُة المطارد
ُد نِشأ هنا ومن العالميُة،ِ ِه الحالُي الجتها لرأِس الضرباِت بتوجي

ِر ِتها.ِ أمريكا الكف وحليفا
ِة بوليسيُة أما ُة الدول ل ولكنها التغييَر،ِ تؤخإُر فقد القمِع وشد
ُع َعه،ِ أن تستطي ِه- ل -بإذِن قادٌم التغييَر فإن تمن فهذا محالَة،ِ الل
ُد النظاُم والمبراطوريُة يستمَر،ِ أن يمكُن ل العفُن الفاس

ِتها روسيا في الشيوعيُة ِتها ومستعمرا ُرغُم سقطت وحليفا
ِتها ِعها،ِ بوليسي سنَن ولكن مثيل،ًِ لهما التاريُخ يعرْف لم اللذين وقم

ُد هو بالموِت.ِ المهُم عليها حكمت التاريِخ ِر العدا والصبُر للتغيي
ُد عليه الفرِص.ِ انِتهاُز ثم التضحياِت لتقبِل والستعدا

ًا:ِ ل ُق ثانِي حركٌة فحماُس وفتٍح،ِ حماٍس بين يساوي من أواف
ِئها على تؤكد ِم،ِ انِتما ُق ول علمانِيٌة،ِ حركٌة فتُح بينما للسل أواف
ِر على ِة تكفي ٌة،ِ مسألٌة العياِن فتكفيُر حماٍس،ِ قاد فيها بد ل خإطير
ِء من ِء الشروِط استيفا هذه بترِك إخإوانِي وأنِصُح الموانِِع،ِ وانِتفا

ِة،ِ ِز المسأل ِد على والتركي ِدها أصابت،ِ إن حماٍس تأيي إن ونِق
منصٍف.ِ دعوٍي علمٍي بأسلوٍب أخإطأت

يسأُل:ٌِ يمصر ٌيصحفٍ محمودُ خإالد- 3/7
ليكإُ ,ِ وينظرِالجميع منٌ ,ِ ومطاردٍبعيدٍ زمنُ منذٌ هارب أنِت

،ُِالمتحرك هاُوعقل هاُلسوفيوفِ القاعدةُ منظر أنِك علىُ البعض
ِضوء في حدث ماِ مراجعة يفْ تفكر :ِ ألمأتساءَل أن لي اسمح

عنها؟ُ البديل هو وما ؟هاَانِتقدت يالتِ المراجعات هذه
َمصر في ومن ِ؟خإوانإللِ المنتقد كِموقف على زلت ل هل

؟ِللنظامٍ معارضة أقوىُ يعتبر كِتقدير في
َوقف أوٍ بديلَ طرح كمِمكانِإب وهل ِ؟التوريثَ ملف ترى كيف

؟ِالخلفة سيناريو
ٍة بعدَ مصر يف حدث ذاام ِحكم منً عاما وعشرين ست
؟ٍمبارك

عليهم؟ُ ئنمتط ؟وكيفِالداخإل يف كِهلأبُ تتصل هل
هو:ِ - جوابي

ُتها بمراجعاٍت أول:ًِ نِعم.ِ قمت ِة في ذكر من الولى الطبع
ِة تحت (فرساٍن كتاب وسلم)ِ وفي عليه اللُه صلى النبِي راي

ِة ِة،ِ الطبع تكن ولم إخإراِجها،ِ على العانَِة اللَه أسأُل التي الثانِي



ِء في مراجعاتي ِة،ِ المراجعاِت ضو ِء في ولكن المباحثي ِر ضو تطوي
ِة مستوى وعلى مصَر في الجهادِي العمِل وتفعيِل ِة.ِ الم المسلم

ًا:ِ نِعم.ِ ل قد كنُت وإن الخإواِن،ِ من موقفي على زلُت ثانِي
ِنِهم عباراتي بعِض عن تراجعُت ِة في بشأ ِة الطبع ِد من الثانِي (الحصا

ِر)ِ،ِ ٍة وأقوى الم ٍة قو ِم معارض الحركُة هي مصَر،ِ في للنظا
النظاُم عليها يفرُض التي خإاصًة،ِ الجهاديُة والحركُة عامًة السلميُة

َد ِرها يسمُح بينما والقمِع،ِ التضييِق ألواِن أش ٍة،ِ بحرياٍت لغي واسع
لتنفيِس ويستخدُمهم بل عليه،ِ الكبَر الخطَر يشكلون ل لنِهم

الشعبِي.ِ السلمِي الضغِط
ًا:ِ ملُف ٍة ماٍض مصَر في التوريِث ثالث ٍة،ِ بإراد والبديُل أمريكي

ِة إقامُة هو ِة.ِ وليس الدول وقِف عن التساؤاَل المهُم السلمي
ِم أو التوريِث ِر في السعُي المهُم بل وقِفه،ِ عد ِد تحري من البل
ِة ِة السطو ِة الصليبي مبارٍك نِظاُم أعراِضها من التي المريكي
ِنه،ِ توريِث في والسعُي ْفه لم مبارَك أن افترضنا لو وإل اب ُنه،ِ يخل اب

كسبنا؟ فماذا آخإُر،ِ عميٌل وخإلفه
ًا:ِ مصُر ٍة بعد رابع ًا وعشرين ست ًا أكثَر أصبحت عام تدهور

ًا ِة في لذلك أشرُت وقد وتبعيًة،ِ وفساد ِة مقدم ِة)ِ.ِ رسال (التبرئ
ًا:ِ أهلي ُتهم قد خإامس ُع ل الذي اللَه،ِ استودع َئعه،ِ تضي ودا

َغهم أن وأرجو ودعائي.ِ سلمي تبل
يقوُل:ُِ يالمصر َةحمز بوأ- 3/8
َالجليل َيشيخ يا ناسؤال لى
ِبالفعل كان نإو ِ؟للتنظيمٌ جناحَ مصر يفُ يكون :ِ متىُولأال
ِ؟بالركبِ لللتحاق ُةالوسيل يه فماً اموجود

هم وهل َ؟بمصرِ ةالدولِ منأِ ضباط يف كمُيأر الثانِى:ِ ماهو
ٌ؟وتعيينٌ تحديد فيها َةلأالمس نأ مأ ؟همُقتل يجوز وهل ِ؟الكفر على

هو:ِ - جوابي
ً كنت ما الياُم لك أول:ًِ ستبدي ِء ويأتيك   جاهل لم من بالنِبا

ِد.ِ تزو
ًا:ِ ضباُط ِة أمِن ثانِي ِة فرِع الدول الذين الدينِي النشاِط مكافح

ِة القضايا في يحققون ًا أراهم المسلمين ويعذبون السلمي كفار
ِة الحركاِت عن يعلمون فهم التعييِن،ِ على ُفه مما أكثَر السلمي يعر
ِئها من كثيٌر ِة أمِن ضباِط قتُل عنها.ِ ويجوُز أعضا ِر الدول ِد وسائ أفرا

ِة ًء الشرط ِم،ِ على كفرتهم أو التعييِن على كفرتهم سوا إذا العمو
ٍة ضمن ذلك كان ٍة حمل ِة وسيلًة قنِصهم من اتخذت قتالي للنكاي

ِة فيهم ِد،ِ لمصلح َة الطائفَة لن الجها ً تقاتُل الممتنعَة المرتد قتال
ًا،ِ ِرهم قتُل ويجوز واحد ٍد قتٌل وهذا جريِحهم،ِ على والجهاُز مدب لفر

ُله ُيعلْم لم ًا،ِ حا ِر في هو الحاِل تبيَن ولن عين وهؤلء عليه،ِ المقدو



ٍر غُيُر ُد يعطُل فل عليهم،ِ مقدو تبيِن أجِل من المتعيِن الدفِع جها
ِهم،ِ ِم شيُخ فصل وقد حال المَر اللُه- هذا -رحمه تيميَة ابُن السل
ً ًا تفصيل ِر عن فتاواه في جيد ِد في التتا والعشرين الثامن المجل

ْع.ِ الفتاوى،ِ مجموِع من فليراج
ِة أصُل حيُث من هذا ُد أما الشرعُي،ِ المسأل ِنِكم اجتها إخإوا

ِة في ِة جماع ِد قاعد ِة هذه في التركيُز فهو الجها على المرحل
ِة الهداِف ضرِب ِة المريكي ِة الدوِل وأهداِف والصهيونِي المتحالف
ُد والسعُي المسلمين،ِ على العدواِن في معهما ِر الحثيُث الجا لتغيي

ِة ِة النِظم ِد،ِ للصليبيين العميل أعلُم.ِ واللُه واليهو
يسأُل:ُِ الغريبُ المهاجر- 3/9

َمصرُ تجتاح التي ُ،ِالمراجعات يسمى ما إلى تنظرون كيف1-
 ً؟عموماِ العربيةِ الدولَ وبعضً خإصوصا

هذه بعدِ الردةُ نِظمةأ بهاُ ستقوم التيُ القادمةُ الخطوات هي وما
ِ؟اللهِ ذنإبِ الفاشلةِ الحملة

هو:ِ - جوابي
تنازلِت عن حديثي في التنازلِت هذه في رأيي أول:ًِ بينُت

ِة ِة الجماع ِة تحت (فرساٍن كتاِب في السلمي اللُه صلى النبِي راي
ِة وسلم)ِ وفي عليه ِة)ِ،ِ رسال يأِس على دليٌل وهي (التبرئ

ِئها القمعِي،ِ الحِل من الحكوماِت ِه والُخدِع للحيِل ولجو ذاِت والُشب
ُع العلمِي المستوى ِر.ِ وأتوق ِة خإطواُت تكوَن أن المنحد النِظم

ِة ًا المقبل والفشِل.ِ التخبِط من مزيد
يسأل:ِ َةسامأ بو- أ3/10

ِنِسحابا بعدِ العراق في َثُيحد أنُ تتوقع ماذاُ:ِ الولُ السؤال
ًقلقاُ ستمثلُ المسلحةِ الروافضُ ميليشيات وهل ؟ِاللهِ بإذن أمريكا

؟ِالميليشيات هذه مع المجاهدونُ سيتعامل وكيف للمجاهدين؟
ِالمريكيةِ التهديدات في كمِفضيلتُ رأى هو ما:ِ الثانِيُ السؤال
فماذا ذلكَ حدث وإن َ؟إيرانَ ضرب تنوىً فعل أمريكا وهل َ؟ليران

ِصالح فيُ سيكون وهل ِ؟المنطقة في َثُيحد أن تتوقعون
ل؟ أم نيالمجاهد
ًفعل تأبد هل الن أمريكاِ لوضع كمُتقييم هو ما ُ:ِالثالثُ السؤال
من ُيمريكأالُ نِسحاباال بدأ  إذا تتوقعون وماذا ِ؟نِهياراالُ مرحلة

أنِكم أم ِ؟الحال بهذا ونَسترض وهل ؟ِوالعراقَ أفغانِستان
؟ٍجديدةٍ حرب إلى أمريكاَ جر ستحاولون

ًمستقبليةً نِظرة تعطونِا نأ كمِفضيلت من أرجوُ:ِ الرابعُ السؤال
كيفٍ سنواتِ عشر أوِ خإمس بعد أنِه يأ ِ؟الجهاديةِ للمسيرة
ِفلسطينِ العراق فيُ الحالُ سيكون الحرمينِ وأرضَ وأفغانِستان و

؟َودارفورِ والصومالِ الشيشانوِ السلميِ والمغرب



لبسواٍ سوءُ علماء هناك أنُ الشيخُ يعلم كما :ُِالخامسُ السؤال
ِالتأريخ فيِ التأليف من ُ الشيخ أين  سؤالي.ِهمَدينِ العامة على

لم التي ،ِِالمعاصرةِ المسائلِ بعضِ بحث وفي ،ِِالمعاصرِ للجهاد
جاءتِ الحاليةِ المؤلفاتُ فأكثر ،ٍِنازلةكِ البحث من هاَحق عطُت

ِغُيرِ الفقهاء عنِ النقل على كليًة هاِأصحابِ لعتمادً قاصرة
من فيهاِ والنظر ،ِِالمسائل هذهِ أدلة فيِ البحث دون ،ِالمعاصرين

.ِِالسابق عنِ المعاصرِ الجهاد فيِ المعاركِ طبيعةِ اخإتلفِ جهة
ٍبحاجةَ الساحة أنَ اللهُ فيعلم ِ،ِالنِتاجَ كثرةِ الشيخ من وأتمنى

فإن ،ِِللجهاد المؤيدينِ المشايخِ أكثرِ اعتقال مع خإصوًصا هِلمثال
.ِالمتعلمينِ بد- بأنِصاف -ولُ ملُفست ركْتُت

في الجهاديين منِ الكثيرَ زلل لحظَ الشيخ لعلُ:ِ السادسُ السؤال
،ِ عموًما،ِِ المنهج في أوِ المسائلِ بعض في المخالفين معِ التعامل

ًها اتجه منُ نِجدِ المقابل وفي ٍ،ِمخالفَ كلُ يعذر هُفنجد َر،ِآخإ اتجا
ًبا كان ولو ِللشبابِ الشيخُ نِصيحة .ِ فماٍصريحٍ بشكلِ للسنة محار

معِ التعاملِ طريقة في همِأنِفس وللمجاهدين الجهاديين
أم ٍ؟معتبرٍ جتهاداُ كل .ِوهلِالعلمِ أهل من خإصوًصا ؟المخالفين

؟ِالمسألة فيٌ تفصيل هناك
على للمجاهدينَ العلميَ الموقف ترى كيفُ:ِ السابعُ السؤال
لها؟ كُيميتق هو وما ؟ِالعلميةِ الساحة
َدورُ يجيد مازال يالذِ للشباب كمُنِصيحت يه ماُ:ِ الثامنُ السؤال

على ِيلكترونِإالِ الجهاد فيً فاعلَ يصبح أنُ يريد ول ي؟المتلق
ُحيث منِ الرض على هِبنشاطَ يكتفي أن أولى ,ِ وأيهماِالشبكة

يلكترونِإالِ بالجهادَ يشارك أن أم ِ؟بالجهاد الخاصًةِ الموادُ نِشر
؟ًمعا ضروريان نيالمر نيهذ أن ترى أم ؟ِالشبكة على

الحرمينِ أرض فيَ الجهاديةَ التجربةُ تقيم كيفُ:ِ التاسعُ السؤال
 ؟َومصر

المجاهدينُ ضربات حققتها التيُ اليجابيات كِنِظر في هي وما
؟ُالسلبيات هي وما فيها,ِ

ِالحصادِ كتابِ تأليف على نِدمت أنِكٌ صحيح هلُ:ِ العاشرُ السؤال
؟ِالمر

منٌ عالم هناكَ يكون أن بد ل أنِه ترون ألَ:ِ عشر الحاديُ السؤال
إليهُ يرجع ،ِِالعلميةِ الساحة فيً دائماً متواجداُ يكون ِ،ِالجهادِ علماء
المرجفين علىُ هم,ِ ويردُتواجه التيِ بالسئلةِ الجهادُ أنِصار

والمخذلين؟
هو:ِ - جوابي

ُع ِذ انِتشاَر أول:ًِ أتوق من المريكاِن خإروِج بعد الجهادِي النفو
َهه العراِق،ِ ِه.ِ أما بإذِن المقدِس بيِت نِحو وتوج المليشياُت الل



ُة ِء في فِشلت فقد المذكور ِد على القضا ِة الجها تسمى ما بمساعد
ٍة بأقوى ِة،ِ تاريِخ في قو َدها ستنجُح فهل البشري ِد أو وح بالعتما
إيراَن؟ على

ًا:ِ الخلُف على قائٌم حقيقٌي خإلٌف وإيراَن أمريكا بين ثانِي
ِذ،ِ مناطِق على الصراِع احتماٌل ليراَن أمريكا ضرِب واحتماُل النفو

ٌع.ِ أما ُدَث أن يمكُن ماذا واق ِة؟ في يح ُع فل المنطق إل القوَل أستطي
ٌة،ِ تغيراٌت ستحدُث بأنِه ُع وسيكوُن كبير إذا المجاهدين لصالِح الوض

ٌة،ِ إحداهما خإرجت إذا أما كليهما،ِ الحرُب أنِهكِت منتصر
ُذها،ِ فسيستشري ُأ نِفو معارُك المجاهدين وبين بينها وستبد

َة أن إل طاحنٌة،ِ ًا،ِ القائمَة الجهاديَة الصحو أوضاِع وتدهوَر حالي
ِة أن من أمريكا أو إيراَن تمكن لن والعراِق،ِ أفغانِستاَن في الغزا
ِر صاحبَة تصبَح ِد القرا ِة.ِ في الوح المنطق

ًا:ِ ل ُة وانِتهت بدأ،ِ قد المريكَي النِهياَر أن شك ثالث أسطور
ِد،ِ القطِب علمتين وواشنطَن نِيويورَك غُزوتي كانِت وقد الوح
ِر،ِ هذا في فارقتين ل المبراطورياِت انِهياَر أن أنِبُه ولكني النِهيا

ٍة في يأتي ٍة،ِ لحظ ُق قد بل واحد ًا،ِ يستغر ِد وانِهياُر عقود التحا
أفغانِستاَن من أمريكا ذلك.ِ وانِسحاُب على مثاٍل أقرُب السوفيتِي

ِه،ِ بإذِن المسلمين صالِح في سيكوُن والعراِق والطليعُة الل
َفها أن أعلنت قد الجهاديُة هذه -في عنه تتنازَل لن الذي هد

ِة- هو ِة القواِت جميِع انِسحاُب المرحل أراضي من الكافر
المسلمين.ِ

ُع ًا:ِ أتوق ِه- انِتشاَر -بفضِل رابع ِد الل َة الجهادِي الم ِذه وزياد نِفو
ِذ تراجِع مقابِل في ِد الصليبيين نِفو ِئهم واليهو الماكِن في وعمل

َتها التي اللُه.ِ شاء إن ذكر
ًا:ِ تعلُم ًا المجاهدين أن الكريُم أخإي خإامس يملكون ل عموم

َغ ِة،ِ اللزمين الستقراَر ول الفرا ويقاربون،ِ يسددون ولكنهم للكتاب
ِة تحت (فرساٍن كتاَب أخإرجُت وقد عليه اللُه صلى النبِي راي

على اللُه يعينني أن وأرجو له،ِ أشرَت ما لبعِض وسلم)ِ للتعرِض
ِته إخإراِج ِة،ِ طبع ِة في ذكرَت ما لبعِض تعرضُت وكذلك الثانِي رسال

ِة.ِ ِة)ِ الخإير (التبرئ
ًا:ِ ل مطلوٌب.ِ النِصاَف أن شك سادس

ًا:ِ العلُم ُي سابع ِه- احتكاَر -بفضِل حطم الجهاد ِذ الل المناف
ِة ِة العلمي ِة،ِ الغربي ٍد،ِ منه عانِينا الذي  والحكومي ِم وقدم لعقو للعال
َق ِبها.ِ على يحرصون كانِوا التي المخفيَة الحقائ حج

ًا:ِ أنِصُح ِة طبقاِت وسائَر الشباَب ثامن ِتها الم بالنِخراِط وفئا
ِد في ْفهم لم -أو ذلك عليهم تعذر فإن أول،ًِ العينِي الجها يكل



ٍم المجاهدون في يستطيعون ما يبذلوا أن أخإرى- فعليهم بمها
ِة ِم نِصر إليه.ِ أشرتم ما فيها بما المجالِت،ِ كِل في السل

ًا:ِ تكلمُت ِة الخطوِط عن سبق فيما تاسع ِد العام في للجها
ُق وهي مصَر،ِ ًا تنطب ِد على أيض ِر الحرميِن بل ِم بقاِع وسائ العال

ُد السلمِي،ِ ّكَر أن وأو بعِض في للمحِن تتعرُض الدعواِت بأن هنا ُأذ
ِتها ِلها.ِ وقد أوقا ُي أخإرج وأحوا عباٍس ابِن اللُه- عن -رحمه البخار
عنه- الله -رضي سفيان لبي قال هرقَل عنهما- أن اللُه -رضي

وسلم:ِ عليه اللُه صلى النبِي عن سأله حين
ُتَك" ْل َأ ُه،ِ َهْل َوَس ُتُمو ْل َت َعْمَت َقا ُكْم َفَز ّنِ ْد َأ ُه،ِ َق ُتُمو ْل َت ُكوُن َقا َت َف
ْلَحْرُب ُكْم ا َن ْي َنُه َب ْي َب َناُل ِسَجاًل،ِ َو ُكْم،ِ َي ْن ُلوَن ِم َنا َت ْنُه،ِ َو ِلَك ِم َذ َك َو
َلى،ِ الّرُسُل َت ْب ُكوُن ُثّم ُت ُهْم َت َبُة َل ِق َعا ْل ".ِا

ِة تلك إيجابياِت وأهُم ِة استنفاُر هي التجرب ِد الم ضد للجها
ُء،ِ به اعترف ما وهو أعدائها،ِ ُتها أما العدا فهي الرئيسيُة سلبي

ِة تمكُن ِة النِظم تمكٌن وهو المسلمين،ِ بآلِف التنكيِل من الطاغُوتي
َة النِظمَة لن اللُه،ِ شاء إن المدى قصيُر عليها محكوٌم الفاسد

ِر،ِ بينُت.ِ كما بالنِهيا
ًا:ِ كيف َته أخإرجُت قد وأنِا نِدمُت،ِ قد أكوُن عاشر الثانِيَة،ِ طبع

ِتها،ِ بوجوِب اقتنعُت التي المقاطِع،ِ بعِض عن تراجعُت ولكني إزال
َع أن وأرجو ِة ترج ِة لمقدم ِة.ِ الطبع الثانِي

ُء حادي ِر مع ضروٍس حرٍب في المجاهدون عشَر:ِ العلما أكاب
ويقاربون.ِ يسددون ولكنهم الدنِيا،ِ هذه في المجرمين

يسأُل:ِ ترجلٌ فارس- 3/11
وكيف الحرمين،ِِ أرض فيِ الجهادِ مسيرة تقيمون كيف- 1

ها؟َمستقبل ترون
َ؟مصر سلمييإ منِ الساحة على المتبقي في كمُرأي ما- 2

ًاَ البوصلة فقدوا قد ترونِهم هل ٌطائفة فيهم لزالت هأنِ أم تمام
وما هناك،ِِ الطاغُوتيِ النظام علىً اخإطرُ وتشكل ِ؟العقيدةُ صافية

في جرت التيِ العمليات على ذلك خإلل منَ اليوم كمُتعليق هو
؟َسيناء

إلىِ المقاتلةِ السلميةِ الجماعةِ انِضمامُ انِعكاس هو ما- 3
وما ؟ليبيا فيِ الطاغُوتيِ النظام علىِ المباركِ الجهادِ قاعدةِ تنظيم
ًا؟ِ سلميإالِ المغرب في المجاهدينِ ترابط مدى عموم

ِوالتقهقرِ الجهادِ رايةِ علو بعدُ المنطقةُ تذهب أين - إلى4
منٍ مزيد إلى ذاهبون نِحن هل ِ؟المنظور المدى فيِ المريكي

؟ِالثمارِ قطف إلى أمِ الصفوفِ تمايز
ينأف ،ِالنَ بغداد فيُ وتمر َ،ِكابول من بدأت أمريكاَ ُهزيمة- 5

ستنتهي؟



هو:ِ - وجوابي
ِة عن أول:ًِ أجبُت ِة التجرب ِة،ِ مصَر في الجهادي عن أما والجزير

ِة مستقبِل ِة الحرك ِة؛ في الجهادي ًة قادمٌة شك ل فهي الجزير مر
ِه،ِ بإذن أخإرى ُي والنظاُم الل ِر ضد يسبُح السعود التاريِخ،ِ تيا

ُطه ِة وارتبا ِة بالصليبي ِه.ِ بإذِن بالزواِل عليه حكم العالمي الل
ًا:ِ المجاهدون ٍر،ِ بمصَر ثانِي ِة قمِع تحت ولكنهم بخي الحكوم

ِد على يقضَي أن يمكُن ل الذي الرهيِب،ِ وكما والمجاهدين،ِ الجها
َة النِظمَة تلك فإن بينُت ِه،ِ بإذِن زواٍل إلى الفاسد هي فهذه الل

ٍة كَل نِبارُك ونِحن التاريخيُة،ِ السنُة ِة.ِ المصالِح ضد عملي اليهودي
ُة ًا:ِ الصحو ٍد في السلمِي المغرِب في الجهاديُة ثالث تصاع

ِه،ِ بفضِل وترابٍط ٍة وانِضماُم الل ِة أعياِن من كوكب ِة الجماع السلمي
ِة ِة المقاتل ِة لجماع ِد قاعد ٍء نِذيُر الجها ِم على سو الليبِي النظا
ِه.ِ بإذِن المتعفِن الل

ًا:ِ المنطقُة ِه- إلى -بعوِن ذاهبٌة رابع كليهما.ِ الل
ًا:ِ أما بإذِن البيِض البيِت في فستنتهي أمريكا هزيمُة خإامس

ِه.ِ الل
يسأُل:ِ باي طومانُ الشرف- 3/12

لهم وأصبح ،ِوتجبروا طغوا قدَ مصر في النصارىَ القباط إن
ُيضغط هِبدور الذي ،ِِوالغرب أمريكا على همِستنادال وهذا ،ٌِصوت
علىِ متيازاتاال منَ المزيد همَلتعطي ِ،ِالعميلة حسنيِ حكومة على

ٌنِصرانِي هو قناَ محافظ أن نِجدً فمثل ,ِِالمسلمةِ الكثريةِ حساب
ماذاَ الفاضل ناَشيخ فأنِظر .َِإسكندرَ أيوب مجدي هُسماو ٌ،ِقبطي
؟قنا في فعلوا

ِة استدراِج محاولُة حادثتين؛ ذكر ثم ٍة مسيحيين ثلث لفتا
ٍة ٍة مسلم ِة لصيدلي ِء لمحاول من اثنين وتعرُض عليها،ِ العتدا

في اشتباكاٍت لحدوِث أدى مما منقبتين،ِ لفتاتين المسيحيين
ِة والمسلمين.ِ المسيحيين بين المدين

يقوُل:ِ ثم
ًداُ الخإيرةُ السنواتُ وتشهد  المسلمين بينِ التوتر في تصاع

ٍخإارجيةٍ بدولَ مصر نِصارىِ لستقواءً نِتيجة ،َِمصر في والمسيحيين
همِلمنحِ المصريةِ الحكومة علىِ للضغط ِ،ِالمتحدةِ بالوليات خإاصًة
فيِ القباطَ تمتعُ المصريةُ السلطاتُ .ِ وتؤكدِالمتيازات منَ المزيد
.ِِالعالم فيٍ أقليةُ أية بهاُ تتمتع ل ٍ،ِبامتيازاتَ مصر

َساويرسِ نِجيبِ تصريحاتُ نِجدِ الخإيرةِ الفترة فيً وأيضا
.ِِالحجابِ بخصوص -ٌقبطيٌ نِصرانِيُ مليونِير -وهوِ الحاقدِ النصرانِي

منُ بثُوت ،ٌِأقباط نِصارى هاُيدير التي ُ،ِالفضائيةُ القنوات وهناك بل



َمصر مسلموُ يفعل فماذا .ًِونِهاراً ليلَ السلمُ وتسب ،َِمصرِ خإارج
خإاصًة؟ منهمَ الشبابُ تنصح وبماذا ؟ذلك إزاء

َالمصريَ الجيش بأن قلتمِ السحاب معِ الخإير كمِلقائ وفي
ِالجيشِ قيام على تعولون أنِكم ذلك معنى  فهل.ٌِجيدةٌ خإامات به

ِوإنِشاءِ الوضاعِ لتغيير ِ؟الخائنٍ مباركِ نِظام علىٍ بثورةِ المصري
فيِ والعقدِ الحلِ أهل من للشورىٍ ومجلسٍ إسلميةَ محاكم

؟َمصر
ُيتعلق فيماً وتحديدا-ِ السحاب مع لكمٍ سابقٍ لقاء فيً وأيضا

بأنِه  قلتمِ-الشرطة من هُتعذيب تم الذي ،ٍِعمادِ الشاب ذلكِ بقصة
فيٍ مجموعاتِ بتشكيل يقوموا أنَ مصر فيِ الشباب علىُ يتوجب

.ٍِمتسلطٍ شرطةِ ضابطِ أي منِ بالقصاص تقومٍ سكنيٍ حيِ كل
َيغادر أنِ الفضل من أنِه أم ً؟ثانِية بذلكَ الشباب تنصحون فهل

ِحربِ لشنً ثانِيةَ ويعود ِ،ِالخارج فيٍ تدريبات ليتلقىَ مصرُ الشباب
؟ِالمرتدةِ المصريةِ الحكومة علىٍ عصابات

ِة على الكبَر الخطَر أراهم فل مصَر في للنصارى أول:ًِ بالنسب
ِم،ِ ِم على الكبُر الخطُر وإنِما السل الصليبيُة الحملُة هي السل

ُيكتفى المرتدون،ِ الحكاُم وعملؤاها الصهيونِيُة في النصارى مع و
ِة هذه ِة المرحل ِتهم،ِ بمراقب ِر لهم والتصدي أنِشط يكُف الذي بالقد

َنِهم،ِ من الثانِي الباِب من عشَر الرابِع الفصِل في وجهُت وقد عدوا
ِة ِة)ِ رسالًة رسال عقلؤاهم.ِ يتفهَمها أن أرجو مصَر لنصارى (التبرئ

ًا:ِ الجيُش ُي ثانِي َد أخإرج الذي المصر وعصاَم السلمبولَي خإال
َي ًا زال ل اللُه،ِ رحمهما القمر ُبهم تغلي بمن ممتلئ ًة قلو على غُير
ِم ِة الفرصَة يتمنون ومن والمسلمين،ِ السل ِة لزاح العصاب

ِة،ِ مصَر.ِ تحكُم التي الفاسد
ًا:ِ  في مجموعاٍت بتشكيِل مصَر في الشباَب أطالْب لم أنِاثالث

ٍة ضابِط أِي من بالقصاِص تقوُم سكنٍي حٍي كِل متسلٍط،ِ شرط
َع طالبُت ولكني حٍي كِل فقط- في الشباَب -وليس الناِس جمي
ٍة وشارٍع ٍد وقري ٍة ومسج ٍد وجامع ٍة ومعه ٍد ونِقاب ومصنٍع واتحا

ِم بالتصدي ِد لظل ِة وفسا ِة الشرط ًا الوسائِل بكاف ِة قيام بفريض
ِر ِر.ِ عن والنهِي بالمعروِف الم المنك

ُد أما ِرها مصَر في الجها ِد من وغُي ِم بل بينُت فقد السل
ِدنِا العامَة الخطوَط يمكُن التي الطرِق من أمثلًة وبينُت فيه،ِ لجتها
ُكها ِة سلو ِد لخدم ِم الجها ُع ل لمن والسل ِد القياَم يستطي بالجها
ِة بين تعارَض ول العينِي،ِ ِر فريض ِر عن والنهِي بالمعروِف الم المنك

ِة ِد وفريض ِه،ِ سبيِل في الجها َع فرضنا وإن الل فالولويُة تعارٍض وقو
ِد ل قد الذين المسلمين،ِ من الملييُن هناك ولكن العينِي،ِ للجها
ِد،ِ فرصَة لهم تتوفُر ِة القياَم يستطيعون ولكنهم الجها ِر بفريض الم



ِر.ِ وقد عن والنهِي بالمعروِف ِة في بينُت المنك ِة)ِ أن رسال (التبرئ
ِر عن والنهِي بالمعروِف المَر ُبه كان وإن المنك ًا وجو ِة،ِ معلق بالقدر
ُنِه قوي لمن يستحُب فإنِه  للتلِف.ِ تعرض وإن عليه،ِ يقدَم أن إيما

ً )ِ ينقُلansar sunnah( - الُخ3/13 مصرٍي شاٍب عن سؤال
فيه:ِ يقوُل

ِنِشر منُ يحدث وماَ مصر فيِ الوضعِ بخصوصَ الحبيب ناَشيخ
ًاوضعِ لقاعدةل نِرى متى هو َ؛الحبيب يشيخ َي سؤال.ِِالفساد

ِالملتزم ِيالمصرِ الشباب َثحِ الشيخ من نِرجو كما ؟هناك
ًا َمصر يفُ فالوضع ،ِناِجلدت يبن من المرتدين ضدِ بالجهاد خإصوص

يفَ التحكم ييعنَ مصر يفَ التحكم نإف  لهذا.ِناَشيخً امهيئ صبحأ
.ٍِثقل منَ لمصر ما تعلم كما فأنِتم ،ِِالمعمورةِ قطارأِ كل

ِة في قبُل.ِ وتكلمُت من السؤاِل هذا على - أجبُت مقدم
ِة ِة)ِ عن رسال ِر (التبرئ ِر تدهو العربِي العالمين في مصَر دو

ٍة من تحولت أنِها وكيف والسلمِي،ِ ٍة دول ِة إلى قائد مؤسس
ٍة خإدماٍت ِة.ِ للقواِت تابع المريكي

============================
======

ِة من الرابعُة - المجموعُة ًا وتدوُر السئل حوَل أساس
ِفلسطين:ِ
يسأُل:ِ َغزةب– ٍجناتِ مجلةِ تحريرُ -مسئولٍ صهيب بو- أ4/1
لتحكيمٍ حماسِ تنكر عنٍ مرة منَ أكثر تحدثتم :1ِس
ِة،ِ في للكثيرينٍ واضحةُ غُير تبدوَ المسألة هذه لكن الشريع
ِمثلِ السلمية هاِبشعاراتٌ معروفةَ حماس أن خإاصًة ،ِِفلسطيَن
أوضحتم نِا" فهلُدستورُ والقرآن ناُغُايتُ "الله " وُالحل هوُ "السلم

ِةٍ حماسِ بتنكر كمَقصد ِة؟ لحاكمي الشريع
ِفلسطيَن فيِ العلماء منً جداٌ كبيرٌ تقصير هناك :2ِس
سيما ل ،ِِالتوحيد فيِ الحقِ المنهجِ بيان - فيِبالتحديدَ غُزةُ -وأخإص
ِةَ تحكيم ؟ِالعلماءِ لهؤلءً كلمة توجهون فهل ،ِالشريع

ِةِ لتحكيمٍ حماسِ تنكر مع :3ِس ُتعمل أنِها هاِوإعلنِ الشريع
هو )ِ فماِ(الوضعيِ الِفلسطينيِ ساسيأالِ القانِونِ مرجعيةَ ِقوف

؟ِالقسامِ كتائب مجاهدي علىُ المتوجب
،ِِالمعاركُ شرسأو ىقوأ هيِ العراقَ معركة أن غُمُر :4ِس

الصليبيين " معُ"القاعدةُ المجاهدة هاُوطليعتُ مةأال هاُتخوض يتال
إليها يجتبي ،ِهِأرض منِ اللهُ خإيرة هيِ الشامَ بلد لكن ،ِِوالكفار

في خإاصًةِ للقاعدةً اتواجدْ نِشهد لم فلماذا ،ِهِعباد من هَخإيرت
؟ِوالصليبيةِ اليهود معِ الصراعِ محور ؛ِفلسطيَن



ِم لفتح جرى لماِ القاعدةُ نِظرة هي ما :5ِس نِهر في السل
ِد؟ البار

ِةِ لتنظيم هل :6ِس ًبناءُ العملُ يتمٌ مكتوبٌ منهج القاعد
؟ِالقاعدة إستراتيجيُة هي وما عليه،ِ

ِالصحيِ الوضعِ حقيقة علىُ الشيخ يطمئننا نأُ نِريد :7ِس
؟ٍلدنِ بنَ أسامةِ المامِ للشيخ

ِنِظمةأال ضدِ القتاليةِ الجهاديةِ عمالأال جدوى هي ما :8ِس
ًاُ تستهدف والتي ِ؟المرتدةِ العربية نأ دونِ نِظمةأالَ ذيول غُالب
في لسيماِ العمال هذهَ نِتيجة تقيمون وكيف ،َِالرؤاوسَ تقطع

الحرمين؟ِ وبلدَ ومصرِ الجزائر
ُئ ٍء ذي - باد ِرها على جناٍت مجلَة أشكُر بد ِد دو في الرائ

ِة ِة على والحرِص والتحريِض التوعي ِة سلم والمنهِج.ِ أما العقيد
ِة على إجاباتي فهي:ِ السئل

ِة حماُس أول:ًِ تنكرت ِة،ِ لحاكمي ًا لنِها الشريع شعار مع -تناقض
ِم الوصوَل ثم النِتخاباِت دخإوَل دستورنِا)ِ- ارتضت (القرآن للحك

يتحاكُم ل الذي العلمانِِي،ِ الساسِي القانِوِن من أساٍس على
ِة.ِ وهذه المسلمين.ِ الخإواِن مصائِب من للشريع
ُأذكُر ًا:ِ  َء ثانِي وتعالى:ِ تبارك الحِق بقوِل ِفلسطيَن في العلما

َذ﴿ ِإ َذ َو ّلُه َأخَإ َق ال َثا ِذيَن ِمي ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ّنُه ا ُن ّي َب ُت ّناِس َل َ ِلل َول
َنُِه ُتُمو ْك ِله ﴿،َِت َتعالى:ِ ﴿ وبقو ّبَك َفل َ َوَر ُنوَن ل ْؤِم ّتَى ُي ّكُموَك َح ِفيَما ُيَح

ُهْم َشَجَر َن ْي َ ُثّم َب ْا ل ُدو ِهْم ِفي َيِج ُفِس ْيَت ّمّما َحَرًجا َأنِ ْا َقَض ّلُمو ُيَس َو
ِليًما ﴿.َِتْس

ًا:ِ الواجُب ِم مجاهدي على ثالث َتهم،ِ ينصحوا أن القسا قاد
ِة ويطالبوهم ُيستجب لم فإن لهم،ِ ويبينوا الصحيِح،ِ للمنهِج بالعود

ُء فليكن لهم،ِ ِه الول ِله لل ًا ورسو ِء على مقدم ِم.ِ ولو الول للتنظي
ُة أحس ِة -الذين السياسيون القاد ِم مجاهدي تنازلوا- بجدي القسا

ِم رفِض في ِر التحاك ِة،ِ لغي ِة رفِض وفي الشريع اتفاِق على الموافق
ِله،ِ مكَة ًا وأمثا ُة أولئك سيغيُر فغالب َطهم القاد ِه.ِ بإذِن خإ الل

ُد يقوُل ِم شهي ُد الشيُخ السل ِه عب ٍم الل اللُه:ِ رحمه عزا
ٍد     يجوُز     ول" ِته     يحتَج     أن     لح َع     ببيع َع     ليمن ٍر     عمِل     من     المباي نِص ،ِب

ِد     والسنُة     الكتاُب     عليه ِه     سبيِل     في     كالجها ً     الل عندئذ     البيعَة     لن.ِ مثل
ٍة     إلى     تنقلُب ِم     على     بيع طاعَة     ول)ِ (بالمعروِف     الطاعُة     وإنِما( الث

ِة     في     لمخلوٍق .1ِ)ِ"الخالِق     معصي

– عزام الله عبد الشيخ كلمة تظهر أن .ِ أرجو26ص:ِ  الجهاد بفضائل العباد إتحاف  1
أسفلها.ِ المصدر ذكر مع الشاشة على واضحة الله- بصورة رحمه



ًا:ِ أجبُت َة ُأذكُر ولكني قبُل،ِ من السؤاِل هذا على رابع الخإو
ِة في ِته اللُه- في -حفظه أسامَة الشيِخ بقوِل جناٍت مجل كلم

ِة:ِ الخإير
َلنا أطمئُن وأنِي كما" ُع بأنِنا خإاصًة ِفلسطيَن في أه سنوس
َدنِا ِه- ولن -بإذِن جها ِد نِعترَف الل ِم ول بيكو،ِ سايكس بحدو بالحكا
ِه فنحن الستعماُر،ِ وضعهم الذين أحداِث بعد نِسيناكم ما والل

ُء ينسى وهل عشَر،ِ الحادي َله؟ المر الغزواِت  تلك بعد ولكن أه
ِة ِر رأَس أصابت التي المبارك َده العالمِي الكف الكبَر الحليَف وفؤا

ِتها منشغلون اليوم فإنِنا أمريكا،ِ الصهيونِِي؛ للكياِن بمصاول
ِتها ِئها ومقاتل والمغرِب وأفغانِستاَن العراِق في ولسيما وعمل
ِه،ِ بإذِن العراِق في وعملؤاها انِهزمت فإن والصوماِل،ِ السلمِي الل

َق فلن َق قليٌل ول كثيٌر يب ِرها في كتائٌب المجاهدين،ِ جحافُل لتنطل إث
َد من الكتائِب ِر بغدا ُد الديِن وصلِح وديالى والموصِل والنِبا لنا تعي
ِه.ِ بإذِن حطيَن الل

ِد نِعترَف ولن ٍة لليهو ٍر على ول بدول ِفلسطيَن،ِ أرِض من شب
ُع فعل كما ِم جمي َة تبنوا عندما العرِب حكا ِم مبادر قبل الرياِض حاك

ِة تلك بارتكاِب يكتفوا ولم سنواٍت،ِ الناُس رأى حتى الكبرى المصيب
ًا ِم راعيَة مؤخإر ُقهم الستسل ِلس،ِ إلى متقاطرين تسو تمارُس أنِابو
ِدهم على المريكيون مارسه ما عليهم ل ولكن قبُل،ِ من أجدا
ُيباعوا ُي ليبيعوا،ِ بل ل ٍء وأ َد القدَس يبيعون يبيعون؟ شي والمسج

َء القصى ِء.ِ ول ودما َة ول حوَل الشهدا ِه.ِ عليهم إل قو ِه من بالل الل
يستحقون.ِ ما

ُكه الذي ومن الخائُن؟ ومن الميُن؟ من للناِس تأكد وبذا تحر
الصهيونِيُة.ِ اليادي

يعتمُل جنبَي في         القدِس جرُح مازال أنِا
ُد ِبها ووق ِر مصا ِء في        كالنا يشتعُل الحشا
َد خإنُت ما أنِا ِه عه الدوُل خإانِِت لما         الل

َق نِحترَم لن وأنِنا كما  بالكياِن تعترُف التي الدوليَة،ِ المواثي
ُة تحترُمها كما ِفلسطيَن،ِ أرِض فوق الصهيونِِي كما أو حماٍس،ِ قياد

ٌد وإنِما المسلمين،ِ الخإواِن قياداِت بعُض بذلك صرح ِر جها لتحري
ِلها ِفلسطيَن ِر من ك ِر إلى النه ِه،ِ بإذِن البح َينا واضعين الل بأيدي أيد

ِد من هناك الصادقين المجاهدين الخإرى،ِ والفصائِل حماٍس قواع
ِتهم على أنِكروا الذين َلهم قاد والهدُم الدُم فالدُم الحِق،ِ عن عدو

ُأكرُر الهدُم،ِ ِه القسَم؛ و ًا ولو لننصرنِكم والل أو الركِب،ِ على حبو
ُق ُة ذاق ما نِذو ِد بُن حمز اللُه.ِ حفظه كلُمه " انِتهىِالمطلب عب

ًا:ِ ما ِة جرى خإامس ِم فتِح لجماع ِر في السل ِد نِه هو البار
ِء لها مخطٌط جريمٌة ليس ولبناُن لبناَن،ِ في المجاهدين على للقضا



ًة،ِ دولًة ُة بل واحد ٍة،ِ دوٍل عد ِة متناحر دولٌة وللماروِن دولٌة فللشيع
ِة المنتسبين أمريكا ولعملء ًا للسن ُع ول دولٌة،ِ زور الجيُش يستطي

لهم ليس العربي عالِمنا في المجاهدين لن ولكن منها،ِ يقترَب أن
ُع دولٌة َع أن تستطي الدولِي المجتمِع كُل العكِس على بل عنهم،ِ تدف

ِة ًا عليهم يشُن أمريكا بقياد ِء من بد ل كان لذا صليبيًة،ِ حرب القضا
ِة على ٍة أي ٍة بادر بالرضوِخ تقبُل ول الصافي،ِ السلَم تلتزُم جهادي

ِء.ِ والنِحنا
ًا وجدُت وقد ِة من كثير عن أتكلْم لم لماذا يتساءلون،ِ الخإو

ِر أحداِث ِد نِه ِتها.ِ في البار وق
ِة وفي ٍة ولكن تكلمُت أنِي الحقيق ِر بصور ٍة،ِ غُي فقلُت مباشر

ِة في ِد بريطانِيا( كلم ِدها الحقو ِد)ِ وعبي :ِالهنو
ِر نِارين،ِ بين لبناَن في "والمسلمون  ِء نِا ِئها أمريكا عمل وحلفا

ٍة،ِ من ِر جه ِة بالقوى يرتبُط من ونِا ِتها القليمي ٍة من ومخططا جه
ِد للعتراِف الرتباُط ذلك أدى لو حتى أخإرى،ِ ِة القواِت بوجو الغازي

ِر ِم لديا وأفغانِستاَن،ِ والعراِق لبناَن في معها والتعاوِن السل
ِء ِة لقراراِت والنِحنا ِة الشرعي فيهم.ِ وأحكاِمها الدولي

ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.
ِد على يتآمرون الذين على ولذا لبناَن في والمجاهدين الجها

ِؤ المريكِي بالسلِح يعلموا أن السعودِي والماِل الصهيونِِي والتواط
ِيهم،ِ قبوَرهم يحفرون أنِهم َد المريكاَن وأن بأيد يدافعوا لن واليهو

ُع عمن يبحثون لنِهم عنهم،ِ فليتذكْر هذا في شك ومن عنهم،ِ يداف
.ِوأفغانِستاَن" للعراِق ولينظْر فيتناَم،ِ
َة أن ذلك في السبُب وكان  ِم فتِح في الخإو كانِوا السل

ِء قبِل من ُيتهمون ٌع بأنِهم أمريكا عمل ِة،ِ من فر ُة وكان القاعد الخإو
ُتهم أنِا إن فخشيُت ذلك،ِ ينفون ًا،ِ لهم أسبَب أن صراحًة أيد حرج

ُع ل وقٍت في ُد فيه لهم نِمد أن نِستطي العوِن.ِ ي
َة أن أعلُن فإنِي الن أما ِم فتِح في الخإو أبطاِل من السل
ِم،ِ ٍر،ِ كَل إل عنهم علمنا وما السل ُدوا وقد خإي الصليبِي للتحالِف تص

ٍد،ِ أشرَف لبناَن في الصهيونِِي وللمسلمين لهم حدث ما وأن تص
ِر في ِد نِه المستعاُن.ِ واللُه تنسى،ِ لن جريمٌة البار

ًا:ِ منهُج ِة سادس ِة جماع ِد قاعد والسنُة الكتاُب هو الجها
ُع ِة،ِ سلِف وإجما َق هناك كانِت وقد الم ُق منها مكتوبًة،ِ وثائ ميثا
ِة ِة الجبه ِة السلمي ِد العالمي ِد لجها ُق ومنها والصليبيين،ِ اليهو اتفا
ِة ِة بين الوحد ِد جماع ِة الجها ِة،ِ وجماع إلى تطرقت وقد القاعد
ِة الثوابِت ِفه،ِ الجهادِي للعمِل الساسي هذه فقدُت ولكني وأهدا
َق ِة بعد الوثائ ِة الحمل ُدنِا أما أفغانِستاَن،ِ على الصليبي العملُي اجتها

ِة هذه في ُته فقد المرحل ًا.ِ بين سابق



ًا:ِ الشيُخ ٍة في لدٍن بُن أسامُة سابع ٍة صح ِه،ِ بفضِل وعافي الل
ًا يحاولون والمغرضون ٍء إشاعَة دائم ٍة أنِبا وأسامُة مرِضه،ِ عن كاذب

ًا بد فل يمرْض لم إن لدٍن بُن ِه ديَن ولكن يموَت،ِ أن يوم باٍق الل
عليها.ِ ومن الرَض اللُه يرَث أن إلى

ًا:ِ تكلمُت ِة العماِل عن سبق فيما ثامن مصَر في الجهادي
ِة ِدنِا وأشرُت العرِب،ِ وجزير ِة،ِ هذه في العملِي لجتها ُد المرحل وأو

ملحظاٍت:ِ ثلَث هنا أضيَف أن
ِة مع الصداَم الولى:ِ أن ِة النِظم يحدَث أن بد ل الفاسد

ً ِة إقامَة أردنِا إذا آجل،ًِ أو عاجل ِة الدول ِر وتحريَر المسلم ِم.ِ ديا السل
َد الثانِيُة:ِ أن ٍر من المواءمَة يقبُل العاَم الجتها ٍر،ِ قط لقط

ِر ففي ً الجزائ ِرُن مثل ُة َيق ِة المصالِح استهداِف بين الخإو الغربي
ِة،ِ ِة ضد عصاباٍت حرِب شِن وبين واليهودي ِة،ِ الحكوم لن العميل
َفهم ُنهم ظرو ذلك.ِ من تمك

َع الثالثُة:ِ أن هو الهدُف وإنِما الهدُف،ِ هو ليس الرؤاوِس قط
ِم إزاحُة ِد النظا ِد،ِ الفاس ِة وإقامُة المرت ِة.ِ ووسيلُة الحكوم السلمي

ِر ٍر من تختلُف التغيي لخإَر.ِ قط
الثاقُب:ِ النجُم السائُل - يقوُل4/2

ِء من الهدُف ما ِة ورا ِر وتجريِحه الشيِخ مهاجم الفصائِل لكب
ِة ِة السلمي ًا على العامل ِة.ِ فسابق ثم المسلمين الخإواُن كان الساح
ِد وحركَة السلميَة الجماعَة هاجم الن ثم حماُس،ِ ِة الجها المصري
َتهم مصَر،ِ في المراجعاِت بسبِب ِر واتهم أمريكٍي لديٍن بالتبشي

ٍد!ِ وهل ِة صالِح في هذا جدي ِة؟ الم حكمًة تعتبُر هذه وهل السلمي
ُع السياسُة هذه وهل وراؤاها؟ ما نِدري ل الشيِخ من المَة تجم

ُدها ُق أم وتوح َفها؟ تفر صفو
ِة موقُف ما ُد إيراَن؟ من الحالِي القاعد الموقَف بالموقِف وأقِص

َي.ِ وهل ل السياسَي ُة تدخإَل أن الممكِن من العقد حلٍف في القاعد
ِة في هذا كان إذا أمريكا ضد إيراَن مع ِة؟ مصلح الم

ِم للِخ الوِل السؤاِل على - إجابتي َة تتضمُن الثاقِب النج عد
نِقاٍط:ِ

ُد لم الولى:ِ أنِي طفَح أن بعد إل المسلمين الخإواَن أنِتق
ِة في َيسيروا أن التنازُل بهم وبلغ الكيُل،ِ مجلِس من النفاِق مظاهر

ِر إلى الشعِب ِد ليطالبوه مبارٍك حسني قص ِته،ِ بتمدي فأصدرُت رئاس
ِد كتاِب من الولى الطبعَة ِر)ِ،ِ (الحصا َته أصدرُت ثم الم الثانِيَة طبع

ُء الخإواُن دخإَل أن بعد ِم أعضا أفغانِستاَن في العالمِي التنظي
ِة،ِ الحراِب ظلِل في فيهما العميلتين الحكومتين والعراِق المريكي
َتْت َك الخيانِاِت.ِ هذه على الخإواِن أفرِع بقيُة وس



القياداِت هاجمُت ولكني حماَس،ِ أهاجْم لم الثانِية:ِ أنِي
َعْت التي حماٍس،ِ من المتنازلَة ّق ْقُت مكَة،ِ اتفاِق على و َفّر ول و

ُق زلُت ًا أفر ُكُن الذين حماٍس،ِ مجاهدي بين تمام ٍم كَل لهم َأ احترا
ٍر،ِ َعْت التي القياداِت وبين وتقدي ّق حتى زالْت ول مكَة،ِ اتفاِق على و

ْع لم الَن ِم زلُت ول عنه،ِ تتراج ُدها.ِ لليو أنِتق
ُد لم الثالثُة:ِ أنِي القياداِت انِتقدُت بل السلميَة،ِ الجماعَة أنِتق

ًا،ِ الساداَت اعتبرِت التي المتنازلَة،ِ مبارٍك بحسني واعترفت شهيد
ًا،ِ َفْت ِفلسطيَن،ِ من مواقِفه على بعُضهم وشكره بل رئيس وتأَس

َة أن على لدٍن،ِ بَن أسامَة تسلْم لم أفغانِستاَن في السلميَة المار
ْد ًا المريكِي،ِ العرِض من وتستف ُدهم اعتبر وأخإير وثيقَة أن أح
ِد ِد ترشي ِدنِا بين الصلِح مثَل الجها ِدنِا الحسِن سي رضي معاويَة وسي

عنهما.ِ اللُه
ُة أما ِة قياد ِة الجماع ِة السلمي ِد عمَر الشيِخ في المتمثل عب
ُد هو منها فموقفي أسَره،ِ اللُه فك الرحمِن هي لنِها والتقديُر،ِ التأيي

ًا.ِ الجماعَة تمثُل التي حق
ِد،ِ جماعَة هاجمُت أنِي السائُل يقوُل الرابعُة:ِكيف وأنِا الجها

ُد ٍة،ِ من لكثَر وأميُرها مؤسسيها،ِ أح ْعُت الذي وأنِا مر َق باسِمها و
ِة اتفاِق على ِء لدٍن بِن أسامَة الشيِخ مع الوحد ِة لنِشا ِة جماع قاعد

ِد؟ ُد كان إن أما الجها َي يقِص ِة لكاتِب انِتقاد ِد،ِ وثيق قد فهو الترشي
ِة له صلَة ل بأنِه أقر ٍة بأي ٍة جماع ِة منذ إسلمي ِة قراب عشَر خإمس

ًا،ِ ٍء رأٍي ذو هو بل عام ِة،ِ الجماعاِت في سي أن ويعتبُر السلمي
ًا ِم في تسرعوا لنِهم تقوى،ِ ول عندهم بَر ل منهم كثير مع الصدا

ِئهم من أن ويعتبُر الحكوماِت،ِ ِد أولى هم من علما من بالجها
ُد حكاِمهم،ِ َد الشيَخ بالذاِت ويقِص ِه عب بينُت كما اللُه،ِ رحمه عزاَم الل

ِة في ِة الملحظ السابِع الفصِل وفي الوِل،ِ الباِب في عشَر السادس
ِة من الثانِي الباِب من عشَر ِة)ِ.ِ أما رسال ُد كان إن (التبرئ من يقِص
ِة على معه وقع ِد وثيق ًا كان ممن الترشي ًا عضو ِة في سابق جماع

ِد،ِ ِة في منهم موقفي بينُت فقد الجها ِة مقدم ِة وخإاتم رسال
ِة)ِ،ِ ِم الِخ من فأرجو (التبرئ َع أن الثاقِب النج إليهما.ِ يرج
ُؤاله أما ِة عن تسا ِء من الحكم السياسُة هذه وهل ذلك،ِ ورا

ُع ُدها المَة تجم ُق أم وتوح َفها؟ تفر في ذلك على فجوابي صفو
نِقطتين:ِ

ِته،ِ على أشكُره الولى:ِ أنِي على يعينني أن اللَه وأسأُل نِصيح
ِة ِد من بد ل ولكن منها،ِ الستفاد ِء،ِ انِتقا َتَمُس التي وخإاصًة الخإطا

ِة ثوابَت ِة كالرضا العقيد ِم بالديمقراطي ِة التمسِك وعد بحاكمي
ِة،ِ ٍء عن للتنازِل تؤدي التي أو الشريع المسلمين،ِ أراضي من جز

ِة تحت ِم ذريع ِة.ِ وإذا التفاقياِت احترا الثاقُب النجُم الُخ كان الدولي



َد هو فليوِجْه أسلوبي،ِ في معي يتفق ل ِء لهذه النق بأسلوٍب الخإطا
ٍة،ِ بوضوٍح ولكن أسلوبي،ِ من أفضَل لم إن ثم عنها،ِ يسكُت ول وقو

ْذ لنصِحه ُيستجْب ًًا فليتخ َء فيه يعلي موقف ِه الول صلى والرسوِل لل
سواه.ِ ما على وسلم عليه اللُه

َد الثانِيُة:ِ أن ِة توحي ِة كلم ِة حوَل يكوُن الم ِد،ِ كلم ول التوحي
ُد يتَم أن يمكُن ِة توحي ِة عن التنازِل من أساٍس على الم حاكمي

ِة،ِ ِم من أساٍس على ول الشريع ِة،ِ التفاقياِت احترا ِقُر التي الدولي ُت
ًا رأينا المسلمين.ِ وقد أراضي باغُتصاِب حماٍس دخإوِل نِتائَج جميع

ِعها النِتخاباِت ِة في وأنِها مكَة،ِ اتفاِق على وتوقي حملِت النهاي
عما وتراجعت الشرعيَة،ِ السلطَة تعتبُرهم كانِت من ضد السلَح
ِة اتفاِق في عليه وقعت ِد تفويٍض من مك من عباٍس لمحمو

ِم التفاوِض ِر ذهب لما الِفلسطينيين،ِ باس أنِابولَس.ِ لمؤتم
ِنها وأحفُظ لحماٍس أكرُم كان أفما خإِط على تثبَت أن لدي

ِد ِة،ِ مجرمي ضد الجها ِة عن تتنازَل ول السلط ِة،ِ حاكمي ول الشريع
َع مكَة؟ اتفاِق على توق

ِله على إجابتي - أما ُته فقد إيراَن عن الثانِي سؤا في فصل
ِر حواري ٍة بعنواِن السحاِب مع الخإي أن فأرجو للحداِث)ِ،ِ (قراء

َع إليه.ِ يرج
ِز:ِ صقوُر السائُل - يقوُل4/3 الع

َتها؟ حماَس ينصُح الشيُخ يزاُل ما - لماذا المَة عزى أنِه ُرغُم وقاد
مات؟ من نِصَح يمكُن فيهم!ِ فهل

ُيكم - ما ِز في رأ ًا يحاوُل الذي وتنظيِمه؟ دغُمَش ممتا زج جاهد
ِم داخإَل تنظيَمه ِة.ِ تنظي القاعد

ِر للِخ الوِل السؤاِل على - إجابتي ِز صقو ذكرته ما هي؛ الع
من المتنازلُة القياداُت هم فيهم المَة عزيُت من أن قبل؛ من

ِة عن تنازلت التي حماٍس،ِ ِة حاكمي مكَة،ِ اتفاِق على ووقعْت الشريع
أؤايدهم فأنِا ِفلسطيَن في المجاهدين وكُل حماٍس مجاهدو أما

ُد َيهم،ِ على وأش َء وقبائَل المسلمين كافَة ودعوُت بل أيد َنا سي
ِتهم خإاصًة ودعِمهم.ِ لعانِ

ُله - أما قبل.ِ من عليه أجبُت فقد الثانِي سؤا
يسأُل:ِ ِالغريب ُزاد - الُخ4/4

أخإوة همَترونِ زلتم ما وهل ؟ٍحماس ِحركة من كمُموقف ما
يكفرها؟ فيمن كمُرأي وما لكم؟

ِ؟طوسيْالطر ٍبصير يأب ِوالشيخ ِالعلي ِحامد ِالشيخ في كمُيأر ما
؟ِالسلمية   ِالعراق ِدولة َاجتهاد نايخالف ذينلال

تزكون وهل ؟َِفلسطين إل ِالحدود َكل تخطت َالقاعدة نِرى لماذا



،ِعندكم ٌسيان ِالجماعات أن أم ؟إليها ُالشباب ُمضين ًواحدة ًجماعة
منها؟ ِالسلمية ِالجماعات من ٍأي إلى ُالنِضمام ُويجوز

ِة على - إجابتي ِد الِخ أسئل هي:ِ الغريِب زا
ِة من أول:ًِ الموقُف ُته قد حماٍس حرك قبُل.ِ من بين

ًا:ِ الشيُخ ٌد ثانِي ٍر أبو والشيُخ العلِي حام لهما الطْرطوسِي بصي
ِم كُل منا ِر،ِ الحترا في وثابتًة قويًة مواقَف منهما رأينا وقد والتقدي

ِد ِد تأيي َيهما أن اللَه نِسأُل والمجاهدين،ِ الجها ِء.ِ خإيَر عنها يجز الجزا
ُتهما أما ِة مخالف ِة،ِ العراِق لدول ٍر،ِ عصمَة فل السلمي ُأ وما لبش ينش
ِله في نِسعى خإلٍف من به نِبتغي الذي والعملِي،ِ العلمِي بالبحِث ح

ًا َة للحِق الوصوَل جميع ِم.ِ ونِصر السل
ُق ول ِرهما المساِس على أواف ِر أو بقد ٍم أِي بقد صادٍق عال

ِد قوٍل.ِ أو رأٍي في معه الخإتلِف لمجر
ًا:ِ أما ِة عمِل مسألُة ثالث عنها أجبُت فقد ِفلسطيَن،ِ في القاعد

َع أسأُل كما اللَه وأسأُل قبُل،ِ من ِة جمي ِد محبي الخإو َء الجها الدعا
ًا ذلك يكوَن أن ِه.ِ بإذِن قريب الل

ًا:ِ الجماعُة هي إليها المسلُم ينضَم أن يجُب التي رابع
ِة ثوابَت تلتزُم التي الجماعُة ِم من الذي الصحيَح،ِ والمنهَج العقيد أه
ِة عن التنازِل عدُم معالِمه ِة،ِ حاكمي ُد الشريع ِه سبيِل في والجها الل

ِة ضد ِئهم،ِ الغزا المسلمين،ِ أراضي عن التنازِل وعدُم وعمل
ِة واللتزاُم ِة وعدُم مكاٍن،ِ كِل في المسلمين بمناصر ِء مداهن أعدا
ِم.ِ السل

ْد لم فإن ْع ولم الجماعُة،ِ هذه توج َء المسلمون يستط إنِشا
ٍة ِة على جماع ِة العقيد ُد لهم فيجوُز الصحيِح،ِ والمنهِج الصافي الجها

ِتهم عدَم شريطَة الحِق إلى الجماعاِت أقرِب مع ِة في إطاع معصي
ِه.ِ الل
يسأُل:ِ ِالقسام ُزرقاوي- 4/5

هل ِ؟القسامِ كتائب في محبيك منَ الحبيب ناَشيخ كمُأمر ما
؟أخإرى رؤايا لكم أو ُ؟الله هداهاٍ حماسِ قيادةِ بترك تأمرونِهم

قبُل.ِ من السؤاِل هذا على - أجبُت
يسأُل:ِ ِالرزاق عبد بو- أ4/6

َذهابإُ وأريد ٌ،ِسؤال منهُ أكثرِ بالشبهة :ِ وهوُالولُ السؤال
.ِيعنِ الشبهة هذه

ل ِ؟العديدة كمِإصدارات فيِ العلميةِ ةالساح منُ إيران أين
منٌ كثيرُ يقول حيث ُ؟السبب  فما.ًِصريحاً ذكرا لهاُ نِسمع

ِالمجوسية إيراَنوِ القاعدة بينٍ سريةٍ تفاقاتاِ بوجود المخالفين
َرأي ناَشيخ لناُ تبين فلو ،ِبينهمٍ ةمشتركَ ومصالح  ،ُِالله قاتلها



أن أرجوُ الجليلُ الشيخ أيهاٌ صحيح هذا  هلِة.ِالمسأل بهذهِ التنظيم
؟تطمئننا

َذهابإُ وأريد ٌ،ِسؤال منهُ أكثرِ بالشبهة  وهو:ِالثانِىُ السؤال
.ِيعنِ الشبهة هذه

،ِنِاَأبناءُ تقتل يالت إيراَن؟ فيِ العدلُ سيفُ الشيخُ يوجد لماذا
ًأذى هُينال ل ذلك ومع ،ِناَوقرآنِ ناَدين وحرفت ،ِنِاَءنِسا يوتستحي

ِ؟بالفعل منهمُ يبرأ ول همُيجاهد ول هناكُ يعيش وكيف ،ِمنهم
أنِ بالله كُ أسأل.ٍِكثيرةٍ وتعجبٍ استفهامِ علماتُ يضع هذا هُووجود

.َِالكريم ناَشيخ يا لنا هاَتبين
منِ لنقلٍ محكمةٍ وخإطةٍ منظمٍ عمل من هلُ:ِ الثالثُ السؤال

ومنِ الردن ومنِ اليمن ومنَ مصر ومنِ الجزيرة منَ الجهادُ يريد
والمجاهدينِ الجهادِ ميادين إلىِ العربيةِ البلدِ وكلِ الشامِ بلد

.ِِالطواغُيتِ بلد فيَ العيش سئمنا قدِ فوالله ؟ِالعدادِ ومعسكرات
ُكاسرُ المفضالُ السدُ الشيخ قال قد كانُ:ِ الرابعُ السؤال

َداخإلٍ عملياتَ يأ يريد لَ التنظيم أنٍ لدنُ بنُ أسامةُ الشيخِ الكفر
أن بعد  فهل.ِهناكِ المجاهدةِ للجماعاتً احتراما ِيالصهيونِِ الكيان
صدر ماُ أعدد ول ،ِهمايوجه عن ُيالسلمُ والجهادٌ حماس أسفرتا

ِيحن ألم.ًِ جيدا ذلكُ يعلمَ الكريم كَشخص أنُ أعلم يلنِ منهم
َمنهاتنِ غُزوة في علُف كماِ اليهود ظهرُ تقصمٍ لعمليةُ بعدُ الوقت

أمريكا؟ في
ِة على - إجابتي ِد أبي الِخ أسئل هي:ِ الرزاِق عب

قبُل.ِ من عليهما أجبُت قد والثانِي الوُل أول:ًِ السؤالن
ِة ًا:ِ بالنسب َق أن فأكرُر الثالِث،ِ للسؤاِل ثانِي من له بد ل الطري

مؤتمٍن.ِ دليٍل
ًا:ِ السؤاُل ُع ثالث ً أسامَة الشيِخ إلى نِسب الراب ْله،ِ لم قول يق

ِد أبا الكريَم الَخ وأنِصُح منه،ِ يصدَر أن أتصوُر ول أن الرزاِق عب
ُله فيما يتثبَت ويتثبت بل اللُه،ِ حفظه لدٍن بِن أسامَة الشيِخ عن ينق

ِله،ِ كِل في ًا يصيَب ل حتى أقوا ٍم،ِ أحد عنه منهٌي الظلَم فإن بظل
ِر،ِ مع ُلك فما الكاف ِم با ِد.ِ أسأُل بالمسل وإياه يجمعنا أن اللَه المجاه

ِز من ويرضى يحُب ما على ِز الدنِيا ع ِة.ِ وفو الخإر
َع أن وأرجو ُته لما الكريَم الَخ يرج بخصوِص فقراٍت من نِقل

ِة من ِفلسطيَن ِة.ِ أسامَة الشيِخ كلم الخإير
يسأُل:ُِ الشيشانِيٌ خإطاب- 4/7
وهذا ِ؟الشيشان فيِ الخإوة وبين بينكمٌ تنسيق هناك هل

ِغُرار علىً إسلميةً إمارة هناكِ الخإوةِ إعلن مع يأتيُ لؤاالتسا
؟َوأفغانِستانِ العراقِ إمارة
ِتأخإرِ سبب عن لونءيتساٌ كثيرَ:ِ المفضال ناَشيخ الثانِي ناُسؤال



ِبالجماعاتَ الثقة فقدوا ممن ِفلسطيَن فيِ القاعدةِ ظهور
بارك ؟عليهم تردون فبماذا ِفلسطيَن فيِ الساحة علىِ الموجودة

.ِهمُقلوبَ نئلتطم ،ِفيكمُ الله
ًا ِالمنهجِ أهل منِ الرباطِ أرض في لبنائكم توجهونِهاٌ كلمة.ِ وأخإير
ُتعصف التيِ الراهنةِ الوضاعِ ظل في لهم كمُونِصيحت ِ،ِالسليم
.ِِالمباركةَ ِفلسطينِ بأرض

ِة على - إجابتي هي:ِ الشيشانِِي خإطاٍب الِخ أسئل
ُد نِبارُك أول:ًِ نِحن َة ونِؤي ِز إمار السلميَة.ِ القوقا

ِة ًا:ِ بالنسب ِة لعمِل ثانِي عنه أجبُت فقد ِفلسطيَن في القاعد
قبُل.ِ من

ًا:ِ أقوُل ِم المنهِج أهِل لخإوانِي ثالث عليكم ِفلسطيَن في السلي
ِد ِد ثم بالجها ِد،ِ ثم الجها ما أقصى ذلك في وابذلوا الجها

ِله من تدخِإروا ول تستطيعون،ِ ًا أج ًا ول غُالي ًا ول نِفيس ًا.ِ ول وقت جهد
َقكم أن اللَه أسأُل َع يوف ِر ِفلسطيَن في المجاهدين وجمي ِر وسائ ديا

ِم ِته السل ِة لطاع ِنه.ِ  ونِصر دي
يسأُل:ِ ٌمحمد- 4/8

صبحناأو ،ِِالتنفيذيةِ للقوة نِتميأو ٍ،ِحماسِ بحركةٌ عضو نِاأ 
ِةِ بالفترة ًء الخإير نأُ يعلمُ والكل.ِِ الِفلسطينيةِ الشرطة في أعضا

هل َ؟عرفأ أنُ ريدأ .َِالوضعية القوانِينُ حكمُتَ الحاليةَ الحكومة
فيَ الماديَ الوضع أنً وخإصوصا ؟ل أمً احرامُ العمل هذاُ عتبرُي

؟ل أمِ العمل هذا في أبقى نأ ليُ يجوز فهل ،ٌِصعبَ غُزةِ قطاع
ُذ التي - الشرطُة ّف َن الوضعيَة،ِ والحكاَم القوانِيَن وتحمي ُت

ُه ُتكر الرازقين.ِ يقوُل خإيُر واللُه بها،ِ العمُل يجوُز ل عليها الناَس و
ُق ِإْنوتعالى:ِ ﴿ تبارك الح ُتْم َو ْف َلًة خِإ ْي ْوَف َع ُكُم َفَس ِني ْغ ّلُه ُي ِمن ال
ِه ِل ّلَه ِإّن َشاء ِإن َفْض ِليٌم ال ِكيٌم َع ِم السائِل على ﴿.ِ وأقترُحَح الكري

َع أن ُق لرسالتي يرج ِد (تحقي ِد التوحي ل ربانِيٌة سنٌة الطواغُيِت بجها
تتبدُل)ِ.ِ

4/9 -fadyِ:يسأُل 
ِحركة في الصادقين منُ الظواهري أيمُنُ الشيخ طلب لقد

هم هل ؟المجاهدينبُ الشيخُ دِيقص فمن بالمجاهدين.ِِ باللتحاقٍ فتح
من؟ مأ ِ؟سلمإالُ جيش مأُ سلميإالُ الجهاد مأٌ حماس

ًا.ِ السؤاِل هذا على - أجبُت آنِف
ِم نِصُل هنا وإلى ِة لختا ُد أن دعوانِا وآخإُر الولى،ِ الحلق الحم

ِه ِدنِا على اللُه وصلى العالمين،ِ رِب لل ٍد سي ِله محم ِبه وآ وصح
ِه ورحمُة عليكم والسلُم وسلم،ِ ُته.ِ الل وبركا


