
 

 



 

 

 

  الثالثية التوثيقية الكربىالثالثية التوثيقية الكربى
  

  الشيخ أَيمن الظَّواهِريالشيخ أَيمن الظَّواهِري
  ))حِفظَه اهللاحِفظَه اهللا((

  

  ))، الطبعة األوىل، الطبعة األوىلاألولاألولاإلصدار اإلصدار ((  
  

   هـ هـ١٤٢١٤٢٨٨  رجبرجب  ١٨١٨
   م م٢٠٠٢٠٠٧٧  آبآب//أغسطسأغسطس  ١١

  

  ::الكتابالكتابحيوي حيوي و و 
  

  املنشورةاملنشورة  الشيخالشيخرسائل وخطابات رسائل وخطابات    كلمات و كلمات ومجيعمجيع
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  ما نِشرت و بالترتيب الزمينما نِشرت و بالترتيب الزمين، ك، ك٥٦٥٦و عددها و عددها 



 

 

  فهرس اخلطاباتفهرس اخلطابات
  

ـِْري و القَسم الشهير ٠١  ١..............................................ِرياح التغي
 ٤...................رد جماعِة قَاِعدِة اِجلهاِد علَى ِخطَاِب بوش عن حالَِة اِإلتحاد ٠٢
٠٣ طُناِشنو و كروو يٍي ِنيتوغَز فِِّذينا مايصِط وِريش ةٌ ِفي١٠..................كَِلم 
٠٤ طُناِشنو و كروي وِني يتوزى اُألولَى ِلغ١٢................................الذِّكْر 
 ٢٤........................!؛ ِلماذَا نقَاِتلُكُم؟ و ماذَا نِريد ِمنكُمِرسالَةٌ ِإلَى الغِرب ٠٥
٠٦ فْقُودم اِقعو لَةٌ وقُونةٌ مدِقياء؛ عرالب الُء و٣٧.................................الو 
 ٨٧...........................................ِرسالَةُ توِضيٍح ِإلَى منتِصِر الزيات ٠٧
 ٨٩...........ِرسالَةُ دعٍم و تحِريٍض ِإلَى املُسِلِمين عامةً و أَهِلنا ِفي الِعراِق خاصة ٠٨
 ٩٣............................تحِذير األمِريكَاِن ِمن املَساِس ِبمعتقَِلي غُوانتانامو ٠٩
 ٩٦.................................الذِّكْرى الثّاِنيِة ِلغزوتي ِنيو يورك و واِشنطُن ١٠
 ١٠٤...........................ِرسالَةُ نصٍح ِللْمسِلِمين ِفي باِكستانَ و أَفْغاِنستان ١١
١٢ روكَِة ترعةُ ِلمى الثَّاِنيهالذِّكْررو١٢٢.........................................ه ب 
 ١٢٥...................................اَألحمق املُطَاع بوش و الدجلُ اَألمِريِكي ١٣
ـَِّة ِعند الغرِب ١٤  ١٢٩......................حظْر اِحلجاِب و املَفْهوم الزاِئِف لَلَحري
 ١٣٢.......................................لَةُ نصٍح ِللْمسِلِمين ِفي باِكستانِرسا ١٥
١٦ طُناِشنو و كروو يِني يتوزى الثَّاِلثَة ِلغ١٤١................................الذِّكْر 
 ١٤٧....................................كَِلمةٌ ِللْمسِلِمين حولَ ِفلَسِطين السِليبة ١٧
 ١٥٣................................................ِرسالَةٌ ِإلَى األمِة اِإلسالِمية ١٨
 ١٦١................................تحِرير اِإلنساِن واَألوطَاِن تحت رايِة القُرآن ١٩
٢٠ ِلِميى املُسراِل أَسسى الثَّاِلثَِة ِإلروالذِّكْرامانتانِإلَى غُو ١٧٧......................ن 
ـْر ٢١  ١٨٠...............................................أُسس اِإلصالِح و التغِيي



 

 

 فهرس اخلطاباتفهرس اخلطابات

 
 ١٨٩.......................................تدِنيس القُرآِن و ِديموقْراِطيةُ الكَفَِرة ٢٢
٢٣ ةٌ ِفينْكَِلمدِة لُنواِن غَزسا فُرايصِط وِري١٩٦................................. ش 
 ٢٠٤........................ِلقَاء؛ أَربع سنواٍت علَى غَزوتٍي ِنيو يورك و واِشنطُن ٢٤
 ٢٢٨....................عقَاِب الزلْزالِرسالَةٌ ِإلَى الشعِب الباِكستاِني املُسِلِمِ ِفي أَ ٢٥
 ٢٣٠..........................................................معوقَات اجلُهاد ٢٦
 ٢٥٦................................................انِتصار اِإلسالِم ِفي الِعراق ٢٧
 ٢٦٤....................................................دموع ِفي مآِقي الزمن ٢٨
ـِّين ٢٩  ٢٧١.....................................مذْبحةُ باجور و أَكَاِذيب الصِليِبي
 ٢٧٨...............................................البِديلُ هو الدعوةُ و اِجلهاد ٣٠
 ٢٩٠..........................الذِّكْرى السنِويةُ الراِبعة؛ ِمن توره بوره ِإلَى الِعراق ٣١
 ٣٠٥.................................................ِرسالَةٌ ِإلَى أَهِل باِكستان ٣٢
 ٣١٣......................................................دعم الِفلَسِطيِنيـين ٣٣
 ٣٢٣...............................................جراِئم اَألمِريكَاِن ِفي كَابل ٣٤
 ٣٢٦......مِة و أَِمير االسِتشهاِديين؛ أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي رِحمه اهللاِرثَاُء شِهيِد اُأل ٣٥
 ٣٣٤................... اجلُزُء الثَّاِني-كَِلمةٌ ِفي شِريِط وصايا فُرساِن غَزوِة لُندن  ٣٦
 ٣٣٩...................................صهِيوصلَيِبي علَى غَزةَ و لُبنانالعدوانُ ال ٣٧
 ٣٤٣...................بيانٌ ِمن الثَّاِبِتين علَى العهِد ِفي اجلَماعِة اِإلسالِميِة اِملصِرية ٣٨
 ٣٤٦...........................................................دعوةٌ ِلإلسالِم ٣٩
 ٣٤٩........................الذِّكْرى السنِويِة اخلَاِمسةُ ِلغزوِة منهاِتن؛ الِعلْم ِللْعمِل ٤٠
 ٣٥٣....... قَضايا ساِخنة-ِلقَاٌء؛ خمس سنواٍت علَى غَزوتي نيويورك و واشنطُن  ٤١
٤٢ ةُبِليِبيالص وباحلُر فُور، وارا الفَاِتيكَانَ، داب٣٩١..........................وش، ب 

 ٤٠٠......................................حقَاِئق الِصراِع بين اِإلسالِم و الكُفْر ٤٣
 ٤٢٥..................................................تهِنئَةُ الِعيد ُألمِة التوِحيد ٤٤



 

 

 فهرس اخلطاباتفهرس اخلطابات

 
 ٤٣٤...............إعزاز راية اِإلسالم؛ ِرسالةٌ ِفي تأكيِد تالزِم احلَاِكِمية والتوِحيد ٤٥
 ٥٠٤.........................................هبوا ِلنصرِة إخواَنكم يف الصوماِل ٤٦
 ٥٠٨........................................................املُعادلَة الصحيحة ٤٧
 ٥١٤................)الطَّبعةُ الثَّاِنيةُ(احلَصاد املُر؛ اِإلخوانُ املُسِلِمني ِفي ِستني عاماً  ٤٨
 ٨٢٠..................... ِللِهجرِة١٤٢٧دروس و ِعبر و أَحداثٌ ِعظَام ِفي سنِة  ٤٩
 ٨٤٠.......................................نَّ ِفلسِطني شأْننا و شأْن كُلِّ مسِلمِإ ٥٠
 ٨٥١.....................................ِلقَاٌء؛ أَربع سنواٍت علَى حرِب الِعراِق ٥١
 ٨٨٧.......................................ِرثَاُء قَاِئِد االسِتشهاِديني املُلَّا داد اِهللا ٥٢
 ٨٩١..........................................أَربعونَ عاما علَى سقُوِط القُدِس ٥٣
 ٩٠٢............................................الِفلْم الوثَاِئِقي؛ نِصيحةُ مشِفٍق ٥٤
٥٥ ودا اهلُنهِبيدعو ا احلَقُود٩٤٥............................................ِبِريطَاِني 
 ٩٥٦.............................................عدوانُ علَى املَسِجِد اَألحمِرال ٥٦

  



 

١ 

 األولاخلطاب 

 

ـِْري و القَسم الشهير ـِْري و القَسم الشهيرِرياح التغي   ِرياح التغي
 

  هـ١٤٢٢ رجب ٢٠
  م٢٠٠١ تشرين األول/أوكتوبر ٧

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 . قاهر اجلبابرة و املستكربين هللا، ناصر املستضعفني و الصابرين،احلمد
 

 يا أمة اإلسالم؛
 

هذا ندائنا إليكم يف هذه األوقات احلرجة العصيبة، اليت يتميز فيها الصادقون من املتذللني، 
 .هذا ندائنا إليكم و قد اجتمعت أمم الكفر على فئة املسلمني و فئة ااهدين و املرابطني

 
جه سؤاالً إىل الشعب األمريكي، الذي حتشده و قبل أن أبدأ حديثي إليكم، أود أن أو

 .حكومته ضدنا، و ضد فئة املسلمني املرابطني ااهدين
 

 أيها الشعب األمريكي؛



 

٢ 

 
 هل لك أن تسأل نفسك سؤاالً، ملاذا كل هذا العداء ضد أمريكا و ضد إسرائيل؟

 ملاذا كل هذه الكراهية يف قلوب املسلمني ضد أمريكا؟
 

إن أمريكا قد ارتكبت من اجلرائم ضد أمة املسلمني ما ال سيطة؛ إن اإلجابة واضحة ب
 !ميكن أن يتحمله إنسان، فضالً عن أن يتحمله مسلم جماهد

 
إن أمريكا هي زعيمة ارمني، يف جرمية إنشاء إسرائيل، تلك اجلرمية املستمرة املتكررة منذ 

 ! اجلرميةمخسني عاماً، إن أمة اإلسالم ال ميكن أن تقبل باستمرار هذه
 

 !إن حكوماتكم هي اليت حتاصر األطفال يف العراق و تقتلهم قتالً
 

 !إن حكومتكم هي اليت تساند احلكومات الفاسدة يف بالدنا و تدعمها و تؤيدها
 

 يا أيها الشعب األمريكي؛
 

إن حكومتك تسوقك إىل حرٍب خاسرة جديدة، فلتذكر أيها الشعب األمريكي إن 
 فيتنام، و فرت مذعورة من لبنان، و خرجت هاربة من حكومتك قد ازمت يف

الصومال، و تلقت الصفعة يف عدن، إن حكومتك اليوم تقودك إىل حرٍب خاسرة جديدة، 
 .تفقد فيها أبنائك، و تفقد فيها أموالك

 
 و لتعلم أيها الشعب األمريكي، و ليعلم العامل أمجع؛

 



 

٣ 

ني مرة أخرى، و خري لنا و أهون علينا أن إننا لن نقبل أن تتكرر مأساة األندلس يف فلسط
تفىن هذه األمة عن بكرة أبيها، أهون علينا من أن نرى املسجد األقصى يهدم، أو أن نرى 

 .فلسطني تهود و يطرد منها أهلها
 

 أما أنتم أيها املسلمون؛
 

يش فإن اليوم يوم احلقيقة، و يوم الصدق، و يوم االختبار، هذا هو يومكم؛ هاهي قر
اجلديدة قد جتمعت على فئة املسلمني الصابرين، كما جتمعت قريش القدمية بأحالفها و 
أوباشها و أحباشها ضد فئة اإلسالم يف املدينة، فكونوا كما كان أصحاب النيب صلى اهللا 

رسولُه وصدق اللَّه ولَما رأَى الْمؤِمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه و{عليه و سلم؛ 
 ].٢٢:األحزاب[} ورسولُه وما زادهم ِإلَّا ِإميانا وتسِليما

 
 أيها الشباب ااهدون؛
 أيها العلماء الصادقون؛

 أيها املؤمنون احملبون هللا و رسوله؛
 

فيها هذه ملحمةٌ جديدة من مالحم اإلسالم، و معركةٌ جديدة من معارك اإلميان، تكرر 
املعارك الكربى من معارك اإلسالم، مثل حطني و عني جالوت و فتح بيت املقدس، هذه 
هي امللحمة تتكرر من جديد؛ فهلموا إىل عز الدنيا و فوز اآلخرة، هلموا إىل شرف اجلهاد 

 ] و اهللا املستعان للجزء األخري من اِخلطاب الفضائيةو يالحظ هنا قطع قناة اجلزيرة [ ...
 

 .ر اهللا يل و لكم، و صلى اهللا على سيدنا حممد و على آله و صحبه أمجعنيو أستغف
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٤ 

 الثايناخلطاب 

 

  رد جماعِة قَاِعدِة اِجلهاِدرد جماعِة قَاِعدِة اِجلهاِد
  علَى ِخطَاِب بوش عن حالَِة اِإلتحادعلَى ِخطَاِب بوش عن حالَِة اِإلتحاد

 
  هـ١٤٢٢ شعبان ٢٢

  م٢٠٠١ تشرين الثاين/نوفمرب ٨
 

 ِبصوِت و صورِة الشيخ
 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 

 
 
 ،سِم اِهللا الرحمِن الرِحيِمِب

 
}اِهقز وفَِإذَا ه هغمداِطِل فَيلَى الْبع قِبالْح قِْذفلْ ن١٨:األنبياء[ }ب.[ 
 

يوم اخلميس الثاين و ،  ِخطَاِب الرِئيِس األمريِكي بوشعلَى رد من جماعِة قَاِعدِة اِجلهاِد
املوافق الثَّامن  العشرين من شعبان لسنِة ألٍف و أَربعمائة و اثنني و عشرين من اِهلجرِة

 .ِدالمن نوفمرب لسنِة أَلْفَين و واحٍد من املي
 



 

٥ 

 أمس بتجاهِل احلقاِئِق األساِسيِة للصراِع،تميز اِخلطَاب الذي ألْقَاه الرئيس األمِريكي بوش 
 .ُء علَى أنها األسباب الرِئيِسيةُ ِلما حدثَ يف واشنطُن و نيويوركالو التي اتفَق العقَ

 
 ؛أَهمها ِخطابه بالتناقُضاِت الكثريِة، و لَِكننا ِحرصا على االخِتصاِر سنرد علَى َألثُم امت

 
فَلَن نرد عليِه يف أنَّ املتطَرفني الطَّالبان رفَضوا تسليم املُجِرمني، بينما أمريكا هي التي  •

 .رفضت احترام الشريعِة اإلسالميِة، و تقدمي أدلَِتها حملكَمٍة إسالِميٍة
 
• ِة باإلرصِفِه ألعضاَء القاِعديف و هفَلن نناِقش األمِريكي الحالس هكَبتا ما اراِسيتنم اِبينيه

 ة، وامِريومال،و ملجأ العالص ا، وقَان اِتيال، وش ا، وربص يف دير ياسني، و ِمن مذابح
 .ما تسبب فيِه من قَتٍل الكثَِر من مليون طفٍل، فَضلًا عن الرجاِل و النساِء يف العراِق

 
و لَن نناِقشه ِبشأِن املُساعداِت األمِريكيِة التي اختلَطَت بالقناِبِل التي تمرق أشالَء  •

 .األطفاِل، تلك املُساعدات التي أَحرقَهـا األفْغان وسطَ التهليِل و التكبِري
 
طْالعات الرأي الكاِسحة، و املُظاهرات و لَن نناِقشه يف دعواه ِبعزلَة القَاِعدة، رغْم است •

 .احلَاِشدة التي امتدت على طوِل العالَِم اإلسالِمي، و هي تطاِلب بالقَصاِص من أَمريكَا
 
•  الحأنَّ الس غمة، رنوسسِلمي البِة مأمريكَا من ِحماي همتعفيما ز هناِقشلَن ن و

 .ي منع وصولَ السالِح و الدعِم هلُم، ِليذبحهم الصرب السفَّاحوناألمريكي هو الذ
 
و لن نناِقشه يف تواطُِؤ أَمريكَا و متالئها مع اهلُندوس ِضد املُسلمني يف اِهلنِد و كَشِمري،  •

 .و ال يف موِقفها الظَّاِمل يف تقِسيِم إندونيسيا
 



 

٦ 

فيما ز عمه أمس، من أنه يخوض حربه ِدفَعا عن حِريِة التعبِري، يف و لَن نناِقش بوش  •
 .الوقِت الذي يطالب فيِه ِبحذِْر بياناِتنا و تصِرحياِتنا

 
تِبرها لَن نناِقشه يف كلِّ هذَا و لَِكننا سنرِكز ردنا على قَِضيٍة واحدٍة، واِضحٍة بينٍة، نع

اِملحور البارز للخالِف و الصراِع القائم بني املُسلمني و أمريكَا، فَنناِقشه حولَ اجلرمية 
األمريكية اإلسراِئيِليِة املُستِمرِة يف فَلسطني منذُ أكثر من خمسني عاما، فَمن املُثِري للدهشِة 

طاِب بوش الباِرحة، و كذلك يف الرد الرمسي لِوزارِة اخلاِرِجية و السخِريِة و االزِدراِء يف ِخ
املَقروء على ِلساِن ِكِريستوفَر روس يف يوم السبِت الفَاِئِت، أنَّ ِكلَيهما لَم يذْكُرا حرفًا 

را أقْبح واِحدا عن فلسطني، بل و عندما نوِقش كريستوفَر روس يف ذلك، كانَ رده عذ
من ذنٍب، فقد ادعى أنَّ احلُكومة األمريِكيةَ ترعى املُفاوضاِت بني العرِب و إسرائيل منذُ 

 !عشِر سنواٍت، ثُم عقَّب على ذلك بأنَّ هذا السؤال يعتبر خروجا عِن املوضوِع
 

 من القَناعِة بأنَّ اإلدارة األمريكيةَ لَن إنَّ هذَا األسلوب يدفع املُسلمني ِبال شك إىل مزيٍد
 .تغير ِسياستها املُجِرمِة ِتجاه فلسطني

 
 مسنيمن خ منذُ أكثر ة للمسلمنية املركَِزيهي القَضي فَإذَا كانَ احلديثُ عن فلسطني و

العاِمل اإلسالمي، وِلأحداِث عاما، بل و هي املُحرك األساِسي ملُعظَِم األحداِث يف قلِب 
واشنطُن و نيويورك، إذا كانَ احلديثُ عنها خروجا عن املوضوِع، إذًا فَال سبيلَ إال اجلهاد 

 .يف سبيِل اهللا ِلتحِريِر فلسِطني من اليهوِد و األمِريكَان
 

ة الفلسِطينية و اليهود تحت و إذا كانت املُفاوضات مستِمرة منذُ عشِر سنواٍت بني السلط
ِرعايِة أَمريكَا لَم تصلْ ِبنا إال إىل مزيٍد من القتِل و الْعدواِن علَى شعِبنا املُسِلِم يف فلسطني، 
و إال إىل مزيِد من املُحاوالِت املتكَررة ِلهدِم املَسِجِد اَألقْصى، فَمتى سنِصلُ إىل حتِريِر 

 سنحصلُ على حقوِق املُسلمني يف فلسطني؟ و مىت سنوِقف العدوانَ على فلسطني؟ و مىت
 !املسِجِد األقصى؟ متى، بعد عشرِة قرون من املُفاوضاِت حتت رعايِة أَمِريكَا



 

٧ 

 
يا السعليه افَقَتوِد، وهالي ة عندوِديهعقيدةٌ ي اطَلَةَ يف إعطاء احلُقوِق هيةُ إنَّ املُماس

اخلَارِجية األمريكية، كيف بمكن أنْ ننسى أنَّ إسرائيل، اليت تباركُها و تدعمها أَمريكَا 
 الة والص من أنبيِاء اهللا عليِهم فَإسرائيل نيب ،اٍس ديينا على أسِمهاًءا من اسابِتد تقام

الالست و ،إسرائيل على أساٍس ديِني حاربت م، و ا ولُ أطفَالَنتقت ا، وويلَ على بالِدنتس
 و تعتبر القُدس عاِصمتها األبِدية على أساٍس ِديِني، و ،ِنساَءنا علَى أساٍس ِديِني كَما زِعموا

ك أنَّ تدعو أمريكَا لنقِْل سفَارِتها للقُدِس على أساٍس ِديِني، ثُم تدِعي أمريكا بعد ذل
 .حملَتها ِضد اِجلهاِد الذي تسميِه باإلرهاِب ِدفَاعا عن إسرائيل، لَيست حربا ديِنية

 
 حنترم النفس اإلنساِنية، و أنه يخوض هذه احلرب ِدفَاعا عن إذَا كانَ بوش يدعي اننا ال

طابه ما فَعلَته أمريكَا يف هروِشيما، و نجازاكي، و هذِه النفِس، فَهل تناسى و هو يلِقي ِخ
هل تناسى كيف قُِتلَ محمد الدرة رِحمه اهللا و إخوانه بالسالِح األمريِكي، كيف يمِكن 

قَصد ا ومدلُ عقتو يه ه وإخوان اهللا و هة رِحمرِد الدمحى صورةَ مسنا بِسالِح أنْ ن
 .أمريكَا، و أمريكَا ال تحرك ساكنا

 
إنَّ صورةَ محمد الدرة قَد صارت رمزا حيا يف وجداِن كلِّ مسِلٍم يناِدي بالقَصاِص من 

 .كلِّ من شارك يف هذِه اجلَرمية و على رأِْسِهم أَمِريكَا
 

ِخطاِب بوش، و يف بياِن ِوزارِة اخلاِرجيِة األمِريكيِة ملأساِة إنَّ التجاهلَ األمريكي الرمسي يف 
فلسطني، ال يمِكن أنْ ميحو من أذهاِن املسلمني صور مئاِت اآلالِف من القَتلَى و اجلَرحى، 

 .و املُعوقني، و ماليني املُشردين يف فلسطني
 

التحقيِق اجلرميةَ  اإلسرائيلية األمريكية يف فَلَسطني، ستظَلُّ إنَّ القِضية الفلسطينية، أو على 
 ِضد اِد املسلِمنياألكرب ِلِجه افعالد و ،المييف قلِب العالَِم اإلس اِسيراع األسِمحور الص

ائح زعماِء أَمريكَا، فَلتتجاهلْ أمريكَا جراِئمها يف فلسطني كَما ِيحلُو لَها، و لتتجاهلْ نص



 

٨ 

العاِمل هلا بأنَّ جذور اإلرهاِب كَما يسمونه تكمن يف مشِكلِة فلسطني، و لْتبقَى أمريكَا 
ساِدرةً يف غَيها، و وهم قُوتها و اسِتكباِرها، و لكننا نؤكِّد لَها أننا ماضونَ ِفي ِجهادنا 

قدم رى حنربإذِن اهللا حت نِديلَ آخر جرحى يحت و ،اليهوِدي دواِن األمريكيالع اِتنا منس
 و أنّ قُوتها ال تزنُ شيئًا ،أمريِكي من فلسطني و جزيرِة العرب، و سائِر ِبالِد اإلسالِم

وتها هذِه ستكونُ كارثَةً عندنا يف جاِنِب قُوِة اِهللا تعالَى العلي، اجلَبـاِر، املُنتِقِم، بلْ إنَّ قُ
 .عليها بإذِن اهللا

 
و اإلدارةُ األمريكية، و من وراِءها اإلعالم األمريِكي يصف املُجـاِهِدين ِباإلرهابيني، 
فَبوش يف ِخطاِبِه أمس، و كريستوفَر روس يف بياِن ِوزارِة اخلاِرجيِة من قَِبلِه وصفانا 

 ا األفغان باإلرهابيني، رغمإخواِنن ا ونكانوا ِيِصفُون ِبيرالغ و األمريِكي أنَّ اإلعالم
باملُداِفِعني عِن احلُِريِة، لَما كُنا نقاِتلُ روسيا الشيوعية ِدفاعا عن أطفَاِل املُسلمني ِفي 

طفَاِل املُسلمني يف ِفلسطني، وصفُونا أفغاِنستان، ثُم ملَّا قُمنا حنن أنفُسنا بالدفَاِع عن أ
باإلرهابيني، و اليوم تصرح مستشارة األمن القَوِمي األمريِكي بأنَّ بوش سيخاطب ياِسر 
عرفات بأنه ال يقوم ِبواِجِبِه يف محاربِة اإلرهابيني، و تقِصد م إخواننا املُجاهِدين يف 

 .فلسطني
 

نا أمِريكَا ِبما تشاُء فَإنَّ احلق باٍق، و باِطلَها زاِئلٌ، و محلتها فاِشلَةٌ ِبعوِن اِهللا، و بوش فَلتِصفُ
 قزم ة، والقاِعد تنظيم رمد هِعي أندلَِة، يهذِه احلم نا ععلَى شعِبِه ِدفَاع يكِذب وه و

املَ كُلَّه يسخر من أكاذيِبِه و هو يرى محلته العسكَِريِة اجلرارِة خطُوطَ الطَّاِلبان، و لِكن الع
 ساِء ويوِخ و النمن الش ،دِنيمائٍة مست من ألٍف و شهٍر إىل قتِل أكثر قد انتهت بعد

ستان يف برِد الِشتاِء األطفَاِل األبرياِء، و شردت املاليني من األفغاِن داخل، و خاِرج أفغاِن
 .القَاِرِص دونَ أن تقدم أمريكا دليلًا أو حتى اتهاما من محاِكِمها التي ال نعتِرف ِبها

 
 فإنَّ العاملَ كُلَّه ،أنْ تكِذب ريدا تكَم لْتكِذب و ،دحشت أنْ تتطَاعد أمريكَا ما اسحشفَلْت

 فقد قالَ عز من ،القاِدمِة بإذِن اهللا، من الكاِذب ِمنـا، و من الصاِدقسيعلَم بعد الضرباِت 



 

٩ 

}  بِل الساعةُ موِعدهم والساعةُ أَدهى وأَمر *سيهزم اجلَمع ويولُّونَ الدبر{ :قائٍل
 }ِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَواُهللا غَاِلب علَى أَم{ و قالَ تعالَى ،]٤٦-٤٥:القمر[
 ].٢١:يوسف[
 

و صلَّى اهللا على سيِدنا محمٍد و علَى آِلِه و صحِبِه و سلَّم، و آخِر دعوانا أِن احلمد ِهللا 
رب العاملني. 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٠ 

 الثالثاخلطاب 

 

كَِلمكَِلمفِِّذينا مايصِط وِريش ةٌ ِفيفِِّذينا مايصِط وِريش ةٌ ِفي  
طُناِشنو و كروو يٍي ِنيتوغَزطُناِشنو و كروو يٍي ِنيتوغَز  

 
  هـ١٤٢٣ صفر ٣
  م٢٠٠٢ نيسان/أبريل ١٥

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 
 نويأمحد احلزوصية ( يف الشريط املرئي تما جاء كأمين الظواهرييخ شكلمات ال[

 ])الغامدي
 

إن هذا النصر العظيم الذي حتقق يف احلقيقة يعود إىل فضل اهللا سبحانه وتعاىل وحده، ... 
ليس من مهارة منا وال حيلة وال تفوق، إمنا هو حمض فضل اهللا سبحانه وتعاىل ، اهللا 
سبحانه وتعاىل خيتص برمحته من يشاء، اهللا سبحانه وتعاىل ينظر يف قلوب عباده فيصطفي 

 الذين خرجوا فهؤالء األخوة التسعة عشرمنهم ما يكون أهالً لفضله ولرمحته ولنعمه، 
ذا الفتح الذي نتمتع  اهللا سبحانه وتعوبذلوا وقدموا أرواحهم يف سبيل اهللا، من اىل عليهم

 .به حنن اآلن



 

١١ 

 
وبني  تسعة عشر رجالً ال مقارنة بني قوة -يعين-والناظر يف أحوال هؤالء األخوة يرى أنه 

، و بني اخلسائر اليت حدثت يف أمريكا رجالً وتسعة عشرقوة أمريكا، وال تناسب بني قوة 
لكن اللجوء إىل اهللا سبحانه وتعاىل و االستعانة به و التوكل عليه يفتح لك فتوحاً أنت ال 
تعرفها و اهللا سبحانه وتعاىل يدلك وييسر لك ويقويك وميدك، بل ويدلك يف نفسك على 

 ...على موارد و على قوى أنت جتهلها كنوز و
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٢ 

 الرابعاخلطاب 

 

  الذِّكْرى اُألولَىالذِّكْرى اُألولَى  ِلقَاء؛ِلقَاء؛
طُناِشنو و كروي وِني يتوزِلغطُناِشنو و كروي وِني يتوزِلغ  

 
  هـ١٤٢٣ شعبان ٢

  م٢٠٠٢ تشرين األول/أوكتوبر ٨
 

 ِبصوِت الشيخ
ن الظَّومِري أَياُهللا(اه ِفظَهح( 

 
 

 بعد عام من احلملة األمريكية على أفغانستان؛ ما هو ، ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم:السحاب
 تقييمكم ملا مضى؟ وتصوركم ملا تنون القيام به؟

 
 آِلِه، و  ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و:أمين الظواهري. د

أما تقييمنا ملا مضى؛ فبادئ ذي بدء البد أن نقرر أن النصر الذي  صحِبِه، و من وااله؛
حققه املسلمون على القوى الصليبية يف غزويت واشنطن ونيويورك كان فتحا مبينا أنكى 

فها ء اإلسالم، والزال نزيأعدايف إمرباطورية الشر نكاية من أفدح النكايات اليت تكبدها 
 .مستمرا حىت اليوم وإىل أجل ال يعلمه إال اهللا

 



 

١٣ 

وإذا مل يكن من مثار هذه احلملة إال أا قدمت القدوة لشباب اإلسالم ااهد كيف ميكن 
للفئة القليلة العدد والعدة أن تثخن يف الطاغوت األكرب رغم قوته وغطرسته لكفى ذا 

 .نصرا
 

 فأول ما يلحظه أي حملل أن احلملة بعد انستان؛أما بالنسبة للحملة األمريكية على أفغ
مضي سنة مل حتقق أهدافها، فاحلكومة اليت فرضتها القوات األمريكية يف كابل حكومة 
هزيلة ال تستطيع الدفاع عن نفسها، وهي حكومة تعتمد على القصف األمريكي،  وهي 

األفغان ويتخذ لنفسه حكومة ال تستطيع أن توفر األمن لرئيسها الذي ال يثق يف مواطنيه 
حرسا من القوات األمريكية، والقوات األمريكية ال تستطيع أن تقوم بعمليات خارج 
كابل إال باالعتماد على عصابات املرتزقة وقطاع الطرق الذين قال عنهم القادة األمريكان 

 .إم ال يوثق م
 

يكية نفسها قد وال يقتصر األمر على هزال حكومة كابل فقط بل إن القوات األمر
تورطت يف حرب عصابات يف جبال أفغانستان الوعرة اليت أعيت االحتاد السوفييت من 
قبل، لقد كان الروس أكثر عددا وعدةً من األمريكان وكانوا يعتمدون على حكومة 
مسيطرة ذات سلطة مركزية وتستند إىل حزب عقائدي منتشر ورغم ذلك ازموا هزمية 

 .نكراء
 

يكان أنفسهم يعترفون أن القاعدة وطالبان الزالوا موجودين، وأن ديدهم مث إن األمر
الزال قائما، وأم يتمتعون بتأييد شعيب واسع يف أفغانستان وباكستان، ومل تستطع أمريكا 
وال حلفاؤها بفضل اهللا ونعمته أن تنال من قيادات القاعدة وطالبان مبا فيهم املال حممد 

الدن حفظهما اهللا اللذان يتمتعان بصحة طيبة ويديران مع سائر عمر والشيخ أسامة بن 
 .ااهدين الصادقني املعركة ضد الغزوة الصليبية األمريكية على أفغانستان

 



 

١٤ 

مث كل هذه احلملة تعتمد على خيانة النظام الباكستاين الذي وفر املعلومات والقواعد 
غليانا شعبيا، ومستقبله جمهول، وقد والتسهيالت للقوات األمريكية، وهذا النظام يواجه 

 أسلوب الدعاية السوداء ال إتباعيسقط يف أي وقت، واألمريكان رغم ما أعلنوه من 
يستطيعون إخفاء خسائرهم املستمرة، وال فشل محالم املتكررة يف تتبع ما يسمونه بفلول 

-ن فشلت حىت اآلن القاعدة وطالبان، وأكرب دليل على أن احلملة الصليبية على أفغانستا
من أن القوات األمريكية جيب أن " رامسفيلد" يف حتقيق أهدافها هو ما أعلنه -بفضل اهللا

أما ااهدون فهم موجودون ، تبقى يف أفغانستان لعدة سنوات وأن النصر مازال بعيدا
 . وعاملون ونشطون بفضل اهللا ونعمته

 
 كما كان قبل احلادي عشر من سبتمرب  فالزال مهددا؛أما أمن أمريكا خارج أفغانستان

 .واألمريكان يقرون أم يتوقعون نزول أية ضربة م يف أي وقت مبشيئة اهللا
 

كان هذا تقييمنا ملا مضى؛ أما تصورنا ملا ننوي القيام به فنحن مستمرون بعون اهللا 
ومدده داخل وخارج أفغانستان على طريق اجلهاد ومقاومة الغطرسة والغرور 

 .يكياألمر
 

 ختدموا ربطتم بني ما حيدث يف فلسطني وما قمتم به من أعمال كيف ميكن أن :السحاب
 قضية فلسطني عرب صراعكم مع أمريكا؟

 
 بداية البد أن نقرر أن إسرائيل جرمية مستمرة ضد املسلمني منذ أكثر :أمين الظواهري. د

 وأنه ال حياة إلسرائيل بدون من مخسني عاما، وأمريكا هي زعيمة ارمني يف هذه اجلرمية،
الدعم األمريكي هلا، وأن إسرائيل قاعدة عسكرية أمريكية متطورة يف قلب العامل 
اإلسالمي ويف بقعة من أقدس بقاعه، ولذلك فعلى أمريكا أن تدفع مثن سياستها الظاملة 

 .الغامشة ضد املسلمني وخاصة يف فلسطني
 



 

١٥ 

 ولن تقتنع أمريكا وال الشعب األمريكي بالتوقف وأمريكا ال تفهم لغة األخالق واملبادئ،
واجبنا أن  عن دعم إسرائيل إال إذا أصبح هذا الدعم مصدر ديد ملصاحل وأمن أمريكا، و

 .حنرم أمريكا من األمن حىت نعيشه واقعا يف فلسطني وديار اإلسالم
 

ملطاردة احلالية  يتهمكم البعض بأنكم تسببتم بإحلاق أضرار باملسلمني مثل محلة ا:السحاب
للمسلمني، واضطهادهم، والتضييق على اجلمعيات اإلسالمية؛ فما هو رأيكم يف هذه 

 الدعوة؟
 
 إن حاصل هذه الشبهة أن نظل أرقاء مستعبدين تابعني ألمريكا :أوالً :أمين الظواهري. د

 .وإسرائيل ألننا كلما مهمنا باملقاومة ضربونا ونكلوا بنا وحاصرونا واضطهدونا
 
 إن هذه الشبهة ترفع يف وجه كل حر يهب ملقاومة الظلم من املترددين واملتذبذبني :انياث

عرب التاريخ، وقد سجلها القرآن الكرمي حني ذكر قول الكفار للنيب عليه الصالة والسالم 
 ].٥٧:القصص[ }وقَالُوا ِإنْ نتِبِع اهلُدى معك نتخطَّف ِمن أَرِضنا{
 
لَو كَانَ عرضا قَِريبا {:  اجلهاد البد فيه من املشقة والبذل والتضحية، قال تعاىل إن:ثالثًا

وسفَرا قَاِصدا لَاتبعوك ولَِكن بعدت علَيِهم الشقَّةُ وسيحِلفُونَ ِباِهللا لَِو استطَعنا لَخرجنا 
عاُهللا يو مهفُسِلكُونَ أَنهي كُمعونَملَكَاِذب مهِإن ٤٢:التوبة[ }لَم.[ 

 
 :وقد خلص املتنيب هذه القضية حني قال

 
 اجلود يفِقر واإلقدام قتالُ*** لوال املشقةُ ساد الناس كُلَهم 

 
 
 



 

١٦ 

 
 إن صاحب هذه الدعوى يتناسى أن أشد األضرار وأفدحها نازلة باملسلمني منذ :رابعاً

دهم حمتلة بالقوات األجنبية، أو بالنفوذ السياسي، وثروام أكثر من قرن من الزمان فبال
مستباحة منهوبة، وإرادم مسلوبة، وحقوقهم مضيعة منهوبة، ومقدسام حماصرة حمتلة، 
وأنظمة احلكم يف بالدهم فاسدة مفسدة مستسلمة للعدو اخلارجي، فأي ضرر يبكون عليه 

ا هي مقتضيات العزة وضريبة الكرامة، بعد كل هذه األضرار؟ إن ما يسميه هؤالء أضرار
 :كما قال املتنيب

 
 األجسامغذاء تضوى به ***  ورؤية جانبه األذىواحتمال 

 رب عيش أخف منه احلمام*** ذل من يغبط الذليل ِبعيٍش 
 إيالمما جلُِرٍح ِبميٍت *** من يهن يسهل اهلوان عليه 

 
مية أن مقاومة أمريكا عسكريا  يدعي بعض املنتسبني إىل الدعوة اإلسال:السحاب

مستحيلة وأن احلل هو يف احلوار معها وحماولة إقناعها حبقوقنا وأن املرحلة اآلن هي مرحلة 
 دام؛ فما رأيكم؟إعداد وليست مرحلة ِص

 
 إن املرء ال يعجب من افت هذه الدعوى ولكن املرء يعجب من :أمين الظواهري. د

ن شاهد العامل كله األحداث الكربى اليت غريت جمرى استمرار ترديد هذه الدعوات بعد أ
التاريخ يف أفغانستان، حيث حتطم االحتاد السوفييت وهو أكرب قوة عسكرية برية يف العامل 

 . على صخرة اجلهاد األفغاين
 

إن أهل البوادي والقرى األفغان وأنصارهم من شباب العامل العريب واإلسالمي الذين 
إال لكانت القوات  ربوت الشيوعية مل يتأثروا حبمد اهللا ذه اآلراء وحطموا إمرباطورية اجل

السوفيتية اليوم يف جزيرة العرب، ومن نعمته سبحانه أن املقاومة اإلسالمية يف فلسطني مل 



 

١٧ 

إال لكانت الدبابات اإلسرائيلية اليوم يف املدينة والقاهرة ودمشق  تستفد من هذه األفكار و
 .الكربىحتقيقا هلدف إسرائيل 

 
إن تلك الدعوى تتجاهل الفاعلية اخلطرية حلب املوت يف سبيل اهللا واحلرص على الشهادة 
لدى ااهدين، تلك امليزة اليت برزت بصورة جلية يف غزويت نيويورك وواشنطن بفضل اهللا 
سبحانه، حيث استطاع تسعة عشر جماهدا حريصا على املوت أن ينكوا يف أمريكا نكاية 

ها يف تارخيها، واليت تتضح أيضا يف معركة اإلسالم والكفر الدائرة اآلن على مل تشهد
أرض فلسطني حيث تتكبد إسرائيل سنويا مئات اجلرحى والقتلى بفعل العمليات 

 .االستشهادية
 

وهذه الدعوى تقدم أكرب خدمة للدعاية األمريكية الرامية إىل تيئيس املسلمني وإبقائهم يف 
لشلل واالستسالم للظلم واإلجرام األمريكي والصهيوين، مث إذا كنا قد حالة من العجز وا

 :وصلنا إىل هذه احلالة من العجز فلنعمل بقول الشاعر
 

  جبانوت متَ أنْ العجِزنِمفَ *** دٌّ ب املوِتنن ِمكُ مل يإنْ
 

ليه أن دام، فأبسط رد عأما قوهلم إن املرحلة اآلن هي مرحلة اإلعداد وليست مرحلة الِص
البسطاء الذين حطموا االحتاد السوفييت بفضل اهللا مل ميروا حبمد اهللا بربامج اإلعداد اليت 

 .يوجبها هؤالء
 

وأن اخلالفة اإلسالمية قد  ،مث نسأهلم أمل تعلموا أن فلسطني حمتلة منذ أكثر من مثانني عاماً
 الغريب منذ أكثر وأن العامل اإلسالمي يرزح حتت النفوذ سقطت منذ وقت مقارب لذلك،

 فماذا أعددمت خالل تلك العقود املتطاولة؟ من قرن من الزمان،
 

 مث نسأهلم أيضا، حىت مىت تطلبون منا أن ننتظركم؟



 

١٨ 

 أن ننتظركم حىت تنتهوا من اإلعداد مائة سنة أخرى؟
 

وقد شابت نواصيكم يف عصور املذلة -مث نزيدهم تساؤال ما هو جهدكم احلقيقي 
أم أن حظكم من اإلعداد هو ملز ااهدين،  اإلعداد لقتال أعداء اإلسالم؟ يف -واملهانة

وغمزهم، وتيئيس األمة من اجلهاد، والتهادن مع احلكام الظلمة الفجرة، أهذا هو اإلعداد 
 يف نظركم؟

 
مث إن أدرى الناس مبتطلبات اإلعداد ومالءمة الظروف للصدام هم أهل اجلهاد العاملون، 

تهاد يف هذا امليدان، فأوىل الناس باإلفتاء يف أمور اجلهاد هم أهل الدين ألم أهل االج
 .العاملون بأمور الدنيا، كما أشار لذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى الكربى

 
لقد خرج اإلعداد عند هؤالء من كونه وسيلة حلشد الطاقات وجتميع القوى إىل أن أصبح 

ة الضربات للنظام األمريكي جتر الشيطان األكرب إىل عقبة يف طريق اجلهاد، إن مواصل
ساحة املعركة بعد أن ظل دهرا طويال خمتفيا وراء عمالئه، ويف ساحة املعركة تتكبد 
أمريكا اخلسائر، وتدفع مثن دعمها إلسرائيل وألنظمة احلكم العميلة يف بالدنا، وسالحنا 

يف مواجهة أمريكا حىت تأن من نزيفها املصابرة والتوكل على اهللا  يف املعركة هو الصرب و
املتواصل بإذن اهللا، فإذا كانت أمريكا متلك األسلحة املتطورة، واجليوش اجلرارة، فإننا 
منلك ما تفتقده، أال وهو حب املوت يف سبيل اهللا؛ والسالح األمريكي كما شاهدنا بأم 

 .خيفي جبنا فاضحا" شاهي كود"و" تورا بورا"أعيننا يف 
 

بإذن -ب املوت يف سبيل اهللا هو السالح الذي سيحطم إمرباطورية الشر أمريكا  إن ح
-إن شباب اإلسالم ااهد سيحطم بتسابقه على املوت أسطورة أمريكا الكربى ، -اهللا

 . تلك األسطورة اليت بنيت على الظلم والتكرب واالحنراف عن منهج اهللا-بإذن اهللا
 



 

١٩ 

والدوائر الرمسية يف أمريكا أن القاعدة وطالبان  تدعو الصحافة األمريكية :السحاب
آخذين اآلن يف جتميع صفوفهم استعدادا حلملة جديدة ضد األمريكان واحلكومة احلالية يف 

 كابول؛ ما مدى صحة هذه األخبار؟
 
 يتوقف حبمد اهللا العمل اجلهادي من القاعدة وطالبان وسائر مل :أمين الظواهري. د

 القوات الغازية الصليبية يف أفغانستان، وقد اعترف األمريكان ااهدين الصادقني ضد
بأنفسهم أم ميارسون الدعاية السوداء فيما يتعلق بأخبار أفغانستان خاصة وبأخبار 
محلتهم ضد ما يسمونه اإلرهاب عامة، وال يكاد مير أسبوع ال تتكبد فيه أمريكا 

اآلن يفهمون حتذيرات اإلجنليز والروس وحلفاؤها خسائر يف قوام ومعدام، واألمريكان 
 .أكثر األمريكان إدراكًا هلذه التحذيرات" رامسفيلد"و" تومي فرانكس"هلم و

 
ومن إجيابيات املقاومة اإلسالمية للحملة الصليبية األمريكية أا فضحت زيف القيم 

سان، األمريكية، فكل ما تدعيه أمريكا من حرية للرأي، وحرية املعرفة، وحقوق اإلن
والعدالة، واملساواة، سقطت أمام اجلميع بفضل املقاومة اإلسالمية، فأمريكا تكذب كذبا 
واضحا فيما يتعلق بأخبار أفغانستان، واجلميع يذكر أكاذيب وزير الدفاع األمريكي 

حيث ادعى قتل مائتني من مقاتلي القاعدة وحصار " تورا بورا"املفضوحة أثناء معارك 
تل، مث عجزت قواته بكل ما متلك من إمكانات وبكل ما حشدت من قرابة األلف مقا

عصابات املنافقني وقطاع الطرق أن تأسر أحدا منهم إال بعد أن غدر م بعض رجال 
القبائل بعد عبورهم لباكستان، فاضطرت أمريكا لإلقرار بأن مقاتلي القاعدة متكنوا من 

صار األمريكي تنفيذًا ملنهجهم يف حرب إخالء تاما واإلفالت من احل" تورا بورا"إخالء 
العصابات، واعترفوا أن السبب يف فشلهم هو امتناعهم عن إدخال قوام للمعركة خوفا 

 .من تكبدهم للخسائر
 

ادعى وزير الدفاع األمريكي الكذاب أنه قد قتل قرابة مثامنائة مقاتل " تشاهي كو"ويف 
 بعد يوم حبسم املعركة، مث فوجئ العامل به من مقاتلي القاعدة، وظل يعد الصحفيني يوما



 

٢٠ 

وهو يسحب قواته يف هلع من املعركة، فلم يستطع أن يقدم للصحفيني سوى أربع جثث 
 .وزعم أنه قد قتل من قواته مثانية جنود، بينما العدد احلقيقي يصل إىل قرابة مخسني قتيال

 
 داخل أمريكا بال أي قانون ومهزلة اعتقال املئات" جوانتنامو"والعامل كله يشهد مسخرة 

والعامل كله يسمع ويرى ضغط احلكومة األمريكية على وسائل إعالمها ملنع ، أو حماكمة
 إن سقوط أمريكا يف ميدان القيم واملبادئ الا، نشر ما يتعلق بااهدين إال بعد مراجعته

 . حتما سقوطها كدولة وقوة عظمىيتبعهبد أن 
 

ألمريكية اليت تؤكد على ضرورة القيام حبملة جديدة ضد  تتصاعد التصرحيات ا:السحاب
 سعي النظام العراقي المتالك أسلحة دمار شامل؛ يف رأيكم ما مربرين ذلك بدعوىالعراق 

 وما مدى مصداقية املزاعم ؟ وما هي النتائج املتوقعة منها؟هي الدواعي هلذه احلملة اجلديدة
 اليت تقدم لتربيرها؟

 
احلملة ضد العراق هلا أهداف تتعدى العراق إىل العامل العريب  :أمين الظواهري. د

واإلسالمي؛ فهي دف إىل حتطيم أي قوة عسكرية فعالة جماورة إلسرائيل، وهي دف 
أيضا إىل تأكيد احتكار إسرائيل ألسلحة الدمار الشامل يف املنطقة بال منافس حىت تضمن 

أطماعها؛ فأمريكا بال حياء أو خجل تأيد إخضاع الدول العربية واإلسالمية لرغباا و
رفض إسرائيل االلتزام بأي اتفاقية للحد من أسلحة الدمار الشامل يف الوقت الذي تعترب 
فيه جمرد الشك يف سعي أي دولة يف املنطقة المتالك هذه األسلحة جرمية ال تغتفر، تستلزم 

يتها التحتية، وهلذا فإن احلملة غزوها، واحتالهلا، وحتطيم جيشها، ومرافقها األساسية، وبن
على العراق ينتظر هلا أن متتد إليران وباكستان لتحطيم مشاريعهم وبراجمهم املتعلقة 

 .باألسلحة النووية
 

ودف احلملة على العراق فوق كل هذا إىل تقسيم العامل العريب إىل كيانات صغرية 
 عاجزة محايةً ألمن إسرائيل؛



 

٢١ 

 
 مشال كردي، ووسط عريب سين، وجنوب :م إىل ثالث أجزاء يراد له أن يقس؛فالعراق •

 .شيعي عريب
 يراد هلا حسب ما تردد يف الكونغرس أن تقسم إىل عدة ؛واململكة العربية السعودية •

 .مناطق منها منطقة شرقية تضم معظم آبار البترول حتت اإلشراف األمريكي املباشر
 . مسلمة يراد هلا أن تقسم إىل دولة قبطية، وأخرى؛ومصر •
 شرعوا يف تقسيمه إىل دولتني على األقل جنوب مسيحي زجني، ومشال ؛والسودان •

 .عريب مسلم
 . يراد له أن يقسم إىل عدة دويالت؛والشام •
 

 هذه هي األهداف احلقيقية للحملة على العراق اليت ظهرت يف العديد من تقارير الصحافة 
لية تفضل فرض الدميوقراطية على العامل األمريكية اليت ذكرت أن اإلدارة األمريكية احلا

العريب واإلسالمي بالقوة، بدال من التعامل معه كما هو وهذه السياسة احلمقاء القصرية 
النظر ستؤدي النفجار األوضاع يف املنطقة وتورط أمريكا يف حروب ال يعلم مداها إىل 

 .اهللا ولعل هذه هي مقدمات ايار إمرباطورية الشر األمريكية
 
ال ميكن أن نذكر خمطط تقسيم العامل العريب دون أن نناشد أمتنا املبادرة بالتحرك فورا و

وبكل ما متلك لوقف هذا املخطط الشيطاين، إن األمر جد خطري يهدف للقضاء علينا 
كأمة مسلمة، فهبوا أيها املسلمون قبل أال ينفع الندم، وقبل أن تستيقظوا على أصوات 

وهي حتاصر بيوتكم وقراكم ومدنكم كما حتاصر إخوانكم يف الدبابات اإلسرائيلية 
 .فلسطني

 
  يف النهاية ما هي رسالتكم ألعدائكم وألصدقائكم؟:السحاب

 



 

٢٢ 

 فعلى أمريكا وحلفائها أن يعلموا أن جرائمهم أما رسالتنا ألعدائنا؛ :أمين الظواهري. د
فلسطني، وجزيرة  وننصحهم أن يسارعوا بالرحيل من -بإذن اهللا-لن متر دون عقاب 

، وقد وجهنا بعض يءالعرب، وأفغانستان، وسائر بالد اإلسالم، قبل أن يفقدوا كل ش
الرسائل حللفاء أمريكا لكي يكفوا عن تورطهم يف محلتها الصليبية، فقد وجه الشباب 
ااهد رسالة ألملانيا وأخرى لفرنسا، فإذا كانت اجلرعات غري كافية فنحن مستعدون 

 .زيادابعون اهللا ل
 

 ؛فعليها أن تتوقع أن تعامل مبثل ما ارتكبتأما أمريكا؛ 
 
 ،"كندز"فعليها أن تدفع مثن غدرها بااهدين عند خروجهم من  •
 ،"جاجني"وعليها أن تتوقع أن تعامل مبثل قصفها هلم بعد غدرها م يف قلعي  •
 وعطشا عند ومبثل قتلها على ما يزيد من ألف أسري مغدور م يف احلاويات خنقًا •

 ،"شابرغان"نقلهم لسجن 
" أروزغان"و" باتشري"و" ترغار"ومبثل تدمريها للقرى فوق رؤوس أهلها يف  •

 ،"خوست"و
 ،"خوست"ومبثل تدمريها للمساجد يف  •
 ومبثل تدمري اليهود بسالحها للبيوت بسكاا يف فلسطني، •
 .ومبثل قتل اليهود بسالحها حملمد الدرة وأقرانه •
 

 الشعب األمريكي بوش وإدارته أحياًء وأمواتا لفداحة احلسابات اليت وحينئذ سيلعن
 .تصفى، وسوف نواصل بإذن اهللا استهداف مفاصل االقتصاد األمريكي

 
 إذا أردمت أن تعيشوا أعزاء فموتوا كراما، وحنن نبشر أمتنا مث رسالتنا ألصدقائنا فهي؛

رة ومتصاعدة بفضل اهللا وتكبد املسلمة أن املقاومة اإلسالمية يف أفغانستان مستم
األمريكان وحلفاءهم اخلسائر املتتالية، فأفغانستان بطبيعتها اجلبلية الوعرة وبصفات أهلها 



 

٢٣ 

املشهورين بالصرب واجللد واألنفة من الذل هي امليدان املناسب السترتاف أمريكا وتلقينها 
الحتاد السوفييت من أفغانستان درسا مماثلًا للدرس الذي تلقنه االحتاد السوفييت؛ لقد خرج ا

منهزما موليا األدبار ليواجه التفكك السياسي وااليار العقائدي، وهذا هو املصري الذي 
ينتظر أمريكا يف أفغانستان بإذن اهللا؛ وعلى األمة املسلمة أن تدعم اجلهاد يف أفغانستان 

حمل كل مسلم مسؤوليته بكل ما تستطيعه فهذه هي فرصتنا املناسبة للنيل من أمريكا فليت
 .وال يتردد حلظة يف دعم ااهدين بكل ما ميلك

 
 ال تتوانوا يف جهاد أمريكا وإسرائيل وحلفائهما، قاطعوا فيا أيها املسلمون يف كل مكان؛

بضائعهم، واقتلوا جنودهم، ودمروا مصاحلهم، واقعدوا هلم كل مرصد، وثقوا بنصر اهللا، 
 .ا بكم إذا احتدمت يف وجههاواعلموا أن أمريكا ال طاقة هل

 
تؤِمنونَ ِباللَِّه * يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليٍم {

* كُنتم تعلَمونَ ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن 
يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبةً ِفي جناِت 

 ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكدِر الْ* عشبو قَِريب حفَتاللَِّه و نم رصا نهونِحبى ترأُخوِمِننيؤم {
 ].١٣-١٠:الصف[
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٤ 

 اخلامساخلطاب 

 

  ِرسالَةٌ ِإلَى الغِرب؛ِرسالَةٌ ِإلَى الغِرب؛
  !! نقَاِتلُكُم؟ و ماذَا نِريد ِمنكُم نقَاِتلُكُم؟ و ماذَا نِريد ِمنكُمِلماذَاِلماذَا

 
  هـ١٤٢٣ رمضان ١٩

  م٢٠٠٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤
 

 ِبقَلَِم الشيخ
 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 

 
 
 ،سِم اِهللا الرحمِن الرِحيِمِب

 
}ِإنَّ اللَّهوا وظُِلم مهلُونَ ِبأَنقَاتي أُِذنَ ِللَِّذينلَقَِدير ِرِهمصلَى ن٣٩:احلج[ } ع.[ 
 
الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ {

 ].٧٦:النساء[ }أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً
 



 

٢٥ 

 هذه "على أي أساس حنن نقاتل" األمريكيني نشروا مقاالت حتت عنوان بعض الكتاب
بعض منها يتماشى مع احلقيقة والسلوك اإلسالمي ؛ املقاالت أثارت عددا من األجوبة

 .والبعض اآلخر ال
 

 آملني اجلزاء من اهللا وراجني التأييد -كإيضاح وحتذير-هنا نريد أن خنتصر احلقيقة 
 .والنصر من عنده

 
 : نشكل ردنا على أساس سؤالني موجهني لألمريكينيا نلتمس العون من اهللابينم
 

 ملاذا نقاتلكم ونعارضكم؟: األولالسؤال 
 إىل ماذا ندعوكم وماذا نريد منكم؟: السؤال الثاين

 
 :اجلواب بسيط جدا  نقاتلكم ونعارضكم؟املاذ: األولبالنسبة للسؤال 

 
 :تم امجوننا وال زلهامجتموناألنكم   :احملور األول

 
 ؛ يف فلسطنيهامجتمونا :النقطة األوىل

 
 العسكري ألكثر من مثانني سنة نتيجة التسليم االحتالل فلسطني اليت تقبع حتت -

الربيطاين هلا لصاحل اليهود، ومعاونتكم و دعمكم لليهود الذين احتلوها ألكثر من مخسني 
القتل والترحيل واهلدم والدمار، سنة، سنوات يغمرها االضطهاد واالستبداد واجلرائم و

فتأسيس و استمرار إسرائيل هو واحد من أعظم اجلرائم، و أنتم قادة هؤالء ارمني وطبعا 
 .ال داعي لشرح وإثبات درجة الدعم األمريكي إلسرائيل

 
 الذين لُوثت أيديهم األشخاص إن تأسيس إسرائيل هو جرم ال بد أن يمحى ومجيع -

 .اجلرمية جيب أن يدفعوا مثن ذلك ويلقوا جزاءهم بشدةباملسامهة يف هذه 
 



 

٢٦ 

 هذا جيلب لنا الضحك والبكاء يف آن واحد ألنكم مل تتعبوا بعد يف تكرار أكاذيبكم -
املصطنعة بأن اليهود هلم حق تارخيي يف فلسطني كما هو موعود هلم يف التوراة، وأي 

 السامية، هذا واحد من بني شخص نازعهم يف هذا احلق املزعوم فهو متهم بالعداء ضد
التلفيقات األكثر ومهية على حنو واسع يف التاريخ، فالفلسطينيون هم العرب احلقيقيون 
وهم الساميون األصليون واملسلمون هم ورثة موسى عليه السالم وهم ورثة التوراة 

يسى و احلقيقية اليت مل حترف فاملسلمون يؤمنون جبميع الرسل مبا فيهم إبراهيم وموسى وع
حممد عليهم صلوات اهللا و سالمه أمجعني فإذا كان أتباع موسى وعدوا يف التوراة حبق يف 

 .فلسطني فاملسلمون هم األمة األكثر جدارة ذا الوعد ألم يؤمنون جبميع الرسل
 
عندما فتح املسلمون فلسطني و أخرجوا منها الرومان عادت فلسطني و القدس اىل  -

وذلك النداء للحق " ت اهللا و سالمه أمجعنيا الرسل عليهم صلودين مجيع"اإلسالم 
 اليت تؤمن جبميع أنبياء اهللا عليهم اإلسالمالتارخيي يف فلسطني ال ميكن أن يرفع ضد أمة 

 .الصالة والسالم وال نفرق بينهم
 
 تعلموا أن الفلسطينيني لن يبكون أن الدم املهراق يف فلسطني جيب أن ينتقم له وجيب -
 .دهم ونساؤهم لن ترمل وحدهن وأطفاهلم لن ييتموا وحدهموح
 

 هامجتموننا يف الصومال ودعمتم الشر الروسي ضدنا يف الشيشان باإلضافة :النقطة الثانية
إىل دعمك االضطهاد اهلندي ضدنا يف كشمري ومباركتكم العدوان اليهودي ضدنا يف 

 .لبنان
 

سابكم امجنا بشكل يومي حتت إشرافكم  حكومات بلداننا العميلة حل:النقطة الثالثة
 ؛وموافقتكم وأوامركم

 
 هذه احلكومات متنع شعوبنا من ترسيخ الشريعة اإلسالمية باستعمال العنف واألكاذيب -

 .نفسها
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 هذه احلكومات تسومنا سوء العذاب و تضعنا داخل سجن كبري من اخلوف و -
 .اخلضوع

 
 .عها لكم بثمن خبس هذه احلكومات تسرق ثروات األمة وتبي-
 
 هذه احلكومات استسلمت لليهود فسلمتهم معظم فلسطني باالعتراف بوجود دولتهم -

 .على األطراف املمزقة من شعبها
 

وإزالة هذه احلكومات واجب علينا وخطوة ضرورية لتحرير االمة وتطبيق الشريعة القانون 
النا ضد هذه احلكومات ال السماوي املرتل من عند اهللا ومن مث استرداد فلسطني و قت

 .ينفصل عن قتالنا ضدكم
 

 تسرقون ثرواتنا و نفطنا بثمن خبس بسبب التأثريات الدولية والتهديدات :النقطة الرابعة
 .العسكرية، هذه السرقة هي بالفعل أكرب سرقة شهدها اجلنس البشري يف تاريخ العامل

 
على طول البالد  كرية تنتشر قواتكم حتتل بلداننا فقواعدكم العس:النقطة اخلامسة

وعرضها فتفسدون يف أرضنا وحتاصرون مقدساتنا حلماية أمن اليهود ولتأمني االستمرار يف 
 .ب ثرواتنا

 
جوعتم املسلمني يف العراق فيموت من األطفال كل يوم الكثري والكثري  :النقطة السادسة

ة عقوباتكم ومل تظهروا  مليون طفل عراقي نتيج١,٥ من أكثروإنه ملن العجب أن ميوت 
 . ومل يقعدبأكمله شخص من شعبكم قام العامل ٣٠٠٠ ومع ذلك عندما مات اهتمامأي 

 
دعمتم اليهود يف فكرم بأن القدس عاصمتهم األبدية، ووافقتم على  :النقطة السابعة

حتريك سفارتكم هناك ومبعاونتكم وحتت محايتكم خطط اإلسرائيليون هلدم املسجد 
 لتدنيسه كتحضري ألسره و األقصىت محاية أسلحتكم دخل شارون املسجد األقصى وحت

 .هدمه



 

٢٨ 

 
 هذه املآسي و الكوارث هي فقط بعض األمثلة من اضطهادكم وعدوانكم :احملور الثاين

ضدنا فديننا يأمرنا أن نرد العدوان كما وأن ذلك أبسط قواعد العقل واملنطق فال تتوقعوا 
ومة مث االنتقام، أيعقل بعد أن هامجتنا أمريكا ألكثر من نصف منا شيئا إال اجلهاد واملقا

 !قرن، أن نتركها تعيش يف أمن و سالم
 

 رمبا جتادلون بعد كل ما سبق أن هذا ال يربر االعتداء ضد املدنيني جلرائم مل :احملور الثالث
 ؛يقترفوها وإساءات مل يقامسوها

 
ي أرض احلرية وقادا يف العامل وبناء عليه هذه الشبهة تناقض أن أمريكا ه :النقطة األوىل

 ناشئاً من خالل موافقته على اختياراالشعب األمريكي هو من خيتار حكومته برغبته احلرة 
 اختار ووافق وأكد دعمه لالضطهاد اإلسرائيلي األمريكيسياستها وبالتايل الشعب 

ومعاقبة وترحيل  واغتصاب أراضيهم وقتلهم املستمر وتعذيب واحتاللللفلسطينيني 
 له القدرة واالختيار ملنع سياسة حكومته أو حىت تغيريها األمريكيالفلسطينيني، فالشعب 

 .لو أراد ذلك
 

 هو من يدفع الضرائب اليت ا تقوم الطائرات بقذفنا يف األمريكي الشعب :النقطة الثانية
افة إىل اجليوش اليت حتتل أفغانستان واليت ا تقوم الدبابات ِبدِك بيوتنا يف فلسطني باإلض

أراضينا يف اخلليج العريب واألساطيل اليت تضمن حصار العراق كما وأن هذه الدوالرات 
من الضرائب تعطى إلسرائيل كي تستمر يف مهامجتنا والتوغل يف أراضينا وبالتايل فان 

 هو من ميول اهلجوم ضدنا وهو من يشرف على إنفاق هذه األموال األمريكيالشعب 
 . الطريقة اليت يريدها بواسطة مرشحيهم املنتخبنيب

 
 وهو نفسه الشعب األمريكي هو جزء من الشعب األمريكي كذلك اجليش :النقطة الثالثة

 .الذي بكل وقاحة يساعد اليهود على القتال ضدنا
 



 

٢٩ 

 األمريكي الشعب األمريكي منه يجند كل من الرجال والنساء يف اجليش :النقطة الرابعة
 .تناملهامج

 
 بريء من كل اجلرائم املرتكبة األمريكي هلذا ال ميكن أن يكون الشعب :النقطة اخلامسة

 .من طرف األمريكان واليهود ضدنا
 

 اهللا القدير شرع لنا األخذ بالثأر وبالتايل فإذا هومجنا فلنا احلق يف رد :النقطة السادسة
اهم ومدم، وإذا سرقت ثرواتنا فلنا اهلجوم، وإذا دمرت قرانا ومدننا فلنا احلق يف تدمري قر

 .احلق يف تدمري اقتصادهم وإذا قتل أبرياءنا فلنا احلق يف قتل أبريائهم
 

ملاذا هامجونا  : و الصحافة ال تزال ترفض اإلجابة عن هذا السؤالاألمريكيةاحلكومة 
 يف نيويورك وواشنطن؟

 
 !!!م كان شارون رجل السالم يف نظر بوش فنحن أيضا رجال سالإذا

 .وإذا كانت أمريكا ال تفهم لغة املبادئ لذا حنن خماطبون باستعمال اللغة اليت تفهمها
 

 إىل ماذا ندعوكم، و ماذا نريد منكم؟: الذي نريد اإلجابة عنه: وبالنسبة للسؤال الثاين
 

 ؛ ندعوكم إليه هو اإلسالمشيء أول :احملور األول
 

  و، ورفض ذلك، شركاء معهاختاذلتحرر من  دين توحيد اهللا ومن مث ا:النقطة األوىل
 ونبذ ، ويترتب على ذلك اخلضوع الكامل لقوانينه،-سبحانه القوي-احلب الكامل له 

مع  "ألا حمرفة"كل اآلراء واألوامر والنظريات وكل الديانات احملرفة واليت تتناقض بالطبع 
دين كل الرسل وال يفرق  فاإلسالم هو ،ما أنزله على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

 .بينهم صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني
 



 

٣٠ 

 فهو دين توحيد اهللا واإلخالص ،هلذا الدين حنن ندعوكم فهو خامت كل الديانات السابقة
 وهو دين إظهار ، على ذلك وهو دين الرمحة والشرف والنقاء والتقوىواالستقامةله 

 حقوقهم ومحاية املظلوم واملضطهد وهو اللطف لآلخرين وترسيخ العدل بينهم ومنحهم
دين أوامر اهللا وإنكار املنكر باليد واللسان والقلب وهو دين اجلهاد يف سبيل اهللا حىت 

 على طاعة واالجتماعتكون كلمة اهللا هي العليا ويكون الدين كله هللا وهو دين الوحدة 
 .م أو أجناسهم أو لغاماهللا وهو دين املساواة التامة بني كل الناس بغض النظر عن ألوا

 
ن الذي بقي حمفوظا و مل يتحرف بعدما آ هو الدين الذي كتابه هو القر:النقطة الثانية

حرفت باقي الكتب املقدسة فالقرءان هو املعجزة القائمة إىل يوم احلساب وقد حتدى اهللا 
 بسورة تعاىل أي شخص أن يأيت بكتاب مثل القرءان أو حىت بعشر سور من مثله أو حىت

 .فعجز اجلن واألنس
 

 هو وقف ظلمكم وأكاذيبكم وفجوركم ، الشيء الثاين الذي ندعوكم إليه: الثايناحملور
 ؛وفسوقكم الذي هو منتشر بينكم

 
 أن تكونوا شعبا ذا أخالق ومبادئ وشرف ونقاء برفض إىل ندعوكم :النقطة األوىل

 .ت والقمار والتعامل بالربا اجلنسي واملسكراوالشذوذلالأخالقية للفسوق ااألفعال 
 

 ولكي تتحرروا من الكذب املضلل بأنكم اخلداع كل هذا لكي تتحرروا من إىلندعوكم 
 .أمة عظيمة وكذلك قادتكم الذين خيفون عنكم إىل أي أمة حقرية وصلتم

 
 أنه من احملزن أن نقول لكم أنكم أسوأ حضارة شهدها تاريخ اجلنس :النقطة الثانية

 :البشري
 
نتم أمة بدال من أن حتكموا بشريعة اهللا يف الدستور والقوانني اخترمت أن ختترعوا  ا-

 فصلتم الدين عن السياسة ناقضتم الطبيعة النقية ،قوانينكم اخلاصة كما تريدون وترغبون
 : ودائما تفرون من السؤال املربك املطروح عليكم،اليت تثبت السلطة املطلقة هللا وخالقكم



 

٣١ 

 
لقادر أن خيلق خملوقاته ومينحهم القدرة فوق كل الكائنات احلية على كيف ميكن هللا ا

 ومينحهم كل وسائل احلياة من ناحية ومن ناحية ثانية حيرم عليهم ما هم بأمس األرض
 معرفة القوانني اليت حتكم حيام؟: احلاجة إليه

 
حىت اآلن الزلتم  أنتم األمة اليت تسمح بالربا الفاحش الذي هو حمرم يف مجيع الديانات و-

 على الربا والنتيجة يف مجيع األحوال هي سيطرة اليهود واستثماراتكم اقتصادكمتبنون 
على اقتصادكم ومن خالله سيطروا على إعالمكم واآلن يتحكمون يف كل مظاهر 
حياتكم وجعلكم خدما هلم وينجزون أهدافهم على نفقتكم وهو بدقة ما حذركم منه 

 .نكلنيابنيامني فر
 
أنتم أمة تسمح بإنتاج وجتارة واستعمال املسكرات وتسمحون أيضا باملخدرات  -

 .ومتنعون فقط جتارا ومع ذلك فأمتكم أكرب مستهلك هلا
 
 أنتم أمة تسمح بأعمال الفجور وتعتربها أعمدة للحرية الشخصية كما وأنكم -

 زنا احملارم مستمرون يف الغرق إىل احلضيض من مستوى إىل مستوى أدىن منه حىت أصبح
 .منتشرا بينكم يف الوقت الذي ال معىن للشرف وال هدف يف قوانينكم

 
من يستطيع أن ينسى األعمال الالأخالقية اليت اقترفها رئيسكم كلينتون يف املكتب األبيض 

 وء، هل هناك أس بدون معاقبةءشي فلم حتاسبوه فقط أقررمت خبطئه ومن مث مر كل ؟الرمسي
 ؟ سيجعل امسكم يرتل يف التاريخ وتتذكره األمممن هذا احلدث الذي

 
 انتم أمة تسمح بالقمار جبميع أنواعه فالشركات جتيد ممارسة ذلك والنتيجة تصبح -

 .االستثمارات نشيطة وارمون يصبحون أغنياء
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 انتم أمة تستغل النساء كمنتوجات للمستهلك أو كأدوات لإلعالنات داعني -
عملون النساء خلدمة املسافرين والزوار واألجانب لتزداد هوامش املستهلكني لشرائهم وتست

 . مث تتبجحون بأنكم من يؤيد حترير املرأة،رحبكم
 
 أنتم أمة تتاجر يف اجلنس جبميع أنواعه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة فهناك شركات -

رية ومؤسسات عمالقة أُسست على هذا األساس حتت اسم الفن والتسلية والسياحة واحل
 .وأمساء أخرى مضللة خمصصة هلذا الشأن

 
 و بسبب كل هذا وصفتم يف التاريخ كأمة انتشرت فيها أمراض مل يعرفها اإلنسان يف -

 .أمريكياملاضي مبوافقتك وخيالئكم على األمم بأنكم جلبتم هلم اإليدز كاختراع شيطاين 
 
أكثر من باقي األمم على مر  لقد دمرمت الطبيعة بنفاياتكم وغازاتكم الصناعية السامة -

 وترفضون التوقيع على معاهدة كيوتو وهكذا تستطيعون تأمني ربح شركاتكم ،التاريخ
 .الطماعة وصناعتكم

 
 قانونكم هو قانون الغاب قانون األقوياء واألغنياء الذين ميلكون السيطرة يف أحزام -

اليني واليت يقف وراءها اليهود  بواسطة منح الرأمساالنتخابية وميولون محالم ،السياسية
 .واقتصادكمالذين يتحكمون يف سياساتكم وأعالمكم 

 
 لقد متيزمت يف تاريخ البشرية بأنكم تستعملون القوة لتدمري البشرية أكثر من باقي األمم -

 املصاحل استعجالعلى مر التاريخ وذلك ليس حلماية املبادئ واألخالق ولكن لضمان 
ذف اليابان بالقنبلة النووية مع أن اليابان كانت مستعدة للتفاوض واألرباح وأنتم من ق

 ؟وإاء احلرب فكم من أعمال االضطهاد واالستبداد والظلم اليت قمتم ا يا أدعياء احلرية
 
 يف أساليبكم و قيمكم والنفاق يف االزدواجية : فلن ننسى إحدى طوامكم الرئيسية-

 .أساليبكم ومبادئكم
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 .واحد لكم و واحد لآلخرين: والقيم واملبادئ عندكم هلا مكياالنفكل األساليب 
 

 احلرية والدميقراطية اليت تدعون إليها هي لكم أنتم وللجنس األبيض فقط :النقطة األوىل
أما باقي العامل فأنتم تفرضون عليهم سياستكم وحكوماتكم الشاذة واهلدامة املسماة 

 اإلسالميفعندما أراد احلزب : أسيس الدميوقراطية واآلن متنعوم من ت،"أمريكاأصدقاء "
 العنان لعناصركم يف اجليش أطلقتميف اجلزائر أن يطبق الدميقراطية وفاز يف االنتخابات 

الكتاب "اجلزائري فهامجوهم بالدبابات واملدافع لسجنهم وتعذيبهم وهذا درس جديد من 
 !!!" األمريكي للدميقراطية

 
 يف حترمي وإزالة أسلحة الدمار الشامل بالقوة لضمان األمن العاملي  سياستكم:النقطة الثانية

 مثل تلك األسلحة أما بالنسبة بامتالكتطبق فقط على تلك البلدان اليت ال تسمحون هلا 
 فيجوز هلم امتالك بل واستعمال مثل تلك األسلحة إسرائيلللبلدان اليت توافقون هلا مثل 

 بلدان أخرى تشتبهون أم يصنعون أو حيتفظون مبثل للدفاع عن أمنهم املزعوم أما أي
 .هذه األنواع من أسلحة تنادوم جمرمني وتتخذون إجراءات عسكرية ضدهم

 
 أنتم آخر من حيترم قرارات و سياسات القانون الدويل ومع ذلك تطالبون :النقطة الثالثة

نة خترق قرارات  فإسرائيل ألكثر من مخسني س؛مبعاقبة أي بلد آخر يفعل نفس فعلكم
 القرارات الصادرة ضد اجلدار خرهاآ و أمريكا املتحدة بدعم كامل من األمموقوانني 
 .العازل

 
 أما فيما خيص جمرمي احلرب الذين تلوموم و شكلتم حماكم جنائية :النقطة الرابعة

 فها أنتم يف نفس الوقت تطالبون بكل وقاحة منح احلصانة للجنود األمريكيني ؛ألجلهم
 !الذين يرتكبون املذابح

 
 فهؤالء الذين ؛والتاريخ لن ينسى جرائم احلرب اليت اقترفتموها ضد املسلمني وباقي العامل

 أنقتلتموهم يف اليابان والصومال وأفغانستان ولبنان والعراق سيبقون خزيا ولن تستطيعوا 
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ات الكثافة تفلتوا منه أبدا ويكفي أن نذكركم بآخر جرائمكم للحرب يف أفغانستان ذ
السكانية واليت هدمت قراها على املدنيني األبرياء وألقيت القنابل على املساجد وسقطت 

 مع ااهدين ملا االتفاقأسقفها على رؤوس املسلمني املصلني بالداخل وأنتم من كسرمت 
 من ١٠٠٠ من أكثر وقتلتم ،غادروا قندوز فقذفتموهم بالقنابل يف حصن جاجني

 اهللا وحده يعلم كم من شخص قتل بالتعذيب ،سطة االختناق والعطشسجنائكم بوا
 طائراتكم حتلق يف السماء األفغاين باحثة عن أي شخص ،بأيديكم و بأيدي عمالئكم

 .له بدم باردتمريب من بعيد فتق
 

 ووزارتكم للشئون اخلارجية اإلنسانلقد طالبتم أن تكونوا طالئع حلقوق : النقطة اخلامسة
ر سنوية تشمل إحصائيات لتلك البلدان اليت تنتهك حقوق اإلنسان ومع ذلك تصدر تقاري

كل هذه األشياء تالشت ملا ضربكم ااهدون وآنذاك نفذمت نفس طرق احلكومات 
املدعمة بالوثائق واليت كنتم تلعنوا ففي أمريكا أسرمت آالف املسلمني والعرب وأخذمتوهم 

 وال حىت الكشف عن أمسائهم مث أصدرمت أغرب إىل السجون من غري سبب و ال حماكمة
 .وأقسى القوانني واليت تناقض مبادئكم اليت تتشدقون ا

 
- ويصرخ يف وجوهكم ،الذي حيصل يف غوانتانامو هو ارتباك تارخيي ألمريكا و قيمها

 فما هي قيمة التوقيع على أي اتفاقية أو معاهدة ما دمت تتنصلون منها بعد -أنتم منافقون
 ؟ذلك

 
أنكم يف و أشك - وقفة صادقة مع أنفسكم اختاذ ما ندعوكم إليه ثالثا هو :احملور الثالث
 لتكتشفوا أنكم أمة من غري مبادئ وال سلوك و أن القيم و املبادئ هي -ستفعلون هذا

 . الذي تطلبونه من اآلخرين فحسب وليس ما جيب تتمسكوا بهالشيء
 

عمكم إلسرائيل وإاء دعمكم للهنود يف كشمري  و ننصحكم أيضا بوقف د:احملور الرابع
والروس ضد الشيشان وأيضا وقف دعمكم حلكومة مانيال ضد املسلمني يف جنوب 

 .الفلبني
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 وننصحكم أيضا أن حتزموا أمتعتكم وخترجوا من أراضينا فنحن نتمىن لكم :احملور اخلامس
 . يف التوابيتالصالح واإلرشاد واالستقامة فال تضطرونا أن نرسلكم كحمولة

 
 سادسا ندعوكم إلاء دعمكم للحكام الفاسدين يف بلداننا فال تتدخلوا :احملور السادس

 . فتوقعونا مرة أخرى يف نيويورك وواشنطنإال ويف سياستنا ونظم تعليمنا اتركونا وشأننا 
 

لفوائد  ندعوكم أيضا إىل أن تتعاملوا وتتفاعلوا معنا على أساس املصاحل وا:احملور السابع
 والسرقة واالحتالل وأال تستمر سياستكم يف دعم االزدواجيةاملتبادلة بدال من سياسة 

 .اليهود ألن هذا سينتج عنه مزيدا من الكوارث لكم
 

 فحينئذ جتهزوا للقتال ضد األمة ؛إذا ختاذلتم يف االستجابة لكل هذه الشروط
 و ال ختاف إال منه، األمة املخاطبة ، أمة التوحيد اليت تضع كامل ثقتها يف اهللا،اإلسالمية
 : بالكلماتبقراءا

 
أَالَ تقَاِتلُونَ قَوماً نكَثُواْ أَيمانهم وهمواْ ِبِإخراِج الرسوِل وهم بدؤوكُم أَولَ مرٍة {

ِمِننيؤم مِإن كُنت هوشخأَن ت قأَح فَاللّه مهنوشخ١٣:ةالتوب[ }أَت[ 
 

 واالحترام؛أمة الشرف 
 
 ]٨:املنافقون[ }وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَا يعلَمونَ{
 
}ِمِننيؤم منَ ِإن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحالَ توا وِهنالَ ت١٣٩:آل عمران[ }و[ 
 

 ؛مة اليت حتب املوت أكثر مما حتبون أنتم احلياة، األاالستشهادأمة 
 
آل [ }والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتاً بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ{

 ]١٦٩:عمران
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 ؛أمة النصر والتمكني اليت وعدها به اهللا عز وجل
 
الْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِب{

 ]٣٣:التوبة[ }الْمشِركُونَ
 
}ِزيزقَِويٌّ ع ِلي ِإنَّ اللَّهسرا وأَن نلَأَغِْلب اللَّه بادلة[ }كَت٢١:ا[ 
 

ثلكم هي األمة اإلسالمية األمة اإلسالمية اليت طردت ودمرت شر اإلمرباطوريات السابقة م
 وأنتم تدركون جيدا ،اليت ترفض هجومكم وتتمىن أن تزيل شركم وهي مستعدة لقتالكم

 .أن األمة اإلسالمية من أصغر نواة يف روحها حتتقر غطرستكم وكربياءكم
 

 اليت واالستقامةإذا رفض األمريكيون االستماع إىل نصائحنا واإلصالح واإلرشاد 
كونوا مدركني بأنكم ستخسرون يف هذه احلملة الصليبية اليت بدأها بوش  ف؛دعوناهم إليها

 إىلمثلما خسرمت يف احلمالت الصليبية السابقة اليت أذللتم فيها بأيدي ااهدين فارين 
 فإذا مل يستجب األمريكيون فسيكون مصريهم ،مواطنكم يف صمت وخزي عظيمني

عاملوا مع هزميتهم العسكرية وايارهم كمصري السوفيت الذين فروا من أفغانستان ليت
 . االقتصادياإلفالسالسياسي وسقوطهم األيديولوجي باإلضافة إىل 

 
 .هذه رسالتنا لألمريكيني كجواب هلم لرفع أي منوذج للجهل وبإذن اهللا النصر لنا

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 السادساخلطاب 

 

  براء؛براء؛الوالُء و الالوالُء و ال
فْقُودم اِقعو لَةٌ وقُونةٌ مدِقيعفْقُودم اِقعو لَةٌ وقُونةٌ مدِقيع  

 
  هـ١٤٢٣ شوال ٢٨

  م٢٠٠٣ كانون الثاين/يناير ١
 

 ِبقَلَِم الشيخ
 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 

 
 

 املقدمة

 
تشهد هذه العقود من تاريخ األمة املسلمة صراعاً حمتدماً بني قوى الكفر والطغيان 

بني األمة املسلمة وطليعتها ااهدة، وقد بلغ هذا الصراع ذروته بغزويت واالستكبار و
يورك وواشنطن املباركتني، وما تالمها من إعالن بوش حلملته الصليبية اجلديدة ضد وني

 .اإلسالم، أو ما أمساه باحلرب على اإلرهاب
 

ة عقيدة تضح من أحداث هذه احلرب ووقائعها مدى احلاجة املاسة إلدراك خطورإوقد 
، ومدى التفريط والتقصري يف القيام بأمانة هذا الركن العظيم يف اإلسالمالوالء والرباء يف 
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العقيدة اإلسالمية، مث مدى اخلداع الذي ميارسه أعداء اإلسالم وأتباعهم وأعوام على 
مجاهري األمة املسلمة بطمس معامل هذا الركن الركني، وإظهار األعداء بصورة األولياء 

 .رمي األبرار بتهم الفجارو
 

هؤالء األعداء الذين يشنون محلة تضليل فكرية وعقدية موازية حلملتهم الصليبية 
العسكرية، سعياً منهم يف ترقيع الواقع املهترئ، الذي متثله أنظمة احلكم يف بالدنا، بكل 

 .فسادها وإفسادها ومذلتها لقوى الطغيان العاملية الصليبية اليهودية
 

اطل حىت خيتلط األعداء ملة اليت دف إىل طمس احلدود الفاصلة بني احلق والبهذه احل
سالمي اجلهادي اولتها احملمومة ملواجهة املد اإليف حم–بل ودف أيضاً ، باألولياء
 إىل تزيني واقع التخاذل والتبعية والتخاذل واإلذعان لغري اهللا وحتكيم غري -املتصاعد

شويه دعوة احلق واجلهاد والعزة اليت ترفع رايتها طالئع األمة شرعه، جنباً إىل جنب مع ت
 .ااهدة وأنصارها واجلماهري امللتفة حوهلا

 
وكلما ازدادت قوة دعوة اجلهاد واحلق والعزة ازدادت يف مقابلها دعوة الباطل والقعود 

وائل رغم واملذلة، حىت أن أصحاا مل جيدوا حرجاً يف أن يتبنوا دعوة غالة املرجئة األ
صياحهم ولغطهم املستمر أم محاة عقيدة السلف والقرون األوىل الفاضلة، ومل جيدوا أية 
غضاضة يف أن يتبنوا مقاالت العلمانيني الفجرة رغم زعمهم أم حراس الشريعة 
واملدافعون عنها، فال يضر املرء عندهم أن يكون موظفاً مدافعاً عن احلكومة يف جيشها أو 

ا أو إعالمها أو قضائها يدعو إىل العلمانية ويروج لالعتراف بإسرائيل أجهزة أمنه
 !!واالستسالم هلا، ويكون يف نفس الوقت مسلماً تقياً ورعاً، يصوم ويصلي وحيج ويزكي

 
حىت لقد رأينا أعرق األسر احلاكمة يف خدمة املصاحل األمريكية وهم يزعمون محاية عقيدة 

لذين يفرضون الدساتري العلمانية وحيكمون بالقوانني الوضعية التوحيد، ورأينا أئمة الكفر ا
ويتسابقون يف سياسة التطبيع مع إسرائيل وهم يرعون مسابقات حتفيظ القرآن لطالب 



 

٣٩ 

اجلامعات اليت مينعون احلجاب فيها، ورأينا أشد اجلالدين تعذيباً للمسلمني وهم حيجون 
بضون رواتبهم من القوات األمريكية، ويعتمرون، ورأينا قطاع الطرق يف أفغانستان يق

ويدفعهم األمريكان أمامهم ليقاتلوا ااهدين، مث بعد ذلك يتربكون مبالبس شهداء 
 !! ااهدين وبتراب قبورهم

 
حىت إن الناس قد رأوهم : (كما حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا عن التتار فقال

ال، ويعظمون الرجل ويتربكون به ويسلبونه ما يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من األمو
عليه من الثياب، ويسبون حرميه، ويعاقبونه بأنواع العقوبات اليت ال يعاقب ا إال أظلم 
الناس وأفجرهم، واملتأول تأويالً دينياً ال يعاقب إال من يراه عاصياً للدين، وهم يعظمون 

الفتاوى ) [ فأي تأويل بقي هلم؟منهم، إنه أطوع  يف الدين، ويقولون-من يعاقبونه-
 ].  وما بعدها٣٣٢ ص٤، ج٨١٣الكربى، مسألة 

 
وال غرابة يف ذلك فإا آلة الباطل املرغية املزبدة اليت ختلط كل شيء يف سعيها الستمرار 

وخاصة يف أقدس الفساد اجلامث فوق صدورنا واالحتالل الرابض فوق تراب أمتنا الطاهر 
 . والقدس املباركة احلرمني الشريفني؛بقاعه

 
هذه هي حصيلة دعوم ألي متأمل متدبر؛ استمرار احلكم الفاسد املفسد اخلارج عن 
الشريعة، وفتح البالد لقوات احلملة الصليبية اجلديدة، هذا هو هدفهم املرصود يف كل 

 .كلمة ينطقون ا أو يذيعوا أو يطبعوا
 

ل وكشف حقيقتهم وبني أم يبغون الفتنة يف هذه الفئة اليت فضح القرآن أسالفها األوائ
الصف املسلم، وأم أسرع الناس إىل قبوهلا، وأم املسارعون إىل الكفار ضماناً ملصاحلهم 

ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره اهللا {: قال تعاىل، الشخصية ومنافعهم املادية
رجوا فيكم ما زادوكم إال خباالً  لو خ *انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

–٤٦:التوبة[} وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم مساعون هلم واهللا عليم بالظاملني



 

٤٠ 

وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله {: وقال سبحانه، ]٤٧
تئذن فريق منهم إال غروراً، وقالت طائفة منهم يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا ويس

النيب يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إال فراراً، ولو دخلت عليهم من 
 ].١٤-١٢:األحزاب[} أقطارها مث سئلوا الفتنة آلتوها وما تلبثوا ا إال يسرياً

 
 دد التوحيد والعقيدة اإلسالمية هي فتنة -يف هذا العصر–هلذا رأينا أن أهم فتنة 

اف عن مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين، فسطرنا هذه الصفحات إعذاراً وإنذاراً االحنر
 على احلملة الصليبية -بإذن اهللا–ألمتنا املسلمة يف صحوا املباركة وجهادها املنصور 

 .األمريكية اليهودية على أمة اإلسالم
 

 :وقد قسمنا الكالم فيها إىل فصلني وخامتة
 

 .ن الوالء والرباء يف اإلسالم أركا:الفصل األول عن
 . صور من االحنراف عن عقيدة الوالء والرباء:والفصل الثاين عن

 . املعاين اليت نود التأكيد عليها:وخامتة عن
 

فما كان فيها من خري فهو من توفيق املوىل سبحانه وما كان فيها من غري ذلك فهو من 
 ]. ٨٨:هود[} كلت وإليه أنيبوما توفيقي إال باهللا عليه تو{أنفسنا والشيطان، 

 
آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 

 
 أَيمن الظَّواهِري

 ١٤٢٣شوال 
 



 

٤١ 

 أركان الوالء والرباء يف اإلسالم: الفصل األول
 
 : افرين النهي عن تويل الك-١
 

ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس {: قال اهللا تعاىل
آل [} من اهللا يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهللا نفسه وإىل اهللا املصري

 ].٢٨:عمران
 

صاراً، ومعىن ذلك ال تتخذوا أيها املؤمنون الكفار ظهراً وأن: (قال الطربي رمحه اهللا
توالوم على دينهم، وتظاهروم على املسلمني من دون املؤمنني، وتدلوم على عورام، 

 اهللا منه أ من اهللا وبرأفإنه من يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء، يعين بذلك فقد بر
 ].٢٢٧ ص٣تفسري الطربي ج) [بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر

 
الَِّذين يتِخذُونَ الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن * مناِفِقني ِبأَنَّ لَهم عذَابا أَِليما بشِر الْ{: وقال اهللا تعاىل

 ].١٣٩-١٣٨:النساء[} دوِن الْمؤِمِنني أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ الِعزةَ ِللِّه جِميعا
 

ا الكافرين أولياء من دون املؤمنني أتريدون يا أيها الذين آمنوا ال تتخذو{: وقال اهللا تعاىل
 ].١٤٤:النساء[} أن جتعلوا هللا عليكم سلطاناً مبيناً

 
يقول هلم جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله ال توالوا : (قال الطربي رمحه اهللا

الكفار فتوازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم من املؤمنني فتكونوا كمن أوجب له النار 
 ].٣٣٧ ص٥تفسري الطربي ج) [من املنافقني

 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء {: وقال اهللا تعاىل

فَترى الَِّذين ِفي * اِلِمني بعٍض ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّ



 

٤٢ 

 ِح أَوِبالْفَت أِْتيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآِئرا دنِصيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ ِفيِهماِرعسي ضرقُلُوِبِهم م
 اِدِمنين فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبحصِعنِدِه فَي نٍر مقُ* أَميالء وـؤواْ أَهنآم ولُ الَِّذين

 اِسِرينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع ِبطَتح كُمعلَم مهِإن اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْس ا * الَِّذيني
يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى أَيها الَِّذين آمنواْ من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم 

الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ 
 ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يِتيِه مؤاللِّه ي *سرو اللّه كُمِليا ومونَ ِإنِقيمي واْ الَِّذيننآم الَِّذينو ولُه
ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَِّذين آمنواْ فَِإنَّ ِحزب اللِّه * الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راِكعونَ 

ين اتخذُواْ ِدينكُم هزوا ولَِعبا من الَِّذين يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الَِّذ* هم الْغاِلبونَ 
 ِمِننيؤم مِإن كُنت قُواْ اللّهاتاء وِليأَو الْكُفَّارو ِلكُمِمن قَب ابواْ الِْكتِإلَى * أُوت متيادِإذَا نو

قَو مهِبأَن ا ذَِلكلَِعبا ووزا هذُوهخالَِة اتِقلُونَالصعالَّ ي ٥٨-٥١:املائدة[} م.[ 
 

ومن يتول } ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِمنهم{يعين تعاىل ذكره بقوله : (قال الطربي رمحه اهللا
فإن من توالهم ونصرهم على : ، يقول}فَِإنه ِمنهم{اليهود والنصارى دون املؤمنني 
، فإنه ال يتوىل متول أحداً إال وهو به وبدينه وما هو املؤمنني فهو من أهل دينهم وملتهم

) عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه
 ].٢٧٧ ص٦تفسري الطربي ج[
 

إذا أنزل اهللا بقوم (: وقال ابن حجر العسقالين يف شرح حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما
 ]. ٧١٠٨رواه البخاري  [) مث بعثوا على أعماهلمعذاباً أصاب العذاب من كان فيهم

 
ويستفاد من هذا مشروعية اهلرب من الكفار ومن الظلمة ألن : ( قال ابن حجر رمحه اهللا

اإلقامة معهم من إلقاء النفس إىل التهلكة، هذا إن مل يعنهم ومل يرض بأفعاهلم، فإن أعان 
 ].٦١ ص٣١فتح الباري ج) [أو رضي فهو منهم

 



 

٤٣ 

ترى كَِثريا منهم يتولَّونَ الَِّذين {: وجب اهللا سبحانه هلم اخللود يف النار، قال تعاىلولذلك أ
ولَو * كَفَرواْ لَِبئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سِخطَ اللّه علَيِهم وِفي الْعذَاِب هم خاِلدون 

ِبيونَ ِباهللا والنِمنؤوا يفَاِسقُونَكَان مهنا مكَِثري لَـِكناء وِليأَو مذُوهخا اتِه ما أُنِزلَ ِإلَيمو  {
 ].٨١-٨٠:املائدة[
 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ آباءكُم وِإخوانكُم أَوِلياء إَِن استحبواْ {: وقال اهللا تعاىل
قُلْ ِإن كَانَ آباؤكُم * مياِن ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمون الْكُفْر علَى اِإل

وأَبنآؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ كَسادها 
با أَحهنوضرت اِكنسمو اللّه أِْتيى يتواْ حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللِّه و نكُم مِإلَي 

الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه و٢٤-٢٣:التوبة[} ِبأَم.[ 
 

جعل : وروي احلافظ البيهقي من حديث عبد اهللا بن شوذب قال: (قال ابن كثري رمحه اهللا
 أيب عبيدة بن اجلراح ينعت له اآلهلة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة حييد عنه، فلما أكثر أبو

اجلراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل اهللا فيه هذه اآلية، وقد ثبت يف الصحيح عنه 
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه ": صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 ].٣٤٤، ٣٤٣ ص٢تفسري ابن كثري ج) ["لناس أمجعنيمن والده وولده وا
 
 :  الفرق بني املواالة والتقية-أ

 
الَّ {: فرقت الشريعة بني مواالة الكافرين املنهي عنها وبني اتقاء شرهم، قال اهللا تعاىل

ِلك فَلَيس ِمن اللِّه ِفي شيٍء يتِخِذ الْمؤِمنونَ الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن دوِن الْمؤِمِنني ومن يفْعلْ ذَ
 ].٢٨:آل عمران[} ِإالَّ أَن تتقُواْ ِمنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللّه نفْسه وِإلَى اللِّه الْمِصري

 
أي من خاف يف بعض } ِإالَّ أَن تتقُواْ ِمنهم تقَاةً{وقوله تعاىل : (قال ابن كثري رمحه اهللا

: ظاهره ال بباطنه ونيته، كما قال البخاريوقات من شرهم، فله أن يتقيهم ِبالبلدان واأل



 

٤٤ 

، وقال الثوري قال ابن "إنا لنكشر يف وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم: "عن أيب الدرداء أنه قال
 ، والكَشر]٣٥٨ ص١تفسري ابن كثري ج") [ليس التقية بالعمل إمنا التقية باللسان: "عباس
 ].١٤٢ ص٥لسان العرب ج[عند التبسم بدو األسنان : هو
 

وضرب اللَّه مثَلًا لِّلَِّذين آمنوا ِامرأَةَ ِفرعونَ ِإذْ قَالَت {وقال رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل 
الْقَو ِني ِمنجنِلِه ومعنَ ووعِني ِمن ِفرجنِة ونا ِفي الْجتيب كِن ِلي ِعنداب برِم الظَّاِلِمني {

وهذا مثل ضربه اهللا للمؤمنني، أم ال تضرهم خمالطة الكافرين إذا كانوا ]: (١١:التحرمي[
الَّ يتِخِذ الْمؤِمنونَ الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن دوِن الْمؤِمِنني  {:حمتاجني إليهم، كما قال تعاىل
 ٤تفسري ابن كثري ج) [} ِفي شيٍء ِإالَّ أَن تتقُواْ ِمنهم تقَاةًومن يفْعلْ ذَِلك فَلَيس ِمن اللِّه

 ].٣٩٤ص
 

كانت التقية يف جدة اإلسالم قبل : "قال معاذ بن جبل وجماهد: (وقال القرطيب رمحه اهللا
هو : "، قال ابن عباس"قوة املسلمني، فأما اليوم فقد أعز اهللا اإلسالم أن يتقوا من عدوهم

التقية جائزة : "، قال احلسن"لسانه وقلبه مطمئن باإلميان وال يقتل وال يأيت مأمثاًأن يتكلم ب
إن املؤمن إذا كان قائماً بني الكفار فله : ، وقيل"لإلنسان إىل يوم القيامة، وال تقية يف القتل

 أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبه مطمئن باإلميان، والتقية ال حتل إال مع
خوف القتل أو القطع أو اإليذاء العظيم، ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن 

 ٤تفسري القرطيب ج) [يتصلب وال جييب إىل التلفظ بكلمة الكفر، بل جيوز له ذلك
 ].٥٧ص
 

إال أن تكونوا يف سلطام فتخافوهم } ِإالَّ أَن تتقُواْ ِمنهم تقَاةً{: (وقال الطربي رمحه اهللا
ى أنفسكم، فتظهروا هلم الوالية بألسنتكم، وتضمروا هلم العداوة، وال تشايعوهم على عل

 ].٢٢٧ ص٣تفسري الطربي ج) [ما هم عليه من الكفر، وال تعينوهم على مسلم بفعل
 



 

٤٥ 

ويؤيد هذا ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ملا تكلم عمن أكرهه التتار على 
وإذا كان اجلهاد واجباً وإن قتل من املسلمني ما شاء : (ه اهللاخلروج يف جيشهم، فقال رمح

 . صفهم من املسلمني حلاجة اجلهاد ليس أعظم من هذايفاهللا، فقتل من يقتل 
 

 يف قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل وإن قتل، كما يف املكره النيببل قد أمر 
ا ستكون فنت، أال مث تكون فنت، أال إ(: قال رسول اهللا: صحيح مسلم عن أىب بكرة قال

مث تكون فنت، القاعد فيها خري من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي، أال فإذا نزلت 
بله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له إأو وقعت فمن كان له إبل فليلحق ب

كن له إبل وال غنم يا رسول اهللا أرأيت من مل ي: فقال رجل: ، قال)أرض فليلحق بأرضه
ستطاع النجاة، اللهم ايعمد إىل سيفه فيدق على حده حبجر، مث لينج إن : (وال أرض، قال

يا رسول اهللا أرأيت أن أكرهت : ، فقال رجل)هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت
حىت ينطلق ىب إىل إحدى الصفني أو إحدى الفئتني، فيضربين رجل بسيفه أو بسهمه 

 .)يبوء بامثه وإمثك ويكون من أصحاب النار: (قالفيقتلين، 
 
 هذا احلديث أنه ى عن القتال يف الفتنة، بل أمر مبا يتعذر معه القتال من االعتزال أو يفف

إفساد السالح الذي يقاتل به، وقد دخل يف ذلك املكره وغريه، مث بني أن املكره إذا قتل 
 . آدمول، كما قال تعاىل يف قصة إبينمثه وإمث املقتإظلماً كان القاتل قد باء ب

 
واملقصود أنه إذا كان املكره على القتال يف الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سالحه 
وأن يصرب حىت يقتل مظلوماً، فكيف باملكره على قتال املسلمني مع الطائفة اخلارجة عن 

أن هذا جيب عليه إذا أكره شرائع اإلسالم كمانعي الزكاة واملرتدين وحنوهم، فال ريب 
على احلضور أن ال يقاتل وإن قتله املسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم 
ليقاتل املسلمني، وكما لو أكره رجل رجالً على قتل مسلم معصوم، فإنه ال جيوز له قتله 

جمموع ) [ املسلمني، وإن اكرهه بالقتل فإنه ليس له حفظ نفسه بقتل ذلك املعصومباتفاق
 ].٥٣٩، ٥٣٨ ص ٢٨الفتاوى ج 



 

٤٦ 

 
 أن املسلم إذا واجه ظروفاً تعرض فيها للقتل أو القطع أو اإليذاء العظيم فيجوز :فاخلالصة

له أن يتلفظ ببعض الكلمات لريد ا أذى الكافرين، دون أن يقوم بفعل يساندهم به أو 
 له أن يصرب على األذى ولو يأيت مأمثاً أو يعينهم على مسلم بفعل أو قتل أو قتال، واألفضل

 .أدى إىل قتله
 
 : بغض الكافرين وترك مودم-٢
 
 :  انا اهللا سبحانه وتعاىل أن نواد من حاد اهللا ورسوله-أ

 
و لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَ{: قال اهللا تعاىل

كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو ِإخوانهم أَو عِشريتهم أُولَِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْإميانَ وأَيدهم 
رو مهنع اللَّه ِضيا رِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج مِخلُهديو هنوٍح موا ِبرض

 ].٢٢:اادلة[} عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ
 

نزلت يف أيب عبيدة قَتلَ } ولَو كَانوا آباءهم{وقيل يف قوله تعاىل : (قال ابن كثري رمحه اهللا
} أَو ِإخوانهم{ل ابنه عبد الرمحن، يف الصديق هم يومئذ بقت} أَو أَبناءهم{أباه يوم بدر، 

يف عمر قَتلَ قريباً له } أَو عِشريتهم{يف مصعب بن عمري قَتلَ أخاه عبيد بن عمري يومئذ، 
يومئذ أيضاً، ويف محزة وعلي وعبيدة بن احلارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ 

 . فاهللا أعلم
 

ار رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املسلمني يف ومن هذا القبيل حني استش: قلت
 فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمني، وهم بنو أسارى بدر،

ال أرى ما رأى يا رسول اهللا، هل : "العم والعشرية، ولعل اهللا تعاىل أن يهديهم، وقال عمر



 

٤٧ 

من عقيل، ومتكن فالناً من فالن، ليعلم  فأقتله، ومتكن علياً -قريب لعمر-متكنين من فالن 
 .  القصة بكاملها..."اهللا أنه ليست يف قلوبنا موادة للمشركني

 
رِضي اللَّه عنهم {أي قواهم، ويف قوله تعاىل } وأَيدهم ِبروٍح منه{: وقال ابن عباس

هنوا عضرر يف اهللا تعاىل عوضهم سر بديع، وهو أنه ملا سخطوا على القرائب والعشائ} و
 ].٣٣١، ٣٣٠ ص٤تفسري ابن كثري ج) [اهللا بالرضا عنهم وأرضاهم عنه

 
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخذُوا عدوي وعدوكُم أَوِلياء تلْقُونَ ِإلَيِهم {: وقال اهللا تعاىل

حق يخِرجونَ الرسولَ وِإياكُم أَن تؤِمنوا ِباللَِّه ربكُم ِبالْمودِة وقَد كَفَروا ِبما جاءكُم من الْ
ِإن كُنتم خرجتم ِجهادا ِفي سِبيِلي وابِتغاء مرضاِتي تِسرونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِة وأَنا أَعلَم ِبما 

ِإن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم * كُم فَقَد ضلَّ سواء السِبيل أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه ِمن
لَن تنفَعكُم أَرحامكُم * أَعداء ويبسطُوا ِإلَيكُم أَيِديهم وأَلِْسنتهم ِبالسوِء وودوا لَو تكْفُرونَ 

يفِْصلُ بِة يامالِْقي موي كُملَادلَا أَوو ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو كُمةٌ * ننسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد
ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا براء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا 

لْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤِمنوا ِباللَِّه وحده ِإلَّا قَولَ ِإبراِهيم ِلأَِبيِه ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم ا
 كِإلَيا ونبأَن كِإلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبٍء رياللَِّه ِمن ش ِمن لَك ِلكا أَممو نَّ لَكِفرغتلَأَس

 ِصريالْم *بر ِكيمالْح ِزيزالْع أَنت كا ِإننبا رلَن اغِْفروا وكَفَر ةً لِّلَِّذيننا ِفتلْنعجا لَا تن * لَقَد
ِنيالْغ وه لَّ فَِإنَّ اللَّهوتن يمو الْآِخر موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ ِلمنسةٌ حوأُس ِفيِهم كَانَ لَكُم 

 ِميدالْح * غَفُور اللَّهو قَِدير اللَّهةً ودوم مهنم متيادع الَِّذين نيبو كُمنيلَ بعجأَن ي ى اللَّهسع
 ِحيمر *اِركُمن ِديوكُم مِرجخي لَميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي لَم ِن الَِّذينع اللَّه اكُمهنأَن لَا ي 

 قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربِفي * ت لُوكُمقَات ِن الَِّذينع اللَّه اكُمهنا يمِإن
أُولَِئك الديِن وأَخرجوكُم من ِدياِركُم وظَاهروا علَى ِإخراِجكُم أَن تولَّوهم ومن يتولَّهم فَ

 ].٩-١:املمتحنة[} هم الظَّاِلمونَ
 



 

٤٨ 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكرمية قصة حاطب بن أيب : (قال ابن كثري رمحه اهللا
: مسع علياً رضي اهللا عنه يقولبلتعة، قال اإلمام أمحد أن عبيد اهللا بن أيب رافع أخربه أنه 

انطلقوا حىت تأتوا روضة : "ري واملقداد، فقالبعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا والزب
، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حىت أتينا "خاخ، فإن ا ظعينة معها كتاب، فخذوه منها

لتخرجن : قلنا! ما معي كتاب: أخرجي الكتاب، قالت: الروضة، فإذا حنن بالظعينة، قلنا
فأخذنا الكتاب فأتينا به فأخرجت الكتاب من عقاصها، : الكتاب، أو لتلقني الثياب، قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا فيه؛ من حاطب بن أيب بلتعة إىل أناس من املشركني 
مبكة خيربهم ببعض أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يش، ومل ال تعجل علي، إين كنت أمرأً ملصقاً يف قر: ، قال"يا حاطب ما هذا؟ : "وسلم
أكن من أنفسهم، وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون أهليهم مبكة، فأحببت 
إذ فاتين ذلك من النسب فيهم أن أختذ فيهم يداً حيمون ا قرابيت، وما فعلت ذلك كفراً 
: وال ارتداداً عن ديين وال رضاً بالكفر بعد اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دعين أضرب عنق هذا املنافق، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، فقال عمر" صدقكمإنه"
إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل اهللا اطلع إىل أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد : "وسلم

 وهكذا أخرجه اجلماعة إال ابن ماجة من غري وجه عن سفيان بن عيينة به، "غفرت لكم
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخذُوا عدوي {، املغازي فأنزل اهللا السورةوزاد البخاري يف كتاب 

 }وعدوكُم أَوِلياء
 

يقول تعاىل لعباده املؤمنني الذين أمرهم مبصارمة الكافرين وعداوم وجمانبتهم والتربي 
والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا براء قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم {: منهم
{أي تربأنا منكم } ِمنكُما ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممأي بدينكم وطريقكم } و

ء من اآلن يعين وقد شرعت العداوة والبغضا} وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا{
} حتى تؤِمنوا ِباللَِّه وحده{بيننا ما دمتم على كفركم، فنحن أبداً نتربأ منكم ونبغضكم 

أي إىل أن توحدوا اهللا فتعبدوه وحده ال شريك له وختلعوا ما تعبدون معه من األوثان 
 ].٣٤٩ -٣٤٥ ص٤تفسري ابن كثري ج) [واألنداد



 

٤٩ 

 
الَِّذين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَِضب اللَّه علَيِهم قَد يِئسوا ِمن الْآِخرِة يا أَيها {: وقال اهللا تعاىل

 ].١٣:املمتحنة[} كَما يِئس الْكُفَّار ِمن أَصحاِب الْقُبور
 

} ا غَِضب اللَّه علَيِهميا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتولَّوا قَوم{: قوله تعاىل: (قال القرطيب رمحه اهللا
يعين اليهود، وذلك أن ناساً من فقراء املسلمني كانوا خيربون اليهود بأخبار املؤمنني، 

إن اهللا تعاىل ختم السورة : ويواصلوم فيصيبون بذلك من مثارهم، فنهوا عن ذلك، وقيل
: ه، قال ابن عباسمبا بدأها من ترك مواالة الكفار، وهي خطاب حلاطب بن أيب بلتعة وغري

أي ال توالوهم وال تناصحوهم، رجع تعاىل بطوله وفضله } يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتولَّوا{
 ].٧٦ ص ١٨تفسري القرطيب ج ) [على حاطب بن أيب بلتعة

 
 :  وأخربنا سبحانه أن الكفار يبغضون املسلمني-ب
 

فَرواْ ِمن أَهِل الِْكتاِب والَ الْمشِرِكني أَن ينزلَ علَيكُم من ما يود الَِّذين كَ{: قال اهللا تعاىل
 ].١٠٥:البقرة[} خيٍر من ربكُم

 
ود كَِثري من أَهِل الِْكتاِب لَو يردونكُم من بعِد ِإمياِنكُم كُفَّاراً حسدا من {: وقال اهللا تعاىل

 ].١٠٩:البقرة[} ِسِهمِعنِد أَنفُ
 

هاأَنتم أُوالء تِحبونهم والَ يِحبونكُم وتؤِمنونَ ِبالِْكتاِب كُلِِّه وِإذَا لَقُوكُم {: وقال اهللا تعاىل
 ِظكُميواْ ِبغوتِظ قُلْ ميالْغ اِملَ ِمناَألن كُملَيواْ عضاْ علَوِإذَا خا ونِبذَاِت قَالُواْ آم ِليمع ِإنَّ اللّه

ِإن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وِإن تِصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ ِبها وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ * الصدوِر 
 ].١٢٠-١١٩:آل عمران[} الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

 



 

٥٠ 

أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة واحلقد : واملعىن يف اآلية: (لقرطيب رمحه اهللاقال ا
والفرح برتول الشدائد على املؤمنني مل يكن أهالً ألن يتخذ بطانة، السيما يف هذا األمر 

 -١٨١ ص٤تفسري القرطيب ج) [اجلسيم من اجلهاد الذي هو مالك الدنيا واآلخرة
١٨٣.[ 

 
 : انه أم لن يرضوا عن املؤمنني طاملا استمروا على إميام كما أخربنا سبح-ج
 

ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِإنَّ هدى اللِّه {: قال اهللا تعاىل
لِْم ما لَك ِمن اللِّه ِمن وِلي والَ هو الْهدى ولَِئِن اتبعت أَهواءهم بعد الَِّذي جاءك ِمن الِْع

 ].١٢٠:البقرة[} نِصٍري
 
 :  بل إم يتمنون أن يردوا املؤمنني كفاراً بعد إميام-د
 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإن تِطيعواْ فَِريقًا من الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب يردوكُم بعد {: قال اهللا تعاىل
 ].١٠٠:آل عمران[} مياِنكُم كَاِفِرينِإ

 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإن تِطيعواْ الَِّذين كَفَرواْ يردوكُم علَى أَعقَاِبكُم {: وقال اهللا تعاىل
 ].١٤٩:آل عمران[} فَتنقَِلبواْ خاِسِرين

 
يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله يعين بذلك تعاىل ذكره : (قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا

يعين الذين جحدوا نبوة } ِإن تِطيعواْ الَِّذين كَفَرواْ{يف وعد اهللا ووعيده وأمره ويه، 
نبيكم حممد صلى اهللا عليه وسلم من اليهود والنصارى فيما يأمرونكم به وفيما ينهونكم 

يردوكُم { لكم فيه ناصحون، عنه، فتقبلوا رأيهم يف ذلك، وتنتصحوهم فيما تزعمون أم
قَاِبكُملَى أَعحيملوكم على الردة بعد اإلميان، والكفر باهللا وآياته وبرسوله بعد : يقول} ع

فترجعوا عن إميانكم ودينكم الذي هداكم اهللا له، : يقول} فَتنقَِلبواْ خاِسِرين{اإلسالم، 



 

٥١ 

عن دينكم، وذهبت دنياكم يعين هالكني قد خسرمت أنفسكم وضللتم } خاِسِرين{
وآخرتكم، ينهي بذلك أهل اإلميان باهللا أن يطيعوا أهل الكفر يف آرائهم وينتصحوهم يف 

 ]. ١٢٣، ١٢٢ ص٤تفسري الطربي ج) [أديام
 
 :  العالقة بني حمبة املوىل سبحانه ومواالة املؤمنني واجلهاد يف سبيل اهللا-ـه
 

املؤمنني ومعاداة الكافرين أن نذكر كالماً نفيساً ونود بعد أن بينا أمر الشريعة مبواالة 
 .لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف العالقة الوثيقة بني حمبة املوىل سبحانه واجلهاد

 
واسم احملبة فيه إطالق وعموم، فإن املؤمن حيب اهللا وحيب رسله : (قال ابن تيمية رمحه اهللا

ن حمبة اهللا، وإن كانت احملبة اليت هللا ال يستحقها وأنبياءه وعباده املؤمنني وإن كان ذلك م
غريه، فلهذا جاءت حمبة اهللا مذكورة مبا خيتص به سبحانه من العبادة واإلنابة إليه والتبتل له 

 .وحنو ذلك، فكل هذه األمساء تتضمن حمبة اهللا سبحانه وتعاىل
 

بكماهلا، ونقصه بنقصها، فإن مث إنه كان بين أن حمبته أصل الدين فقد بين أن كمال الدين 
رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه ": النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 ."اجلهاد يف سبيل اهللا
 

أَجعلْتم ِسقَايةَ {: ة سنام العمل، وهو أعاله وأشرفه، وقد قال تعاىلروفأخرب أن اجلهاد ذ
ِجِد الْحسةَ الْمارِعمو اجِبيِل اللِّه الَ الْحِفي س داهجِم اآلِخِر ووالْيِباللِّه و نآم ناِم كَمر

 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهاللِّه و ونَ ِعندوتسِبيِل * يواْ ِفي سداهجواْ وراجهواْ ونآم الَِّذين
 ظَمأَع أَنفُِسِهمو اِلِهموونَ اللِّه ِبأَمالْفَاِئز مه لَِئكأُواللِّه و ةً ِعندجرٍة * دمحم ِبرهبر مهرشبي

 ِقيمم ِعيما نِفيه ماٍت لَّهنجاٍن ووِرضو هنم *ِظيمع رأَج هِعند ا ِإنَّ اللّهدا أَبِفيه اِلِدينخ {
 .]٢٢-١٩:التوبة[
 



 

٥٢ 

اد وأهله كثرية، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، واجلهاد والنصوص يف فضائل اجله
قُلْ ِإن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم {: دليل احملبة الكاملة، قال تعاىل

اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتِشريعكُم وِإلَي با أَحهنوضرت 
 مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه وِبأَم اللّه أِْتيى يتواْ حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللِّه و نم

{: وقال تعاىل يف صفة احملبني احملبوبني] ٢٤:التوبة[} الْفَاِسِقنينآم ا الَِّذينها أَيي دترن يواْ م
ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى 

 ]. ٥٤:املائدة[} الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئم
 

مة للجهاد، وألن احملب حيب ما حيب حمبوبه، ويبغض ما يبغض حمبوبه، فإن احملبة مستلز
ويوايل من يوايل حمبوبه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر مبا 

 .يأمر به، وينهى عما ى عنه، فهو موافق يف ذلك
 

اه، وهؤالء هم الذين يرضى الرب لرضاهم، ويغضب لغضبهم، إذ هم إمنا يرضون لرض
كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر يف طائفة فيهم ويغضبون ملا يغضب له، 

يا : فقال هلم" لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك: "صهيب وبالل
وكان قد مر م أبو سفيان بن ، ال يغفر اهللا لك يا أبا بكر: إخويت هل أغضبتكم، قالوا

أتقولون هذا لسيد قريش؟ : يوف مأخذها، فقال هلم أبو بكرما أخذت الس: حرب فقالوا
 .وذكر أبو بكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له ما تقدم

 
ألن أولئك إمنا قالوا ذلك غضباً هللا لكمال ما عندهم من املواالة هللا ورسوله واملعاداة 

: يح فيما يروى عن ربهألعدائهما، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصح
 كنت مسعه الذي يسمع به، أحببتهال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا "

وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا، فيب يسمع، ويب يبصر، 
ويب يبطش، ويب ميشي، ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه، وما ترددت عن 



 

٥٣ 

شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن، يكره املوت وأنا أكره مساءته وال بد 
 ].٦٤، ٦٣ ص١التحفة العراقية ج [)"له منه

 
فإذا كانت املشاة يف أمور دنيوية : (وقال ابن تيمية رمحه اهللا عن مواالة اليهود والنصارى
ة، فإن إفضاءها إىل نوع من املواالة تورث احملبة واملواالة، فكيف باملشاة يف أمور ديني

 . أكثر وأشد
 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود {: واحملبة واملواالة هلم تنايف اإلميان، قال اهللا تعاىل
نهم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي الْقَوم والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِم

 ةٌ * الظَّاِلِمنيآِئرا دنِصيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ ِفيِهماِرعسي ضرِفي قُلُوِبِهم م ى الَِّذينرفَت
* سرواْ ِفي أَنفُِسِهم ناِدِمني فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمٍر من ِعنِدِه فَيصِبحواْ علَى ما أَ

 ِبطَتح كُمعلَم مهِإن اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْس الء الَِّذينـؤواْ أَهنآم قُولُ الَِّذينيو
اِسِرينواْ خحبفَأَص مالُهم٥٣-٥١:املائدة[} أَع[. 

 
ذَوقال تعاىل فيما ياِن {:  به أهل الكتابملَى ِلساِئيلَ عرِني ِإسواْ ِمن بكَفَر الَِّذين لُِعن

كَانواْ الَ يتناهونَ عن منكٍَر * داوود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانواْ يعتدونَ 
 يتولَّونَ الَِّذين كَفَرواْ لَِبئْس ما قَدمت لَهم ترى كَِثريا منهم* فَعلُوه لَِبئْس ما كَانواْ يفْعلُونَ 

ولَو كَانوا يؤِمنونَ ِباهللا والنِبي * أَنفُسهم أَن سِخطَ اللّه علَيِهم وِفي الْعذَاِب هم خاِلدونَ 
كَِثري لَـِكناء وِليأَو مذُوهخا اتِه ما أُنِزلَ ِإلَيمفَاِسقُونَو مهن٨١-٧٨:املائدة[} ا م .[ 

 
فبني سبحانه وتعاىل أن اإلميان باهللا والنيب وما أنزل إليه مستلزم لعدم واليتهم، فثبوت 

 . واليتهم يوجب عدم اإلميان، ألن عدم الالزم يقتضي عدم امللزوم
 

يوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْ{: وقال سبحانه وتعاىل
 ِفي قُلُوِبِهم بكَت لَِئكأُو مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو



 

٥٤ 

هنوٍح مم ِبرهدأَيانَ وادلة[} الِْإميال يوجد مؤمن يواد  فأخرب سبحانه وتعاىل أنه،]٢٢:ا 
كافراً فمن واد الكفار فليس مبؤمن، فاملشاة الظاهرة مظنة املودة فتكون حمرمة كما تقدم 

 ].٢٢٢، ٢٢١ ص١اقتضاء الصراط املستقيم ج) [تقرير مثل ذلك
 

واملؤمن عليه أن يعادى يف اهللا، ويواىل يف اهللا، فإن كان هناك مؤمن : (وقال أيضاً رمحه اهللا
وِإن طَاِئفَتاِن {: يواليه، وإن ظلمه، فان الظلم ال يقطع املواالة اإلميانية، قال تعاىلفعليه أن 

ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإن بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي 
 فَاءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّه يِحب حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإن

 قِْسِطنيونَ* الْممحرت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ فَأَصوونَ ِإخِمنؤا الْممِإن {
 . بينهمباإلصالح واألمر والبغي، فجعلهم أخوة مع وجود القتال ]١٠-٩:احلجرات[
 

فليتدبر املؤمن الفرق بني هذين النوعني، فما أكثر ما يلتبس أحدمها باآلخر، وليعلم أن 
املؤمن جتب مواالته وان ظلمك واعتدى عليك، والكافر جتب معاداته وان أعطاك وأحسن 

حلب ن اهللا سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله هللا، فيكون اإ، فإليك
هانة ألعدائه، والثواب ألوليائه والعقاب ألوليائه والبغض ألعدائه، واإلكرام ألوليائه واإل

 .ألعدائه
 
ذا اجتمع يف الرجل الواحد خري وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من إو

 والعقاب حبسب ما فيه من اةاملواالة والثواب بقدر ما فيه من اخلري، واستحق من املعاد
لشر، فيجتمع يف الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، ا

كاللص الفقري تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت املال ما يكفيه حلاجته، هذا هو األصل 
 ].٢٠٩ -٢٠٧ ص٢٨جمموع الفتاوى ج) [الذي اتفق عليه أهل السنة واجلماعة

 
 :  رد شبهة-و
 



 

٥٥ 

لَا ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم {: ه تعاىلفإن قيل فما معىن قول
} يخِرجوكُم من ِدياِركُم أَن تبروهم وتقِْسطُوا ِإلَيِهم ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني

 م؟؟ أال يدل هذا على جواز التودد إىل الكفار وحمبته]٨:املمتحنة[
 

 أن الرب وهو إيصال اخلري، والقسط وهو العدل، ال يدخالن يف املواالة احملرمة :والرد عليها
اليت تتضمن احملبة والتواد والنصرة باليد واللسان واملتابعة يف االعتقاد واألفعال واختاذ 

 .الكافرين بطانة وإطالع الكافرين على أسرار املسلمني
 

لَا ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي {: اهللا عز وجلقال : (قال الشافعي رمحه اهللا
 قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربأَن ت اِركُمن ِديوكُم مِرجخي لَميِن والد *

م ِفي الديِن وأَخرجوكُم من ِدياِركُم وظَاهروا علَى ِإنما ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين قَاتلُوكُ
يقال : ، قال]٩-٨:املمتحنة[} ِإخراِجكُم أَن تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ

واهللا أعلم إن بعض املسلمني تأمث من صلة املشركني، أحسب ذلك ملا نزل فرض جهادهم، 
لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من {وقطع الوالية بينهم وبينهم، ونزل 

حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو ِإخوانهم أَو عِشريتهم أُولَِئك كَتب ِفي 
، فلما خافوا أن تكون املودة الصلة باملال ]٢٢:اادلة[} ِإميانَ وأَيدهم ِبروٍح منهقُلُوِبِهم الْ

لَا ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم من ِدياِركُم أَن {أنزل 
ِإنما ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين قَاتلُوكُم ِفي * اللَّه يِحب الْمقِْسِطني تبروهم وتقِْسطُوا ِإلَيِهم ِإنَّ 

 لَِئكفَأُو ملَّهوتن يمو مهلَّووأَن ت اِجكُمرلَى ِإخوا عرظَاهو اِركُمن ِديوكُم مجرأَخيِن والد
 ].٩-٨:املمتحنة[} هم الظَّاِلمونَ

 
وكانت الصلة باملال والرب واإلقساط ولني الكالم واملراسلة حبكم : ال الشافعي رمحه اهللاق

اهللا غري ما وا عنه من الوالية ملن وا عن واليته مع املظاهرة على املسلمني، وذلك أنه 
أباح بر من مل يظاهر عليهم من املشركني واإلقساط إليهم، ومل حيرم ذلك إىل من أظهر 

ل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن واليتهم، وكان الوالية غري الرب عليهم، ب



 

٥٦ 

واإلقساط، وكان النيب فادى بعض أسارى بدر وقد كان أبو عزة اجلمحي ممن من عليه، 
وقد كان معروفاً بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه، ومن بعد بدر على مثامة بن أثال 

 مث من عليه بعد إساره، وأسلم مثامة، وحبس املرية عن وكان معروفاً بعداوته، وأمر بقتله
: أهل مكة، فسألوا رسول اهللا أن يأذن له أن ميريهم، فأذن له فمارهم، وقال اهللا عز وجل

واألسرى يكونون ممن ] ٨:اإلنسان[} ويطِْعمونَ الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينا ويِتيما وأَِسريا{
 ].١٩٤ -١٩١ ص٢أحكام القرآن للشافعي رمحه اهللا ج) [حاد اهللا ورسوله

 
: لقوله تعاىل: (قال ابن القيم رمحه اهللا مبيناً جواز الصدقة والوقف على مساكني أهل الذمة

}وهربأَن ت اِركُمن ِديوكُم مِرجخي لَميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي لَم ِن الَِّذينع اللَّه اكُمهنلَا ي م
 قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتيِن * وِفي الد لُوكُمقَات ِن الَِّذينع اللَّه اكُمهنا يمِإن

مه لَِئكفَأُو ملَّهوتن يمو مهلَّووأَن ت اِجكُمرلَى ِإخوا عرظَاهو اِركُمن ِديوكُم مجرأَخو 
فإن اهللا سبحانه ملا ى يف أول السورة عن اختاذ املسلمني ] ٩-٨:املمتحنة[} الظَّاِلمونَ

الكفار أولياء، وقطع املودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم واإلحسان إليهم من 
املواالة واملودة، فبني اهللا سبحانه أن ذلك ليس من املواالة املنهي عنها، وأنه مل ينه عن 

بل هو من اإلحسان الذي حيبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، وإمنا املنهي عنه تويل ذلك، 
 ].٦٠٢ ص١أحكام أهل الذمة ج) [الكفار واإللقاء إليهم باملودة

 
لَا ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن {: وقوله تعاىل: (قال ابن كثري رمحه اهللا

أي ال ينهاكم عن اإلحسان إىل الكفرة الذين ال يقاتلونكم } جوكُم من ِدياِركُمولَم يخِر
يف الدين، ومل يظاهروا أي يعاونوا على إخراجكم كالنساء والضمنهم، ِةفَع }موهربأَن ت {

 .أي تعدلوا، إن اهللا حيب املقسطني} وتقِْسطُوا ِإلَيِهم{أي حتسنوا إليهم، 
 

ام أمحد حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر وقال اإلم
قدمت أمي وهي مشركة يف عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النيب : رضي اهللا عنها قالت



 

٥٧ 

نعم : "ها؟ قاللُيا رسول اهللا إن أمي قدمت وهي راغبة أفأِص: صلى اهللا عليه وسلم فقلت
 ].٣٥١ -٣٥٠ ص٤تفسري ابن كثري ج) ["صلي أمك

 
 :  النهي عن اختاذهم بطانة واإلدالء إليهم بأسرار املسلمني-٣
 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ ِبطَانةً من دوِنكُم الَ يأْلُونكُم خباالً ودواْ ما {: قال اهللا تعاىل
مو اِهِهمأَفْو اء ِمنضغِت الْبدب قَد مِنتع ماِت ِإن كُنتاآلي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردِفي صخا ت

 ].١١٨:آل عمران[} تعِقلُون
 

والبطانة مصدر يسمى به الواحد واجلمع، وبطانة الرجل خاصته : (قال القرطيب رمحه اهللا
كفار واليهود الذين يستبطنون أمره، ى اهللا عز وجل املؤمنني ذه اآلية أن يتخذوا من ال

كل : وأهل األهواء دخالء ووجلاء يفاوضوم يف اآلراء، ويسندون إليهم أمواهلم، ويقال
 :من كان على خالف مذهبك ودينك فال ينبغي لك أن حتادثه قال الشاعر

 
 فكل قرين باملقارن يقتدى*** عن املرء التسأل وسل عن قرينه 

 
املرء على دين خليله ": ى اهللا عليه وسلم قالويف سنن أيب داود عن أيب هريرة عن النيب صل

 ".اعتربوا الناس بإخوام: " ، وروي عن ابن مسعود أنه قال"فلينظر أحدكم من خيالل 
 

فساداً، : يقول} الَ يأْلُونكُم خباالً{: مث بني تعاىل املعىن الذي ألجله ى عن املواصلة فقال
يتركون  أم وإن مل يقاتلوكم يف الظاهر فإم اليعين ال يتركون اجلهد يف فسادكم، يعين 

مصدرية، أي ودوا عنتكم، أي ما يشق } ودواْ ما عِنتم{: اجلهد يف املكر واخلديعة، قوله
 ].١٨١ -١٧٨ ص٤تفسري القرطيب ج) [عليكم، والعنت املشقة

 
 :  النهي عن تولية الكفار يف املناصب اهلامة-٤



 

٥٨ 

 
فروى اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن أيب موسى األشعري رضي : (قال ابن تيمية رمحه اهللا

مالك قاتلك اهللا، أما : "إن يل كاتبا نصرانياً، قال: قلت لعمر رضي اهللا عنه: اهللا عنه قال
 أَوِلياء يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم{: مسعت اهللا يقول

قلت يا أمري املؤمنني يل كتابته وله دينه، : قال" أال اختذت حنيفاً ] ٥١:املائدة[} بعض
") ال أكرمهم إذ أهام اهللا، وال أعزهم إذ أذهلم اهللا، وال أدنيهم إذ أقصاهم اهللا: "قال

 ].٥٠ ص١اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ج[
 

ال تستعملوا أهل الكتاب فإم : "عمر رضي اهللا عنه قالوعن : (وقال القرطيب رمحه اهللا
، وقيل "يستحلون الرشا، واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين خيشون اهللا تعاىل

إن هاهنا رجال من نصارى احلرية ال أحد أكتب منه وال أخط بقلم، : لعمر رضي اهللا عنه
، فال جيوز استكتاب أهل الذمة "مننيال آخذ بطانة من دون املؤ: "أفال يكتب عنك؟ فقال

 .وال غري ذلك من تصرفام يف البيع والشراء واالستنابة إليهم
 

وقد انقلبت األحوال يف هذه األزمان باختاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا : قلت
 ].١٧٩ ص٤تفسري القرطيب ج) [بذلك عند اجلهلة األغبياء من الوالة واألمراء

 
وال يستعان بأهل الذمة يف عمالة وال كتابة ألنه يلزم منه : (ة رمحه اهللاوقال ابن تيمي

ال يستعان : يف مثل اخلراج؟ فقال: وسئل أمحد يف رواية أيب طالب، مفاسد أو يفضي إليها
 .م يف شيء

 
ومن توىل منهم ديواناً للمسلمني أينقض عهده؟ ومن ظهر منه أذى للمسلمني أو سعى يف 

تعماله، وغريه أوىل منه بكل حال، فإن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه فساده مل جيز اس
) عهد أن ال يستعمل من أهل الردة أحداً، وإن عاد إىل اإلسالم ملا خياف من فساد ديانتهم

 ]. وما بعدها٦٠٧ ص٤الفتاوى الكربى، االختيارات العلمية، كتاب اجلهاد، ج[



 

٥٩ 

 
، والنهي عن موافقة الكفار واملرتدين  النهي عن تعظيم شعائر الكفار ورسومهم-٥

 : على باطلهم وتزيني ذلك ومدحه
 

فصل يف الوالية والعداوة؛ فإن املؤمنني أولياء اهللا، وبعضهم : ( رمحه اهللاإلسالمقال شيخ 
أولياء بعض، والكفار أعداء اهللا وأعداء املؤمنني، وقد أوجب املواالة بني املؤمنني وبني أن 

ميان، وى عن مواالة الكفار، وبني أن ذلك منتف يف حق املؤمنني وبني ذلك من لوازم اإل
 . حال املنافقني يف مواالة الكافرين

 
ِإنَّ الَِّذين ارتدوا علَى أَدباِرِهم من بعِد ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ {: وقال سبحانه وتعاىل

 ملَى لَهأَمو ملَ لَهوِر *سِض الْأَمعِفي ب كُمِطيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَِره قَالُوا ِللَِّذين مهِبأَن ذَِلك
مهاررِإس لَمعي اللَّهوتبني أن مواالة الكفار كانت سبب ارتدادهم ]٢٦-٢٥:حممد[} و ،

 .على أدبارهم
 

ومن {: عن مواالة الكفار؛ قولهوهلذا ذكر يف سورة املائدة أئمة املرتدين عقب النهى 
يا أَيها الرسولُ الَ يحزنك الَِّذين {: ، وقال]٥١:املائدة[} يتولَّهم منكُم فَِإنه ِمنهم

ين ِهادواْ يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر ِمن الَِّذين قَالُواْ آمنا ِبأَفْواِهِهم ولَم تؤِمن قُلُوبهم وِمن الَِّذ
سماعونَ ِللْكَِذِب سماعونَ ِلقَوٍم آخِرين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَِلم ِمن بعِد مواِضِعِه يقُولُونَ 

، فذكر املنافقني والكفار ]٤١:املائدة[} ِإنْ أُوِتيتم هـذَا فَخذُوه وِإن لَّم تؤتوه فَاحذَرواْ
وأخرب أم يسمعون لقوم آخرين مل يأتوك وهو استماع املنافقني والكفار املهادنني، 

 .املهادنني للكفار املعلنني الذين مل يهادنوا
 

} وِفيكُم سماعونَ لَهم{: كما أن يف املؤمنني من قد يكون مساعاً للمنافقني، كما قال
 يسمعون ما أيلة اجلاسوس ، وبعض الناس يظن أن املعىن مساعون ألجلهم مبرت]٤٧:التوبة[

 يستجيب هلم ويتبعهم، كما يف أي، وإمنا املعىن فيكم من يسمع هلم إليهميقول وينقلونه 



 

٦٠ 

 أي" فالن يسمع لفالن" قَِبلَ منه، يقال أياستجاب اهللا ملن محده " مسع اهللا ملن محده"قوله 
 .يستجيب له ويطيعه

 
 أو أهل الكتاب ببعض أنواع املواالة فمن كان من األمة موالياً للكفار من املشركني

 كان له من - من مقاهلم وفعاهلم الباطليء يف شوإتباعهممثل إتيانه أهل الباطل -وحنوها 
 .الذم والعقاب والنفاق حبسب ذلك

 
واهللا تعاىل حيب متييز اخلبيث من الطيب واحلق من الباطل، فيعرف أن هؤالء األصناف 

وا مع املسلمني، فإن كون الرجل مسلماً يف الظاهر ال مينع منافقون أو فيهم نفاق، وإن كان
 . أن يكون منافقاً يف الباطن

 
 كانوا وإذافإن املنافقني كلهم مسلمون يف الظاهر، والقرآن قد بني صفام وأحكامهم، 

 مع ظهور أعالم اإلسالم ويف عزة -صلى اهللا عليه وسلم-موجودين على عهد رسول اهللا 
سالة، فهم مع بعدهم عنهما أشد وجوداً، السيما وسبب النفاق هو سبب النبوة ونور الر

 ].٢٠٢ -١٩٠ ص٢٨جمموع الفتاوى ج) [الكفر وهو املعارض ملا جاءت به الرسل
 
 :  النهي عن إعانتهم على املسلمني-٦
 

ى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصار{: قال اهللا تعاىل
 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتن يمِفي قُلُوِبِهم * و ى الَِّذينرفَت
للّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمٍر مرض يساِرعونَ ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَن تِصيبنا دآِئرةٌ فَعسى ا

 اِدِمنين فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبحصِعنِدِه فَي نم * الء الَِّذينـؤواْ أَهنآم قُولُ الَِّذينيو
مالُهمأَع ِبطَتح كُمعلَم مهِإن اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْساِسِرينواْ خحبفَأَص  {

 ].٥٣-٥١:املائدة[
 



 

٦١ 

والصواب من القول يف ذلك عندنا أن يقال إن : (قال الطربي رمحه اهللا يف سبب الرتول
 ى املؤمنني مجيعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاًء على -تعاىل ذكره-اهللا 

رياً وحليفاً وولياً من دون اهللا ورسوله أهل اإلميان باهللا ورسوله، وأخرب أنه من اختذهم نص
واملؤمنني فإنه منهم يف التحزب على اهللا وعلى رسوله واملؤمنني، وأن اهللا ورسوله منه 

 ].٢٧٦ ص٦تفسري الطربي ج) [بريئان
 

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر فحكمه : (قال ابن تيمية رمحه اهللا عن التتار
ئع اإلسالم بقدر ما ارتد عنه من شرائع اإلسالم، وإذ حكمهم، وفيهم من الردة عن شرا

كان السلف قد مسوا مانعي الزكاة مرتدين مع كوم يصومون ويصلون ومل يكونوا 
الفتاوى ) [يقاتلون مجاعة املسلمني، فكيف مبن صار مع أعداء اهللا ورسوله قاتالً للمسلمني

 ]. وما بعدها٣٣٢ ص٤الكربى ج
 

وقد علمنا أن من خرج عن دار اإلسالم إىل دار احلرب فقد أبق  (:قال ابن حزم رمحه اهللا
: حديثه صلى اهللا عليه وسلم أنهعن اهللا تعاىل وعن إمام املسلمني ومجاعتهم، ويبني هذا 

، وهو عليه السالم ال يربأ إال من كافر، "بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني"
 ].٧١:التوبة[} الْمؤِمنات بعضهم أَوِلياء بعضوالْمؤِمنونَ و{: قال اهللا تعاىل

 
فصح ذا أن من حلق بدار الكفر واحلرب خمتاراً حمارباً ملن يليه : قال أبو حممد رمحه اهللا

من املسلمني فهو ذا الفعل مرتد، له أحكام املرتد كلها من وجوب القتل عليه مىت قدر 
حه وغري ذلك، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكا

 .يربأ من مسلم
  

وكذلك من سكن بأرض اهلند والسند والصني والترك والسودان والروم من املسلمني، فإن 
كان ال يقدر على اخلروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو المتناع 



 

٦٢ 

للمسلمني معيناً للكفار خبدمة أو كتابة فهو طريق فهو معذور، فإن كان هناك حمارباً 
 .كافر

 
واهللا " كافراً جماهراً"  صوابه ،لعله تصحيف" كافراً جماهداً : "وقوله(ولو أن كافراً جماهداً 

غلب على دار من دور اإلسالم، وأقر املسلمني ا على حاهلم، إال أنه هو املالك هلا ) أعلم
بدين غري دين اإلسالم لكفر بالبقاء معه كل من عاونه املنفرد بنفسه يف ضبطها وهو معلن 

 ].٢٠٠، ١٩٩ ص ١١احمللى ج) [وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم ملا ذكرنا
 

فماذا يقول الطربي و ابن حزم وابن تيمية رمحهم اهللا لو شاهدا الطائرات واجليوش 
 راق؟األمريكية وحلفاءها اليت تنطلق من دول اخلليج لتضرب املسلمني يف الع

 
وماذا يقوالن لو شاهدا الطائرات األمريكية اليت تقلع من باكستان لتقتل املسلمني يف 

 أفغانستان؟
 

وماذا يقولون لو شاهدوا السفن والطائرات األمريكية والغربية وهي تتزود بالوقود واملؤن 
رب والذخائر من دول اخلليج واليمن ومصر يف طريقها حلصار العراق واحتالل جزيرة الع

 ومحاية أمن إسرائيل؟
 

وماذا يقولون لو شاهدوا البيوت دم على رؤوس سكاا من مسلمي فلسطني بسالح 
 وماذا يقولون لو شاهدوا الطائرات األمريكية تقصف -أصدقاء حكامنا-األمريكان 

 ااهدين بالصواريخ يف اليمن متواطئة مع حكومتها؟
 
 : دم والبعد عنهم األمر جبهادهم وكشف باطلهم وعدم مو-٧
 



 

٦٣ 

مل ينهنا املوىل سبحانه عن مواالة الكفار فقط، بل أمرنا أيضاً جبهاد الكفار األصليني 
 :واملرتدين واملنافقني

 
 :  جهاد الكفار األصليني وتعينه إذا استولوا على بالد اإلسالم-أ

 
ب دفعه على وإذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جي: (قال ابن تيمية رمحه اهللا

األقرب فاألقرب إذ بالد اإلسالم كلها مبرتلة البلدة الواحدة، وأنه جيب النفري إليه بال إذن 
 ).والد وال غرمي، ونصوص أمحد صرحية ذا

 
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين فواجب : (وقال أيضاً

الدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه، فال إمجاعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين و
يشترط له شرط بل يدفع حبسب اإلمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغريهم، 

الفتاوى الكربى، ) [فيجب التفريق بني دفع الصائل الظامل الكافر وبني طلبه يف بالده
 ]. وما بعدها٦٠٧ ص٤االختيارات العلمية، كتاب اجلهاد، ج

 
 هذا القول القوي الشديد من العامل ااهد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف فتأمل

استدالله باإلمجاع على جهاد الكفار الغزاة لديار اإلسالم، وتأمل تأكيده على أنه ليس 
بعد اإلميان أوجب من دفعهم، وأن هذا مما اتفق عليه علماء األمة رمحهم اهللا مجيعاً، مث 

 بكالم علماء السالطني ودعاة القعود الذين جيتهدون يف صرف املسلمني قارن هذا الكالم
عن اجلهاد بكل حيلة، حىت يأمن الكفار الغزاة يف غزوهم لبالدنا، ويتم هلم ما يريدون يف 

 . يسر وراحة واطمئنان
 
 :  جهاد املرتدين احلاكمني لبالد اإلسالم-ب
 



 

٦٤ 

د احلكام املرتدين احلاكمني بغري شريعة من أعظم صور اجلهاد العيين يف هذا الزمان جها
اإلسالم املوالني لليهود والنصارى، وهذا األمر مما اتفق عليه العلماء رمحهم اهللا، 

فَالَ وربك الَ {: واستفاضت فيه أقواهلم، وحنن هنا نكتفي بإيراد بعضها، قال اهللا تعاىل
يب رجا شِفيم وككِّمحي ىتونَ حِمنؤي تيا قَضما مجرح واْ ِفي أَنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم مهن

 ].٦٥:النساء[} ويسلِّمواْ تسِليما
 

أَِطيعواْ {: باب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ قال اهللا تعاىل: (قال الشافعي رمحه اهللا
ما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِليطَاع ِبِإذِْن و{: ، وقال تعاىل]٥٩:النساء[} اللّه وأَِطيعواْ الرسول

، وقال ]٨٠:النساء[} من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه{: ، وقال تعاىل]٦٤:النساء[} اللّه
 ِفي أَنفُِسِهم فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ{: تعاىل

، فأكد جل وعال ذه اآليات وجوب ]٦٥:النساء[} حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما
طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبان أن طاعته إطاعة اهللا، وأفاد بذلك أن معصيته 

فُونَ عن أَمِرِه أَن تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِل{: معصية اهللا، وقال اهللا تعاىل
، فأوعد على خمالفة أمر الرسول، وجعل خمالف أمر الرسول ]٦٣:النور[} عذَاب أَِليم

فَالَ وربك الَ {: واملمتنع من تسليم ما جاء به والشاك فيه خارجاً من اإلميان بقوله تعاىل
حي ىتونَ حِمنؤي تيا قَضما مجرح واْ ِفي أَنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّم
 ].٦٥:النساء[} ويسلِّمواْ تسِليما

 
الضيق، " احلَرج"روي ذلك عن مجاِهد، وأصل " الشك"إنه : هاهنا" احلَرج"قيل يف 

 وجوب تسليمه وال ضيق صدر به، بل وجائز أن يكون املراد التسليم من غري شك يف
 .بانشراح صدر وبصرية ويقني

 
ويف هذه اآلية داللة على أن من رد شيئاً من أوامر اهللا تعاىل أو أوامر رسوله صلى اهللا عليه 
وسلم فهو خارج من اإلسالم، سواء رده من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول 

 . من التسليمواالمتناع



 

٦٥ 

 
 ما ذهب إليه الصحابة يف حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وذلك يوجب صحة

وقتلهم وسيب ذراريهم، ألن اهللا تعاىل حكم بأن من مل يسلم للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
، ١٨٠ ص ٣أحكام القرآن للشافعي رمحه اهللا ج ) [قضاءه وحكمه فليس من أهل اإلميان

١٨١.[ 
 

} جاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَأَفَحكْم الْ{: وقال اهللا تعاىل
 ].٥٠:املائدة[
 

ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهللا احملكم، املشتمل على : (قال ابن كثري رمحه اهللا
كل خري، الناهي عن كل شر، وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت 

عها الرجال بال مستند من شريعة اهللا، كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من وض
الضالالت واجلهاالت مبا يضعوا بآرائهم وأهوائهم، وكما حيكم به التتار من السياسات 
امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع هلم الياسق، وهو عبارة عن كتاب 

ائع شىت من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية جمموع من أحكام قد اقتبسها عن شر
وغريها، وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظرة وهواه، فصارت يف بنيه شرعاً 
متبعاً، يقدموا على احلكم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمن فعل 

، فال حيكم سواه يف قليل وال ذلك فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله
 ].٦٨ ص ٢تفسري ابن كثري ج ) [كثري

 
 :  جهاد املنافقني الذين يروجون للشبهات-ج
 

أمر اهللا سبحانه نبيه صلى اهللا عليه وسلم جبهاد املنافقني بالغلظة والشدة وإظهار احلجة 
 .وإقامة احلدود

 



 

٦٦ 

 ].٧٣:التوبة[} كُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ علَيِهميا أَيها النِبي جاِهِد الْ{: قال اهللا تعاىل
 

فيه مسألة واحدة وهو التشديد يف دين اهللا، فأمره أن جياهد : (قال القرطيب رمحه اهللا
الكفار بالسيف واملواعظ احلسنة والدعاء إىل اهللا، واملنافقني بالغلظة وإقامة احلجة، وأن 

م ال نور هلم جيوزون به الصراط مع املؤمنني، وقال احلسنيعرفهم أحواهلم يف اآلخرة وأ :
 ].٢٠١ ص١٨تفسري القرطيب ج) [أي جاهدهم بإقامة احلدود عليهم

 
 :  األعذار اليت ال يقبلها الشرع ممن يوالون الكفار-٨
 

مل يقبل املوىل سبحانه من املنافقني أعذارهم، بأم يتولون الكافرين وينصروم خوفاً من 
 الزمان وتغري الدول، فرمبا انتصر الكفار على املسلمني، فتكون للمنافقني عند الكفار دوائر

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء {: يد، قال اهللا تعاىل
فَترى الَِّذين ِفي * نهم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني بعٍض ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِم

 ِح أَوِبالْفَت أِْتيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآِئرا دنِصيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ ِفيِهماِرعسي ضرقُلُوِبِهم م
ويقُولُ الَِّذين آمنواْ أَهـؤالء * سرواْ ِفي أَنفُِسِهم ناِدِمني أَمٍر من ِعنِدِه فَيصِبحواْ علَى ما أَ

اِسِرينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع ِبطَتح كُمعلَم مهِإن اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْس الَِّذين {
 ].٥٣-٥١:املائدة[
 

أي شك وريب ونفاق، } ِذين ِفي قُلُوِبِهم مرضفَترى الَّ{: (قال ابن كثري رمحه اهللا
}ونَ ِفيِهماِرعسي { ،م يف الباطن والظاهرم ومودأي يبادرون إىل مواال} ىشخقُولُونَ ني

أي يتأولون يف مودم ومواالم أم خيشون أن يقع أمر من ظفر } أَن تِصيبنا دآِئرةٌ
 ٢تفسري ابن كثري ج) [م أياد عند اليهود والنصارىالكافرين باملسلمني، فتكون هل

 ].٧١ص
 
 :  األمر مبواالة املؤمنني ومناصرم-٩



 

٦٧ 

 
بعد أن بينا ما انا اهللا سبحانه وتعاىل عنه من مواالة الكافرين نوجز ما أمرنا اهللا به من 

 . مواالة املؤمنني
 

وجاهدواْ ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللِّه ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وهاجرواْ {: قال اهللا تعاىل
والَِّذين آوواْ ونصرواْ أُولَـِئك بعضهم أَوِلياء بعٍض والَِّذين آمنواْ ولَم يهاِجرواْ ما لَكُم من 

م ِفي الديِن فَعلَيكُم النصر ِإالَّ علَى قَوٍم والَيِتِهم من شيٍء حتى يهاِجرواْ وِإِن استنصروكُ
والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَوِلياء بعٍض ِإالَّ * بينكُم وبينهم ميثَاق واللّه ِبما تعملُونَ بِصري 

 كَِبري ادفَسِض وةٌ ِفي اَألرنكُن ِفتت لُوهفْعت *الَِّذينِبيِل اللِّه وواْ ِفي سداهجواْ وراجهواْ ونآم 
 كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم مقًّا لَّهونَ حِمنؤالْم مه واْ أُولَـِئكرصنواْ وآو الَِّذينواْ * ونآم الَِّذينو

ولُواْ اَألرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِمن بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فَأُولَـِئك ِمنكُم وأُ
ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اِب اللِّه ِإنَّ اللّه٧٥-٧٢:األنفال[} ِكت .[ 

 
يريد إن دعوا هؤالء } وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن{: قوله تعاىل: (قال القرطيب رمحه اهللا

ونكم بنفري أو مال الستنقاذهم فأعينوهم، املؤمنون الذين مل يهاجروا من أرض احلرب ع
فذلك فرض عليكم فال ختذلوهم، إال أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق 

 .فال تنصروهم عليهم وال تنقضوا العهد حىت تتم مدته
 

إال أن يكونوا أسراء مستضعفني فإن الوالية معهم قائمة، والنصرة هلم : قال ابن العريب
 ال تبقى منا عني تطرف، حىت خنرج إىل استنقاذهم إن كان عددنا حيتمل ذلك، واجبة حىت

أو نبذل مجيع أموالنا يف استخراجهم حىت ال يبقى ألحد درهم كذلك قال مالك ومجيع 
فإنا هللا وإنا إليه راجعون على ما حل باخللق يف تركهم إخوام يف أسر العدو، . العلماء

تفسري القرطيب ) [ل األحوال والقدرة والعدد والقوة واجللدوبأيديهم خزائن األموال وفضو
 ].٥٧ ص٨ج
  



 

٦٨ 

ذكر تعاىل أصناف املؤمنني، وقسمهم إىل مهاجرين خرجوا من : (وقال ابن كثري رمحه اهللا
ديارهم وأمواهلم، وجاءوا لنصر اهللا ورسوله وإقامة دينه، وبذلوا أمواهلم وأنفسهم يف ذلك، 

ن أهل املدينة إذ ذاك، آووا إخوام املهاجرين يف منازهلم، وإىل أنصار وهم املسلمون م
وواسوهم يف أمواهلم، ونصروا اهللا ورسوله بالقتال معهم، فهؤالء بعضهم أولياء بعض، أي 
كل منهم أحق باآلخر من كل أحد، وهلذا آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني 

 .املهاجرين واألنصار كل اثنني إخوان
 

} والَِّذين آمنواْ ولَم يهاِجرواْ ما لَكُم من والَيِتِهم من شيٍء حتى يهاِجرواْ{: ىلوقوله تعا
هذا هو الصنف الثالث من املؤمنني وهم الذين آمنوا ومل يهاجروا بل أقاموا يف بواديهم 

 .حضروا فيه القتال فهؤالء ليس هلم يف املغامن نصيب وال يف مخسها إال ما
 

هؤالء األعراب الذين مل يهاجروا يف قتال ديين على } وِإِن استنصروكُم{: يقول تعاىل
عدو هلم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم، ألم إخوانكم يف الدين إال أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إىل مدة فال ختفروا 

) نكم مع الذين عاهدمت، وهذا مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهذمتكم وال تنقضوا أميا
 ].٣٣٠، ٣٢٩ ص٢تفسري ابن كثري ج[
 

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ {: وقال اهللا تعاىل
ؤيالَةَ وونَ الصِقيمينكَِر وِن الْمع اللّه مهمحريس لَـِئكأُو ولَهسرو ونَ اللّهِطيعيكَاةَ وونَ الزت

 ].٧١:التوبة[} ِإنَّ اللّه عِزيز حِكيم
 

ملا ذكر تعاىل صفات املنافقني الذميمة عطف بذكر صفات : (قال ابن كثري رمحه اهللا
أي ] ٧١:التوبة[} نات بعضهم أَوِلياء بعضوالْمؤِمنونَ والْمؤِم{: املؤمنني احملمودة، فقال

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، ": يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء يف الصحيح
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد "، ويف الصحيح أيضاً "وشبك بني أصابعه



 

٦٩ 

تفسري ابن كثري ) ["حلمى والسهرالواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد با
 ].٣٧٠ ص٢ج
 

 :  اخلالصة-١٠
 
انا اهللا سبحانه أن نتخذ الكفار أولياء ننصرهم على املؤمنني باليد واللسان، ومن فعل  - أ

ذلك فهو كافر مثلهم، وأجاز الشرع ملن خاف القتل أو القطع أو األذى العظيم أن يتكلم 
 من الكفار دون أن يوافقهم يف باطنه - جيلب به النفعال مبا–مبا يدفع به األذى عن نفسه 

 .أو يناصرهم على املسلمني بفعل أو قتل أو قتال، واألفضل له أن يتصلب ويصرب
 
أمرنا املوىل سبحانه ببغض الكافرين وترك مودم، وأم يبغضوننا وحيسدوننا على  - ب

عنه عد حاطب بن أيب بلتعة ديننا ويتمنون زوالنا عنه، وأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
رضي اهللا عنه منافقاً رد أنه أرسل للكفار خيربهم مبسري النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم 
جبيش ال قبل هلم به، وسعى يف قتله، ومل ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك، ولكنه 

هوده بدراً، وأن هناك صلى اهللا عليه وسلم عفا عن ذنبه العظيم بعمله الصاحل العظيم بش
عالقة وثيقة بني حمبة املوىل سبحانه ومواالة املؤمنني واجلهاد يف سبيل اهللا، وأن إيصال اخلري 

 .والتعامل بالعدل مع من مل يعادينا من الكفار ليس من املواالة املنهي عنها
 
 .انا الشرع عن اختاذ الكفار بطانة وأمناء على أسرارنا - ت
 
 . عن تولية الكفار يف املناصب اهلامةى الشرع - ث
 
 .انا الشرع عن اتباع اعتقادات الكفار وآرائهم وتعظيمها - ج
 



 

٧٠ 

انا الشرع عن إعانة الكفار على املسلمني، وأن اإلكراه ليس بعذر يف قتال  - ح
 .املمسلمني حتت راية الكفار

 
 واملنافقني، وأن جهاد - األصليني منهم واملرتدين –أمرنا الشرع جبهاد الكفار  - خ

 .الكفار املستولني على بالد اإلسالم هو من أوجب الواجبات بعد اإلميان بإمجاع العلماء
 
 .مل يقبل الشرع عذر املنافقني بأم يوالون الكفار خوفاً من تقلب األحوال - د
 
 .أوجب علينا الشرع مناصرة املسلمني على الكفار - ذ
 



 

٧١ 

 

 حنراف عن عقيدة الوالء والرباءصور من اال: الفصل الثاين
 
 :  احلكام مجعوا بني احلكم بغري ما أنزل اهللا ومواالة اليهود والنصارى-١
 

رغم ادعائهم -من أكثر الفئات احنرافاً عن منهج اإلسالم يف الوالء والرباء يف هذا الزمان 
 . اإلسالم فئة احلكام اخلارجني على الشريعة املسيطرين على بالد-االنتساب لإلسالم

 
وقد اتسع خطر هذه الفئة على األمة املسلمة حىت أصبحت أشد خطر حيرف األمة عن 

 دينها، وذلك ألا فئة شديدة االحنراف عن منهج إتباععقيدا، ومينعها بالقوة من 
اإلسالم شديدة السيطرة على أمور املسلمني وأرواحهم وأمواهلم، ويف نفس الوقت شديدة 

 .اد يفلت من شرها بلد من بالد اإلسالماالنتشار فال يك
 

واحنراف هذه الفئة احنراف مركب، فهي فئة ال حتكم بالشريعة باإلضافة ملواالا 
 .واستسالمها ألعداء اإلسالم اخلارجيني وخاصة اليهود والنصارى

 
فإذا نظرنا إىل مواالم لليهود والنصارى لوجدنا أم قد حولوا بالد اإلسالم وخاصة يف 
العامل العريب إىل قواعد لتموين وحشد قوات اليهود والنصارى، فالناظر إىل حال اجلزيرة 
العربية وإمارات اخلليج ومصر واألردن يراها وقد حتولت إىل قواعد ومعسكرات للدعم 
اإلداري والفين للقوات الصليبية يف قلب العامل اإلسالمي، زد على ذلك أن هذه 

خلدمة أهداف احلملة الصليبية اجلديدة على األمة احلكومات قد سخرت جيوشها 
 .اإلسالمية

 
والناظر إىل ظاهرة احلكام اخلارجني عن الشريعة املسيطرين على بالد اإلسالم جيدها متتد 
إىل عقود سابقة من الزمان يف تارخينا املعاصر، فقد استطاع أعداء اإلسالم وخاصة 



 

٧٢ 

عرب سلسلة من املؤمرات والعالقات اخلفية - األمريكيني واليهود والفرنسيني واإلجنليز
 متكني هذه -والدعم املباشر وشراء الذمم والرواتب واحلسابات السرية واإلفساد والتجنيد

الفئة من مصائر املسلمني، وهذا تاريخ ليس جمال شرحه هنا، ولكننا نشري إىل أن القوى 
ن حتتوي وتصب هذه احلكومات يف املعادية لإلسالم استطاعت بعد احلرب العاملية الثانية أ

 .قالب النظام العاملي املمثل للحلفاء املنتصرين يف احلرب وهو قالب األمم املتحدة
 

 يف ميزان اإلسالم؛ هي هيئة كفرية عاملية مسيطرة ال جيوز -باختصار-واألمم املتحدة 
لرضوخ إلرادة الدخول فيها وال التحاكم إليها تقوم على نبذ التحاكم لشريعة اإلسالم، وا

مخسة من أكابر ارمني يف هذه الدنيا، يسيطرون على قيادة األمم املتحدة املعروفة مبجلس 
 .األمن

 
ونشري أيضاً إىل أن أعداء اإلسالم جعلوا هذه احلكومات تقبل بالوجود القانوين للكيان 

بدءاً من اتفاقية اليهودي يف فلسطني عرب العديد من االتفاقيات الرمسية واملواقف العملية، 
 .١٩٩٣ إىل اتفاقيات أوسلو عام ١٩٤٩اهلدنة عام 

 
 لتؤكد على إمجاع الدول العربية على قبول ٢٠٠٢مث جاءت قمة بريوت األخرية عام 

 .الوجود اإلسرائيلي قبوالً تاماً
 

وجدير بالذكر أن الصلح مع إسرائيل واالعتراف باستيالئها على فلسطني يتضمن إنكاراً 
 . شرعية واجبة ومعلومة من الدين بالضرورةألحكام 

 
فهو يتضمن إنكار اجلهاد العيين املفروض على املسلمني لطرد الكفار الغزاة من ديار 
اإلسالم كما بينا آنفاً، كما أنه يتضمن إنكار وجوب نصرة املسلمني يف فلسطني وهو 

كُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل وما لَ{: واجب عيين معلوم من الدين بالضرورة، قال اهللا تعاىل



 

٧٣ 

اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ ربنا أَخِرجنا ِمن هـِذِه 
ا ِمن لَّدل لَّنعاجا وِليو نكا ِمن لَّدل لَّنعاجا ولُهِة الظَّاِلِم أَهياالْقَرِصرين ٧٥:النساء[} نك.[ 

 
حض على } وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه{: قوله تعاىل: (قال القرطيب رمحه اهللا

اجلهاد، وهو يتضمن ختليص املستضعفني من أيدي الكفرة املشركني الذين يسوموم سوء 
ته وإظهار دينه واستنقاذ العذاب ويفتنوم عن الدين، فأوجب تعاىل اجلهاد إلعالء كلم
 ٥تفسري القرطيب ج) [املؤمنني الضعفاء من عباده، وإن كان يف ذلك تلف النفوس

 ].٢٧٩ص
 

ومل يقتصر األمر على التخلف عن الفروض العينية بل إن معظم الدول العربية قد شاركت 
  مع إسرائيل وأمريكا وروسيا ومعظم الدول الغربية حيث١٩٩٦يف مؤمتر شرم الشيخ 

 .اتفق اجلميع وتعاهدوا على محاية إسرائيل من هجمات ااهدين
 

ويف هذا اإلطار من االنصياع إلرادة أكابر ارمني استطاعت القوى املعادية لإلسالم 
وعلى رأسها الصليبيون اجلدد أن يسخروا حكومات بالدنا خلدمة أهدافهم العسكرية 

 .واالقتصادية
 

 من حالة التبعية الكاملة للصليبيني اجلدد، ففلسطني متزق حىت وصلنا إىل ما نراه اليوم
وتدمر ويذبح أبناؤها كل يوم وجاراا العربيات صامتات أو متواطئات، والعراق تشن 
عليه احلملة تلو احلملة لقتل شعبه املسلم وتقسيم أرضه وب بتروله وجريانه العرب 

 اجلدد، وأفغانستان تعبث ا يقدمون كل أشكال املساعدة والدعم لقوات الصليبيني
القوات الصليبية وجرياا يتواطئون مع األمريكان لتمكينهم من السيطرة على أفغانستان 

 .وشعبها
 



 

٧٤ 

هذه الفئة وهي فئة احلكام اخلارجني على الشريعة ال خيفي فسادها وإفسادها وجرائمها 
 .رى أظهر من أن ختفيعلى عامة املسلمني ناهيك عن خاصتهم، ومواالم لليهود والنصا

 
وخاصة يف غمرة -ولذلك فإم خوفاً من انتفاض األمة املسلمة وشباا ااهد ضدهم 

 استعانوا -أمريكي على فلسطني والعراق والشيشان وكشمري-تصاعد العدوان الصهيو
بعدد من الفئات لتخدير األمة وضمان استمرار عجزها وسلبيتها واستسالمها، وأخطر 

 بزي اإلسالم والدعوة إليه، لتنفذ من خالله إىل عقيدة األمة يت هي اليت تتزهذه الفئا
وعقلها وقلبها، متاماً مثلما حتاول اجلراثيم الفتاكة أن تتخطى جهاز مناعة اإلنسان أو 

 . تدمره لتعيث فساداً يف خاليا اجلسم البشري
 

 .وهذا ما سنوجزه يف الفقرات التالية
 
العلماء الرمسيني والصحافيني واإلعالميني والكتاب واملفكرين  من : أعوان احلكام-٢

وغريهم من املوظفني الرمسيني الذين يتلقون رواتبهم يف مقابل نصرة الباطل وتزيينه ومعاداة 
 :أهل الباطل وتشويههم

 
وهذه الفئة هي أعلى الفئات صوتاً يف املواالة للحكام العمالء والقوات الصليبية الغازية 

 هربوا من سؤال يف غاية -لألسف-اإلسالم، أو أهل الذمة كما يفترون، لكنهم لديار 
 من يدفع اجلزية ملن؟: اخلطورة واحلرج

 
وهذه الفئة بأخالطها املختلفة اتبعت أسلوباً من التلفيق العقائدي بني العقائد املنحرفة اليت 

 .نبذها أئمة اإلسالم سلفاً وخلفاً؛ أهل السنة واجلماعة
 

 :لفئة مجعت بنيفهذه ا
 



 

٧٥ 

 يف إسباغ الشرعية على أسوأ صور -بال حياء-عقيدة اإلرجاء يف أفضح صورها  .١
االحنالل والتبعية والفساد والنهب الذي متثله األنظمة احلاكمة املرتدة اخلارجة على 

 .الشريعة
 
ات باإلضافة إىل تبنيها ملنهج اخلوارج يف تكفري وتفسيق وتبديع واستباحة دماء وحرم .٢

 .ااهدين العاملني لإلسالم
 

فمفيت الديار املصرية وهو املوظف الرمسي يف احلكومة املصرية الذي يتلقى راتبه منها 
ليؤدي عمله الذي استأجروه عليه؛ وهو إسباغ الشرعية على النظام العلماين الباطش 

ملرجئة األوائل، باملسلمني املوايل لليهود، يف صورة تتفوق يف غلوها على أشد عتاة غالة ا
هو نفسه الذي أفيت احملكمة العسكرية العلمانية بإعدام ااهدين اخلمسة أبطال اإلسالم يف 

حممد عبد السالم فرج وعبد احلميد عبد السالم وخالد اإلسالمبويل وحسني عباس -مصر 
يها  الذين قتلوا أنور السادات، الذي وقع أربع اتفاقيات مع إسرائيل تعهد ف-وعطا طايل

باالعتراف بدولة إسرائيل واستيالئها على فلسطني، وعدم االعتداء عليها أو مساندة أية 
دولة تعتدي إسرائيل عليها، بل ونزع سالح سيناء ضماناً ألمن إسرائيل، إىل غري ذلك من 

 . االتفاقات السرية
 

على إاء  اليت نصت ١٩٧٩وأشهر هذه االتفاقات هي اتفاقية السالم مع إسرائيل يف عام 
احلرب بني مصر وإسرائيل إىل األبد، ومنعت مصر من مساعدة أية دولة تتعرض لعدوان 
إسرائيل، بل ودعت إىل التطبيع مع إسرائيل يف كل ااالت السياسية واالقتصادية 
والفكرية، مث أصدر األزهر فتوى يبارك فيها هذه االتفاقية، ويقرر فيها أا تتفق مع 

 !!.الشريعة
 
وع آخر من املفتني يدعون إىل طاعة أولياء األمور، ويف نفس الوقت يعتربون ااهدين ون

دعاة فتنة، وهم قد أجازوا االستعانة باألمريكان وباعتبار جيوشهم اجلرارة اليت سدت 



 

٧٦ 

األفق وأساطيلهم اجلبارة اليت ضاق عنها البحر واليت بلغت مئات األلوف من اجلنود الغزاة 
 ! من املستأمنني

 
وال ندري من الذي يؤمن من؟ وصدرت منهم فتاوى مجاعية جبواز االستعانة بالقوات 
األمريكية ملواجهة النظام البعثي العراقي بدعوى الضرورة،، بل وأسبغوا الشرعية على 
وجود جحافل الكفار الغازية ألقدس بقاع املسلمني، وقد مر على وجود هذه القوات 

اماً بعد انسحاب العراق واستسالمه، قتلت فيها تلك القوات حىت اآلن قرابة اثين عشر ع
 قرابة مليون ونصف مليون طفل يف العراق دون أن ينطق هؤالء املوظفون -باحلصار-

 .بكلمة واحدة يف هذا الشأن
 

واألمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية، بل األمر أمر احتالل ملنابع 
فلم يكن هناك ضرورة إلحضار األمريكان، فإن جيوش الدول ! العربالنفط يف جزيرة 

 .العربية واإلسالمية كان فيها الكفاية والغىن حلماية الكويت أو حتريرها
 

ولكن هؤالء احلكام ال إرادة هلم، بل هم صنيعة املخططات الربيطانية اليت رمست هلم 
وذ الربيطاين، وأصبح هلم األمر حدودهم، ونصبتهم على عروشهم، مث ورث األمريكان النف
 .والنهي على كل حكام اجلزيرة العربية وسائر العامل العريب

 
إذن فقد جاء السادة ليدافعوا عن ممتلكام، وليس هلؤالء الشيوخ وامللوك شأن بأمن 

 .اجلزيرة العربية أو الدفاع عنها
 

ه واستقل الشمال واآلن وبعد أن استسلم العراق وفرض احلظر اجلوي على نصف أراضي
الكردي عن حكومة بغداد وفرضت جلان التفتيش عليه وألزم بدفع التعويضات، بعد كل 
هذا ال يزال الوجود العسكري الصلييب على جزيرة العرب يف ازدياد، بل إم يعدون 
حلملة جديدة على العراق ينتظر هلا أن تقتل مئات اآلالف من املسلمني، حىت يستولوا على 



 

٧٧ 

 إىل السعودية -كما صرحوا يف الكوجنرس-مث سيتحولون بعد ذلك إىل ، راقنفط الع
 .لتقسيمها، مث إىل مصر وهي اجلائزة الكربى على حد تعبريهم

 
إذن املسألة ليست مسألة استعانة بل املسألة مسألة احتالل وسلب وب وسيطرة وقهر 

وهؤالء احلكام ما هم إال ! من الصليبيني على املسلمني يف أقدس أراضيهم؛ جزيرة العرب
 علماء السلطان ليوقعوا -بعد ذلك-طالء باهت على جدار الوجود األمريكي، مث يأيت 

على الفتاوى احملولة هلم من املقام السامي، اليت تبيح هذا االستيالء وهذا النهب وهذا 
 . التسلط الصلييب بل وهذا السفك لدماء املسلمني يف العراق

 
 جبواز الصلح مع إسرائيل ألن الذي عقده معهم هو -أيضاً-عام للسعودية مث يفيت املفيت ال

 "!.ياسر عرفات"ويل أمر املسلمني 
 

وبعض املنتسبني إىل الدعوة يف الكويت صرخوا بعد قتل ااهدين لألمريكان يف فيلكا، 
وانتفضوا غاضبني للتعدي على الصليبيني الذين وصفوهم بأهل الذمة، ونسوا أن أهل 

ذمة يعيشون حتت ظل سلطان املسلمني، ويدفعون هلم اجلزية، وجتري عليهم أحكام ال
اإلسالم، بينما هؤالء املشايخ وأمرائهم يعيشون حتت قهر الصليبيني ويف سلطام، 
ويلجأون إىل محايتهم ويدفعون هلم األموال الباهظة طوعاً وكرهاً حىت يرضوا عنهم، وال 

 . قيد أمنلةيستطيعون أن خيالفوا إرادم
 

 فمن يف ذمة من؟ ومن يدفع اجلزية ملن؟ ومن يف قهر من؟
 

 .ونسوا أيضاً أن الكويت من جزيرة العرب وال جيوز بقاء اليهود والنصارى فيها أصالً
 

 يأمرون الناس بطاعة أولئك اخلارجني على -الذين يقطعون الطريق إىل اهللا-وكل هؤالء 
 :رتكبوا بذلك عدة مصائبفاالشريعة يف ترك اجلهاد الواجب، 



 

٧٨ 

 
 .أعانوا على استمرار استيالء الكفار على بالد اإلسالم -أ
 .ثبطوا الناس عن اجلهاد العيين املفروض عليهم - ب
 .أضفوا الشرعية على احلكومات الباطلة اخلارجة على الشريعة - ت
 .سبوا ااهدين وافتروا عليهم - ث
 

 أن اجلهاد حق وواجب وأنه طريق اخلالص ولكن ومن احليل اليت يسوقها هؤالء دعواهم
ليس اآلن وقته، فاملرحلة اآلن مرحلة اإلعداد، واملرحلة اآلن مرحلة التفرغ للدعوة، إىل 

 .آخر هذه الدعاوى
 

 :وجيادلون عن هذه الشبهة جداالً شديداً، ولكنهم يتهربون من السؤال احملرج اخلطري
 

 مل تعدوا شيئاً؟ملاذا بعد كل هذه العقود من املذلة 
  هذا اإلعداد؟سينتهيومىت 

 
ولَو أَرادواْ الْخروج {: قال اهللا تعاىل. وال جواب عندهم ألن اإلعداد عندهم ال اية ملدته

 ].٤٦:التوبة[} َألعدواْ لَه عدة
 

نيب وليتهم حىت أصلحوا عقائد الناس، وبينوا هلم عقيدة التوحيد الصافية كما أنزلت على ال
 يبدون بعضها -ولألسف-صلى اهللا عليه وسلم، وكما نقلها السلف الصاحل، ولكنهم 

 .وخيفون كثرياً منها
 

فجل كالمهم يف التوحيد ينصب على العامة والضعفاء، أما خروج احلكام الطواغيت عن 
 .اإلسالم ومواالم لليهود والنصارى فال يتطرقون إليه

 



 

٧٩ 

عة حتت النفوذ األجنيب منذ عقود، وليس الوجود ومن العجب أن بالد اإلسالم واق
العسكري االحتاليل الصلييب احلايل نتيجة مفاجأة أو انقالب طارئ يف السياسة الدولية، 
بل هو مثرة سياسة مستمرة من التبعية للغرب متتد ملا يزيد عن مائة عام، ومع ذلك مل 

 .ات عابرة وبعيدةنسمع من هؤالء عن هذه املصيبة شيئاً إال نادراً وبإشار
 

وتارة يشغبون بقوهلم إن ااهدين ال يقدرون املصاحل واملفاسد، وأن ما جلبوه من املفاسد 
حسناً، وما هو : أكثر مما حققوه من املصاحل، ولكنهم ال جييبون على السؤال احملرج

 األسلوب اجلهادي الذي تقترحونه والذي حيقق املصاحل ويتجنب املفاسد؟ 
 

 .ترك اجلهاد: ندهم هوواجلواب ع
 

واجبهم، وانضموا إىل صفكم؛ صف لو فرضنا أن ااهدين مل يقوموا ِب: وإذا سألتهم
القاعدين التاركني للجهاد حتت شىت املربرات، فهل كان أعداء األمة سيتوقفون عن 

 !عدوام؟
 

 !وهل كان الفساد واإلفساد سينحسر؟
 !وهل كان اليهود سريحلون عن فلسطني؟

 والسعيكانت إسرائيل ستكف عن خمططها لتهويد فلسطني وهدم املسجد األقصى وهل 
 !إلقامة إسرائيل الكربى؟

 
 !وهل كان العلمانيون سيكفون عن زيغهم وتضليلهم؟

 !وهل كان مروجو الفاحشة سيتوبون ويتعففون؟
وهل كان الطواغيت احلاكمون سيتركون كراسيهم ويفتحون أبواب السجون ويكفون 

 !م عن تعذيب شعوم؟جالديه
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 !وهل وهل وهل؟
 

 :مث يضيفون إىل هذه الشبهات مزيداً من السحب واحلجب، فيخاطبون الشباب بقوهلم
 

 !ملاذا ال تنشغلون بطلب العلم؟
 !ملاذا ال تنشغلون مبحاورة الكفار وجمادلتهم؟

 !ملاذا ال تنشغلون بإنشاء املدارس ورعاية األيتام ومداواة املرضى؟
 ! تنشغلون بالدعوة إىل العقيدة الصحيحة؟ملاذا ال

 
 :وحقيقة دعوم هي، وليتهم صدقوا يف دعوم لتصحيح العقيدة

 
 !تنشغلون عن اجلهاد؟ ملاذا ال

 
إنه مرض فقدان املناعة العقائدي الفكري، فلنحذره أشد احلذر، فإن عاقبته الضياع 

 .واخلسران والذل واالستسالم
 

م تثبيط ااهد حىت يأمن وحاصل دعواهدين عن اجلهاد، وإخالء امليدان من الشباب ا
الغزاة املعتدين من أية مقاومة أو تدافع، ولذلك فإن أعداء اإلسالم ينظرون إليهم يف رضا 

 . ويشريون على حكومام بإفساح اال هلم
 
 : دعاة التصاحل املوهوم-٣
 

الء والرباء هي الفئة اليت تدعو إىل التصاحل والفئة الثالثة من الفئات املنحرفة عن منهج الو
 . مع احلكومات اخلارجة على الشريعة ملقاومة أعداء األمة
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نتعاون مع اللص من أجل استعادة ما سرقه منا، ونتصاحل مع الفاجر : وملخص منطقهم
نتصاحل مع اليهود : من أجل احلفاظ على األعراض اليت انتهكها، ولو طردوا قاعدم لقالوا

والنصارى حىت نقنعهم باخلروج من بالدنا ويرحلوا يف سالم عنا؟؟ ويطالبوننا بأن نكذب 
 . الواقع املشاهد ونصدق هذه األوهام

 
 هو كف املقاومة عن العدو األساسي لألمة، وتسليم قياد :-أيضاً-وحاصل دعوة هؤالء 

لذين مل يدافعوا عن ااهدين إىل اخلونة الذين يطفح تارخيهم باجلرائم ضد اإلسالم، وا
 .فلسطني يوماً، ومل يألوا جهداً يف االعتراف بإسرائيل، وفتح بالدنا للقوات الصليبية

 
 : جماهدو أمريكا-٤
 

والفئة الرابعة من الفئات املنحرفة عن عقيدة الوالء والرباء يف هذا الزمان هم بعض 
الوا األمريكان ومنهم من اجلماعات والقيادات املنتسبني للجهاد يف أفغانستان، الذين و

كان يشار إليه بالبنان، حترسهم قوات حفظ السالم الدولية حتت علم األمم املتحدة، 
وحتيط م القوات األمريكية، وتظلهم القاذفات األمريكية، وهم مسرورون على ما نالوه 

يتم ِإن فَهلْ عس{: قال اهللا تعاىل !من فتات السلطة على أشالء شعبهم ودماء ااهدين
أُولَِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم * تولَّيتم أَن تفِْسدوا ِفي الْأَرِض وتقَطِّعوا أَرحامكُم 

 مهارصى أَبمأَعا * ولَى قُلُوٍب أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَلَا ي *دتار لَى ِإنَّ الَِّذينوا ع
 ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تِد معن باِرِهم مبقَالُوا * أَد مهِبأَن ذَِلك

 مهاررِإس لَمعي اللَّهِر وِض الْأَمعِفي ب كُمِطيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَِره ِللَِّذين *فِإذَا فَكَي 
 مهاربأَدو مهوهجونَ وِربضلَاِئكَةُ يالْم مهفَّتووا * تكَِرهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهِبأَن ذَِلك

 مالَهمطَ أَعبفَأَح هانوِرض *غأَض اللَّه ِرجخأَن لَّن ي ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذين ِسبح أَم مهان *
 الَكُممأَع لَمعي اللَّهِل وِن الْقَوِفي لَح مهِرفَنعلَتو ماهم ِبِسيمهفْترفَلَع ماكَهنياء لَأَرشن لَوو *

كُماربأَخ لُوبنو اِبِرينالصو ِمنكُم اِهِدينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَن٣١-٢٢:حممد[} و.[ 
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 اخلامتة
 

 : ويف ختام هذه الصفحات نود أن نؤكد على عدد من املعاين اخلطرية
 
 إن مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين ركن خطري يف عقيدة املسلم، ال يتم إميانه إال به، -١

رى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصا{: قال اهللا تعاىل
 ].٥١:املائدة [}ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني

 
: ومعاداة الكافرين اليت هي ركن اإلميان باهللا ال تتم إال بالكفر بالطاغوت، قال تعاىل

الطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى الَ انِفصام لَها واللّه فَمن يكْفُر ِب{
ِليمع ِميعا أُنِزلَ {: ، وقال تعاىل]٢٥٦:البقرة[} سواْ ِبمنآم مهونَ أَنمعزي ِإلَى الَِّذين رت أَلَم

ِلكا أُنِزلَ ِمن قَبمو كواْ ِبِه ِإلَيكْفُرواْ أَن يأُِمر قَدواْ ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمحتونَ أَن يِريدي 
، فال بد لنا من مفاصلة الطواغيت ]٦٠:النساء[} ويِريد الشيطَانُ أَن يِضلَّهم ضالَالً بِعيدا

براِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإ{وأعوام والتربؤ منهم؛ 
ِلقَوِمِهم ِإنا براء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ 

 ].٤:املمتحنة[} والْبغضاء أَبدا حتى تؤِمنوا ِباللَِّه وحده
 
إن التفريط يف هذا الركن األساسي هو الثغرة اليت ينفذ منها أعداء اإلسالم للقضاء  -٢

: قال اهللا تعاىل. على األمة املسلمة وخلداعها وختديرها وتوريطها يف الكوارث واملصائب
لِْفتنةَ وِفيكُم لَو خرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خباالً وَألوضعواْ ِخالَلَكُم يبغونكُم ا{

ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللّهو مونَ لَهاعم٤٧:التوبة[} س.[ 
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. إن التفريط يف هذا الركن األساسي يؤدي إىل احنالل عقيدة املسلم، وانسالخه منها -٣
دوكُم علَى أَعقَاِبكُم فَتنقَِلبواْ يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإن تِطيعواْ الَِّذين كَفَرواْ ير{: قال اهللا تعاىل

 ]. ١٤٩:آل عمران[} خاِسِرين
 
إننا أحوج ما نكون إىل التفريق بني أولياء اإلسالم الذين يدافعون عنه، وبني أعدائه  -٤

الذين يعتدون عليه، وبني املذبذبني الذين ال يعملون إال لتحقيق مصاحلهم بتوهني مقاومة 
وِإذَا رأَيتهم تعِجبك {: قال اهللا تعاىل، امليدان احلقيقي للمواجهةاألمة وصرفها عن 

 مه ِهملَيٍة عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن ِلِهمِلقَو عمسقُولُوا تِإن يو مهامسأَج
ى يأَن اللَّه ملَهقَات مهذَرفَاح ودفَكُونالْعوقال أيضاً عز من قائل]٤:املنافقون[} ؤ ، :

} مذَبذَِبني بين ذَِلك الَ ِإلَى هـؤالء والَ ِإلَى هـؤالء ومن يضِلِل اللّه فَلَن تِجد لَه سِبيال{
 ].١٤٣:النساء[
 
  املسلمة؟كيف ميكن لنا أن نقبل الدعوات الرامية إىل إخالء امليدان أمام أعداء األمة -٥
 

وهو ! كيف ميكن أن نسكت عن سعيهم يف حرمان املسلمني من حق مقاومة أعدائهم
 !احلق الذي ميارسه كل البشر

 
ت اإلمكانياكيف ميكن أن نسكت عن تثبيطهم واألمة متلك هذا املدد اهلائل من 

  وااهدين الصادقني؟
 

ارمون علينا بكافة أنواع كيف ميكن أن نسمح هلذه الدعوات أن تسري بيننا وقد تعدى 
 ومل يرقبوا فينا حرمة وال خلقاً وال إالً وال ذمة؟! التعدي
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إن أي مسلم حريص على انتصار اإلسالم ال ميكن أن يقبل أي نداء إىل إيقاف اجلهاد أو 
تعطيله، أو صرف األمة عنه، رغم وجود كل هذه اإلمكانيات اليت أشرنا إليها، ويف 

 .عداؤنا كل يوم يف مقدساتنا وحرماتنا وثرواتناالوقت الذي ينهش أ
 

 ].١٠:التوبة[} الَ يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإالًّ والَ ِذمةً وأُولَـِئك هم الْمعتدون{: قال اهللا تعاىل
 

إذا تبايعتم : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال
 بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه بالعينة وأخذمت

 .  رواه أمحد وأبو داود)حىت ترجعوا إىل دينكم
 
 برفض أية دعوة إليقاف اجلهاد بل إننا ندعو األمة جبميع -فقط–وال نكتفي  -٦

، والتنافس يف القيام طوائفها وشرائحها وفئاا إىل االنضمام لقافلة اجلهاد والسري يف طريقه
يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم {: به والنكاية يف أعدائها، قال اهللا تعاىل

م ذَِلكُم تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُ*من عذَاٍب أَِليٍم 
يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار *خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ 

 ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسماللَِّه * و نم رصا نهونِحبى ترأُخو حفَتو
ِمِننيؤِر الْمشبو ١٣-١٠:الصف[} قَِريب.[ 

 
كما إننا مند أيدينا لكل مسلم حريص على انتصار اإلسالم حىت يشاركنا يف خطة  -٧

 ترتكز على الرباءة من الطواغيت ومعاداة الكافرين -إلنقاذ األمة من واقعها األليم-عمل 
 .ومواالة املؤمنني واجلهاد يف سبيل اهللا

 
خطة عمل يتنافس فيها كل حريص على اإلسالم على البذل والعطاء من أجل حترير 

 .أراضي املسلمني وسيادة اإلسالم يف دياره مث نشر دعوته بني العاملني
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إننا حنذر أمتنا من السلبية والتغافل عن األخطار اجلامثة فوق صدورنا، إن اآللة  -٨
لشريف، وجتثم على بعد تسعني كيلومتراً من العسكرية الصليبية اليهودية حتتل القدس ا

وتدير . احلرم املكي، وحتاصر العامل اإلسالمي بسلسلة من القواعد واجليوش واألساطيل
 .عدواا عرب شبكة من احلكام املستسلمني

 
وحنن ال نريد أن نعيش يف كوكب آخر ونتصرف وكأن اخلطر على بعد ألف سنة منا، 

 لنجد الدبابات اليهودية اليت دم البيوت يف غزة -ي صباحيف أ-إننا قد نفتح عيوننا 
 .منازلنا وجنني حتاصر

 
 بالصواريخ األمريكية يف "أيب علي احلارثي"إن احلملة على العراق هلا ما بعدها، وإن قتل 

اليمن نذير لنا بأن النمط اإلسرائيلي يف قتل ااهدين يف فلسطني قد انتقل إىل العامل 
 االام األمريكي لن يفلت إصبعمنا قد يكون غداً هدفاً لصاروخ أمريكي، والعريب، وكل 

 .منه أي داعية خملص أو كاتب شريف
 

والشباب املسلم عليه أال ، إنه علينا أن نتحرك وبسرعة، وكفي ما ضاع من أوقات
صار ينتظر إذناً من أحد، فإن جهاد األمريكان واليهود وحلفائهم من املنافقني املرتدين قد 

فرضاً عينياً كما بينا، وعلى كل جمموعة من الشباب أن حتمل هم أمتها وختطط لرد 
 .علينا أن نشعل أرضنا ناراً حتت أقدام الغزاة فلن يرحلوا بغري ذلك. العدوان عنها

 
وختاماً ندعو أمتنا املسلمة وخاصة شباا ااهد إىل الصرب واليقني، الصرب على القيام  -٩

يا أَيها الَِّذين آمنواْ {: ن وخاصة ذروة سنامه؛ اجلهاد يف سبيل اهللا، قال اهللا تعاىلبأعباء الدي
، واليقني بوعد ]٢٠٠:آل عمران[} اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحون

}  أَنا ورسِلي ِإنَّ اللَّه قَِويٌّ عِزيزكَتب اللَّه لَأَغِْلبن{: اهللا سبحانه، قال اهللا تعاىل
 ].٢١:اادلة[
 



 

٨٦ 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال
ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر اهللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم من (: يقول

  .)خالفهم حىت تأتيهم الساعة وهم على ذلك
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
  

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٨٧ 

 السابعاخلطاب 

 

  ِرسالَةُ توِضيٍح ِإلَى منتِصِر الزياتِرسالَةُ توِضيٍح ِإلَى منتِصِر الزيات
 

  هـ١٤٢٣ دةذو القع ٤
  م٢٠٠٣ كانون الثاين/يناير ٧

 
 ِبقَلَِم الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

،هكَاتبر ةُ اِهللا ورمح و عليكُم المالس 
 

رداً على ندائك املوجه إىل الشيخ أمين الظواهري لالستبيان حول ماهية التفكري من أبعاد 
 .ن أتكلم كثرياً، ولكن يكفي أا كشفت وجه أمريكا الوقحأيلول الغزوة املباركة، ل

 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي أن تعلم أن عدد الشباب الذي انتهج الدين 
اإلسالمي بعد ضياعه من النفوس الناتج عن اإلحساس بالضعف أمام قوة الردع احلكومية 

 .العقول، ويف فترة وجيزةوأمريكا اليت مل زم، زاد عددهم بدرجة ال تتخيلها 
 

باهللا عليك ال توقف النفوس اجلديدة املسلمة اليت تثق يف كالمك من أن تنتهج العمل 
 وإذا كانت هذه املفاهيم ،كان كافة، كما يقتلوننا كافةياجلهادي املتمثل يف قتل األمر



 

٨٨ 

قتلوننا يف ، فأنا أدرى أن اجلهاد ضد أعداء اهللا الذين ي"مصلحة البلد"تتعارض مع مصطلح 
 . والثمن خبس مهما كان ما دام يف مرضاة اهللا وجناته؛كل مكان البد أن يكون له مثن

 
و جتدر اإلشارة إىل أن هذه الرسالة بنصها أعاله مل يتم تأكيد أو نفي صحتها، و لكن [

 ]أُدرجت ملا فيها من رسائل تتوافق مع ج الشيخ أمين الظواهري حفظه اهللا
 
الظَّو نمِريأَياه 

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٨٩ 

 الثامناخلطاب 

 

  ؛ ؛ ِرسالَةُ دعٍم و تحِريٍضِرسالَةُ دعٍم و تحِريٍض
  ،،ِإلَى املُسِلِمين عامةًِإلَى املُسِلِمين عامةً

  و أَهِلنا ِفي الِعراِق خاصةو أَهِلنا ِفي الِعراِق خاصة
 

  هـ١٤٢٤ ربيع األول ٢٠
  م٢٠٠٣ أيار/مايو ٢١

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 
قامت قناة اجلزيرة ِبحذف املُقَِدمة، و للعلم فإنه يف تلك الفترة كانت قناة اجلزيرة [

 ...]الفضائية هي اجلهة الوحيدة املُخولة بنشر هذه األمانة، و لكنها خانتها و اهللا املُستعان
 

مقطع [ بعد تقسيم العراق سيأيت الدور على السعودية و إيران و سوريا و باكستان... 
، و لن يتركوا ...]ه قناة اجلزيرة و هي املُخولة بنشر هذه األمانة، ولكنها خانتهاحذفت

 .حول إسرائيل إال شظايا ممزقة من أشباه الدول تابعة خانعة خاضعة ألمريكا و إسرائيل
 



 

٩٠ 

و هاهي احلقائق تتضح أمامكم أيها املسلمون، وتسقط كل األقنعة املهترية البالية، فهاهم 
مقطع حذفته قناة اجلزيرة و هي املُخولة بنشر هذه األمانة، ولكنها [حكام املسلمني 

 يف املطارات و القواعد و التسهيالت فيسمحون لسفنه بالعبور يف مياهه ...]خانتها
، وميدوا ...]مقطع حذفته قناة اجلزيرة و هي املُخولة بنشر هذه األمانة، ولكنها خانتها[

نون لطائراته للعبور يف أجوائهم، بل و االنطالق من بالوقود و الطعام و املؤن، و يأذ
 مطارام، و يرحبون جبيوشه اجلرارة لتهاجم العراق من أراضيهم؛

 
 فهاهي السعودية تنطلق الطائرات من مطاراا، −
 و هاهي الكويت تزحف اجليوش اجلرارة من أرضها، −
 و هاهي قطر تربض قيادة احلملة فيها، −
 ة األسطول اخلامس داخلها،و هاهي البحرين تقبع قياد −
مقطع حذفته قناة اجلزيرة و هي املُخولة [و هاهي مصر متر البوارج احلربية من قنواا  −

 ،...]بنشر هذه األمانة، ولكنها خانتها
 و هاهي اليمن تتزود السفن الصليبية من موانئها، −
 باتريوت و هاهي األردن تنتشر فيها قوات الصليبيني و تنصب فيها بطاريات صواريخ −

 ...محاية إلسرائيل
 

 !مث بعد كل ذلك تتصاحيون بكل نفاق و خمادعة أم  يعارضون احلرب على العراق
 

لن جتدي عنكم االحتجاجات و ال املظاهرات و ال املؤمترات شيًء، لن ينفعكم إال محل 
ن السالح و النكاية يف أعدائكم من األمريكان و اليهود، إن املظاهرات لن تقارع، ول

حتفظ حرمات مهددة، ولن تطرد عدواً حمتالً ولن تردع باغياً عنيداً، إن الصليبيني و اليهود 
مقطع حذفته قناة اجلزيرة و هي [ال يفهمون إال لغة القتل و الدماء، و ال يقتنعون إال 

 .نهار املدمرة و األبراج احملترقة و االقتصاد امل...]املُخولة بنشر هذه األمانة، ولكنها خانتها
 



 

٩١ 

فيا أيها املسلمون، احزموا أمركم ضد سفارات أمريكا و إجنلترا و أستراليا و النرويج و 
 ...مصاحلهم و شركام و موظفيهم

 
أشعلوا األرض ناراً حتت أقدامهم، فليس هلم ذمة و ال عهد و ال أمان، واطردوا هؤالء 

 ...ارمني من بالدكم
 

 ،ني و األستراليني و النروجييني و غريهم من الصليبينيو ال تسمحوا لألمريكان و الربيطاني
 أن يعيشوا يف بالدكم و أن يتمتعوا خبرياا و يعيثوا فيها ،قتلة إخوانكم يف العراق

 ...فساداً
 

و اعتربوا بإخوانكم التسعة عشر الذين هامجوا أمريكا بطائرام يف نيويورك وواشنطن، و 
  ...يالً، فال زالت تأن من جراحها حىت اليومأنكوا فيها نكاية مل تشهد هلا مث

 
مقطع حذفته قناة اجلزيرة و هي املُخولة بنشر هذه األمانة، ولكنها [ أيها الشعب العراقي؛

 لقد هزمنا هؤالء الصليبيني عدة مرات من قبل، و طردناهم من بالدنا و ...]خانتها
 ااهدين يتتبعون أعدائك مقدستانا، و أعلم أنك لست وحدك يف املعركة؛ فإن إخوانك

 .و يتربصون م
 
قامت قناة اجلزيرة ِبحذف أجزاء كبرية من مضمون الرسالة، و للعلم فإنه يف تلك الفترة [

كانت قناة اجلزيرة الفضائية هي اجلهة الوحيدة املُخولة بنشر هذه األمانة، و لكنها خانتها 
 ...]و اهللا املُستعان

 
مقطع حذفته قناة اجلزيرة و هي املُخولة [ و أفغانستان والشيشان إن ااهدين يف فلسطني

 ويف قلب أمريكا والغرب يذيقون هؤالء الصليبيني ...]بنشر هذه األمانة، ولكنها خانتها



 

٩٢ 

 املوت ألواناً، ولعل األيام املقبلة حتمل لك من األخبار ما يشفى به صدرك بإذن اهللا كؤوس
 .و قدرته

 
ِبحذف اخلامتة، و للعلم فإنه يف تلك الفترة كانت قناة اجلزيرة الفضائية قامت قناة اجلزيرة [

 ...]هي اجلهة الوحيدة املُخولة بنشر هذه األمانة، و لكنها خانتها و اهللا املُستعان
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٣ 

 التاسعاخلطاب 

 

  تحِذير األمِريكَاِنتحِذير األمِريكَاِن
املَس ِمناملَس وِمنامانتانقَِلي غُوتعواِس ِبمامانتانقَِلي غُوتعاِس ِبم  

 
  هـ١٤٢٤ مجادى الثاين ٥
  م٢٠٠٣ آب/أغسطس ٣

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛إلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍنأيها ا
 

أعلنت أمريكا أا ستبدأ حماكمة أسرى املسلمني يف غوانتانامو أمام جلان عسكرية قد 
 !حتكم عليهم باإلعدام

 
قَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ فَلْي {: الذي قال يف حمكم كتابه،أُقِْسم ِباِهللا الْعِظيِمو 

، لتدفعن أمريكا الصليبية غالياً مثن كل أذى ميس ]٧٤:النساء [}الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرة



 

٩٤ 

 كل من أعاا -بعون اهللا وقدرته-أسرياً من أسرى املسلمني لديها، وليدفعن نفس الثمن 
 . عمالئهاعلى أسره، أو سلمها هلا أو لعميل من

 
أن أمريكا أعجز من أن حتمي نفسها فضالً عن أن فليعلم الذين يتواطئون مع أمريكا؛ 

 .حتمي غريها
 

فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَن تِصيبنا دآِئرةٌ {: قال تعاىل
ِبالْفَت أِْتيأَن ي ى اللّهساِدِمنيفَعن فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبحصِعنِدِه فَي نٍر مأَم ِح أَو{ 

 ].٥٢:املائدة[
 

-فليتأكد كل أسري لدى الكافرين أن حتريره دين يف عنق كل جماهد، وأن فرجه قريب 
 . وأن إخوانه ااهدين مل ينسوا ثأره من الصليبني اجلدد-بإذن اهللا تعاىل

 
 ... أمريكا وهي تقيد أسرى املسلمني وتنكل م، إمنا تنكل بنفسهاإن

 ...أبنائهاوإذ حتاكمهم إمنا حتاكم 
 ...وإذ حتكم عليهم إمنا حتكم على شعبها

 
 خبلق أو مبدأ أو عقيدة، لقد ضربت التزاماًإننا ال نتوقع من أمريكا عدالً وال إنصافاً وال 

 .-حىت فيما وقعت عليه-باملبادئ  االستخفافأمريكا للعامل املثل على 
 

 حىت اآلن ليس سوى مناوشات أوىل، أما عاينتهإن ما ؛ لكننا نقول ألمريكا شيئاً واحداً
 .املعركة احلقيقية فلم تبدأ بعد

 
 إن كان حريصاً على -الذي قتلت جيوشه نسائنا وأطفالنا-وعلى الشعب األمريكي 

باع العقل واملنطق قبل أن ال ينفع الندم، وقد مستقبله ومستقبل أجياله، أن يبادر إىل إت



 

٩٥ 

فَِإما تثْقَفَنهم ِفي {:  ما ترون ال ما تسمعون، قال تعاىل-بإذن اهللا-أعذر من أنذر، واخلرب 
 .]٥٧:األنفال [}الْحرِب فَشرد ِبِهم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرون

 
 :وقال زهري 

 
  وما هو عنها باحلديث املرجم***متم وذقتم وما احلرب إال ما عل

  وتضر إذا ضريتموها فتضرم***وها تبعثوها ذميمةً ـمىت تبعث
 

هذه هي أمريكا وعمالؤها ينكلون بأسراكم فأروهم ؛ فيا أيها املسلمون يف كل مكان
 .كيف تثأرون هلم

 
آِخر لَّى اوص و ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعِبِه  دحص آِلِه، و ٍد، ومحا مِدنيلَى سُهللا ع
لَّمس و ،و هكَاتبر ةُ اِهللا ورمح و عليكُم المالس. 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٦ 

 العاشراخلطاب 

 

  الذِّكْرى الثّاِنيِةالذِّكْرى الثّاِنيِة
  ؛؛ِلغزوتي ِنيو يورك و واِشنطُنِلغزوتي ِنيو يورك و واِشنطُن
  بالغُ تحِريض اُألمِة علَى اِجلهادبالغُ تحِريض اُألمِة علَى اِجلهاد

 
  هـ١٤٢٤ رجب ١٤
  م٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٠

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .الهِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وا
 

رك وواشنطن متر علينا، وتذكرنا بتضحية يوها هي الذكرى السنوية الثانية لغزويت نيو
إخواننا األبطال التسعة عشر، الذين كتبوا بدمائهم يف تاريخ أمريكا صفحة من صفحات 
رفض املسلمني الستكبارها وطغياا، واعتزازهم بدينهم وعقيدم وكرامتهم، وتصميمهم 

 .مني وللمستضعفني من بين البشرعلى الثأر للمسل
 



 

٩٧ 

رك وواشنطن تتحدى أمريكا ومحلتها يووها هي الذكرى السنوية الثانية لغزويت نيو
الصليبية، اليت تترنح من جراحها يف أفغانستان والعراق، وتكشف عن خداعها وهي ختفي 

 .رها فيهماائحجم خس
 

 لسنا إننا؛ ة، فنقول هلمويف هذه الذكرى يهمنا أن خناطب شعوب دول احلملة الصليبي
 .طع بعون اهللا أي يد متتد إلينا بعدوانقدعاة قتٍل وتدمري، لكننا سن

 
كفى احنرافا يف العقيدة واحندارا يف السلوك واعتداء على أنفس املستضعفني  ؛ونقول هلم
 .بل وكفى متاجرة بشعارات احلرية والعدالة، وحقوق اإلنسان، وأمواهلم

 
 فإن أبيتم –دين التوحيد والعدالة والعفة والرتاهة والعزة-سالم إننا ندعوكم إىل اإل

اإلسالم، ال أقل من أن تكفوا عدوانكم على أمتنا، فإنكم منذ عقود تقتلون نسائنا 
 . وأطفالنا وتسرقون ثرواتنا وتدعمون الطغاة القاهرين ألمتنا

 
 ا على اعتديتم وسيلة  فتوقعوا أن نرد عليكم بكل؛فإن أبيتم إال االستمرار يف العدوان

 .املسلمني وعلى كل مظلوم من بين البشر
 

إن أبيتم إال العدوان؛ فمرحباً تقدموا، ولكن إىل اهلاوية، واعلموا أن أمة تؤثر املوت يف 
 .سبيل اهللا على احلياة حتت سياط الذل؛ أمة لن تنهزم بإذن اهللا

 
 وعلى بداية محلتكم الصليبية، رك وواشنطن،يووقد مرت حىت اآلن سنتان على غزويت نيو

 فماذا حصدمت فيهما؟ ومن كان منا أصدق هلجة؟ حنن أم أكابر جمرميكم بوش وبلري؟
 

 بنفط العراق والسيطرة وأغروكمفقد وعدكم أكابر جمرميكم بالقضاء على اإلرهاب، 
 عليه، فهل وجدمت ما وعدوكم حقاً؟



 

٩٨ 

 
باهللا واجم ونستشهد ونطاردكم وهل وجدمتونا نركع ونستجدي ونستسلم؟ أم نستعني 

 يف كل مكان؟
 

فهل انتهت ؛ –من اجل تأمني حياتكم-وقد وعدكم أكابر جمرميكم بالقضاء على القاعدة 
 انتشرت واتسعت وتزايد أمالقاعدة رغم كل احلرب الشرسة القذرة اليت تشن ضدها؟ 

 أنصارها بعون اهللا وقوته؟
 

  خوف؟إىلقلون من رعٍب إىل رعب ومن خوٍف وهل أمنتم يف حياتكم؟ أم ال زلتم تنت
 

 أمريكا لن تنعم باألمن إن؛ -حفظه اهللا-هل تذكرون قسم الشيخ ااهد أسامة بن الدن 
حىت نعيشه واقعاً يف فلسطني، وسائر بالد اإلسالم؟ هل صدقكم فيه؟ أم صدقكما بوش 

 وبلري يف محلتهم الصليبية؟
 

 ،عة أمة مسلمة، قررت أن تقاتلكم حىت آخر رمقطليهل تعلمون ما هي القاعدة؟ إا 
 ! عون القضاء على أمة مسلمة؟يفهل تستط!  أن تستسلم جلرائمكم وفحشكمإباًء
 

نؤكد لكم أن ما رأيتموه حىت اآلن ليس إال املناوشات األوىل ف ،ويهمنا أن نزيدكم علماً
نفسكم للقصاص من أدوا ِعأما امللحمة احلقيقية فلم تبدأ بعد فأ ،وبداية االشتباك

 .جرائمكم
 
نفسكم وقفة صادقة تراجعوا فيها جرائمكم ضد املسلمني، مث مع أن تقفوا  أننا ندعوكمإ

 .وأفغانستانكابر جمرميكم عن احلجم احلقيقي خلسائركم يف العراق أتسألوا 
 
 .ن يصارحوكم ولكنهم اجنب من ذلكأن كانوا ميلكون الشجاعة إننا نتحداهم إ



 

٩٩ 

 
ىل مطالبة إن يسارعن أبنائهن؛ أن كن يأملن يف رؤية إ الصليبيني اجلنود مهاتأوننصح 

 .يهم يف توابيت إلن يعودواأعادم قبل إحكومان ب
 

 ؛خواننا املسلمني يف فلسطنيإويف هذه الذكرى خناطب 
 
ننا بعون اهللا وقدرته لن نترك إن جرح فلسطني يدمي يف قلب كل مسلم، وأنؤكد هلم و
ىل الثبات إوندعوهم ، سالم يف فلسطني وكل بالد اإلمن حىت نعيشه واقعاًباألمريكا حتلم أ

مريكا وعمالءها الذين يباركون خطة الطريق أعلى طريق اجلهاد، وعدم االخنداع خبدع 
 .ىل جهنم، فلن تتحرر فلسطني بغري جهادإ

 
ملؤمنني ومعاداة  تتمسكوا مبواالة اأن تلقوا سالحكم، وعليكم أن إياكم مث إياكم مث فإياكم

 تتحالفوا مع الذين يعترفون بشرعية أن وإياكم ا، إالالكافرين اليت ال يتحقق التوحيد 
 . ويرضون بالفتات منهاإسرائيل

 
 ؛خواننا ااهدون يف العراق إماإو
 

ن يبارك يف تضحيام وبسالتهم يف قتال الصليبني، أيديهم ونسأل اهللا أفنحييهم ونشد على 
مريكان كما مة كلها تؤيدكم فتوكلوا على اهللا وافترسوا األن اهللا معكم واألإ؛ ونقول هلم
 .ا النصر صرب ساعةإمنسود فرائضها، وادفنوهم يف مقربة العراق، وتفترس األ

 
 ؛يها املسلمون حول العراقأويا 

 
 ...هل الشام ارض الرباط رجال الطائفة املنصورةأيا 

 ...رمحه اهللاحفاد حممد الفتح أهل تركيا أويا 



 

١٠٠ 

 ...يا اهل جزيرة العرب احفاد الصحابة رضوان اهللا عليهم
 ... والبوسنة والشيشانأفغانستانورواد اجلهاد يف 

 
ذيقوهم طعم املوت الذي أىل التنكيل م وإىل العراق فهلم إمريكان قد جاءوكم هم األ ها

 .يفرون منه
 
 ؛خواننا املسلمون يف باكستان فنقول هلمإما أ

 
 وسلم أفغانستان،مىت تصربون على مشرف اخلائن الذي باع دماء املسلمني يف حىت 

 ولوال خيانته ملا قامت ، الصليبيةأمريكا إىل الصحابة أحفادااهدين املهاجرين العرب 
 .– حدود باكستان الغربيةإىلاليت جلبت اهلنود -احلكومة العميلة يف كابل 

 
، وخنق اجلهاد يف كشمري األمريكيووية للتفتيش  الناملنشآتومل يكتفي بذلك بل اخضع 

، كل هذا من اجل حفنة من الدوالرات يدسها بإسرائيل بيعها، مث االعتراف إىلويسعى 
 . يف جيبهاألمريكان

 
 إن من يبع دينه ال يضحي من اجل احد، لذا فليعلم ضباط الباكستاين وجنوده؛ إن

 إىلىي خان للهنود يف دكه مث يفر  حيأسلمهم كما أسرىمشرف سيسلمهم إىل اهلنود 
 .اخلارج ليتمتع حبساباته السرية

 
 يقفوا صفا واحدا حلماية باكستان من احلملة أن يف باكستان اليوم ني على كل املسلمإن

 .الصليبية اليت تتحالف مع اهلندوس ضد املسلمني
 

ها فقط، وان  مصلحتإال وال تعرف ألحد ال ترد اجلميل أمريكا أنوليعلم ضعاف النفوس 
 املسلمني يف باكستان أيها فتحركوا ، تتحالف مع اهلند ضد املسلمني يف شبه القارةأمريكا



 

١٠١ 

وا من نومكم وجنود اهلندوس يقتحمون عليكم بيوتكم بالتواطؤ مع ظ تستيقأنقبل 
 .أمريكا

 
 أفغانستان؛ املسلمون يف إخواننا أما
 

 ضرباتكم، فال أمام يتراجعون ريكاناألمهم   اهللا وهابإذنفنبشرهم بان النصر قريب 
 .اإلجنليز أحالفهم مع أفغانستانمتكنوهم من الفرار وادفنوهم يف 

 
 إىل الصليبني يف كابل من الذين كانوا ينتسبون يوما أقدام الذين ارمتوا حتت وأما
 ؛اجلهاد

 
دنيا  يستنفذوا غرضهم، فتبوؤوا خبزي الأن سيتخلصون منكم بعد األمريكان إنفنقول هلم 
فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم  {: قال تعاىل،، فابشروا مبا حكم به القران عليكماآلخرةوخسارة 

مرض يساِرعونَ ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَن تِصيبنا دآِئرةٌ فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمٍر 
 . ]٥٢:املائدة [} ما أَسرواْ ِفي أَنفُِسِهم ناِدِمنيمن ِعنِدِه فَيصِبحواْ علَى

 
 ؛ فنقول هلااإلسالم امتنا املسلمة يف كل ديار أما
 
 النصر مع الصرب، وان عدونا يف غاية إن الدرس الذي نتعلمه من العامني املاضيني؛ إن

 . املسلمون يف ميدان اجلهادأيهاالضعف، فاثبتوا 
 
ن جتزي شيئا، واملظاهرات لن زم عدوا، فامحلوا سالحكم ودافعوا  لالسياسية احللول إن

 .عن عقيدتكم وكرامتكم
 



 

١٠٢ 

 مكان، أي بقعة ويف أي يف األمن منتشرة يف كل مكان فاحرموهم من أعدائكم مصاحل إن
 .بل ويف عقر دارهم

 
 ألمريكانفا، أفغانستان يف العراق من بعد األمريكان بورطة أعيننا اقر أن أليكموحنمد اهللا 

 بقوا استمر نزيفهم حىت وإذا ، انسحبوا خسروا كل شيءإذا نارينييف كال البلدين بني 
 .املوت

 
 ؛ املسلمونأيهاواعلموا 

 
 من علماء وأعوام خبيانة احلكام العمالء إال يتمكنوا من بالدنا  واليهود ملالصليبيني إن

 -سالح العلم-بكل ما متلكون ، فاسعوا ألعدائه اإلسالمالسالطني الذين باعوا ديار 
 .األمة ذلك بني كل طوائف إىلولتنتشر الدعوة 

 
 ؛ املسلمني يف كل مكان فنقول هلمأسرى يف القيود من األسود أما
 
 نصر اهللا قريب، إن، فاصربوا ]٦-٥:الشرح[} ِإنَّ مع الْعسِر يسرا* فَِإنَّ مع الْعسِر يسرا {

 ال ندخر وسعا يف فك أن نعاهد اهللا وإننان يف عنق كل مسلم،  ختليصكم ديإنواعلموا 
 .قيودكم بعون اهللا وقوته

 
 ؛ الصليبنيألعدائهم املسلمني أسرى هؤالء الذين يساومون على تسليم أما
 

، ونبشرهم بسوء وأطفاهلمفنبشرهم بانقضاض الصليبني عليهم حىت وان باعوا هلم نسائهم 
 اآلخرة مث عذاب اهللا يف ،خلونة والعمالء وبائعي دينهم مع ااإلسالمالذكر يف تاريخ 

 .]١٨٧:آل عمران [}فَِبئْس ما يشترون{
 



 

١٠٣ 

 .أموراً يثري وأمر ، جرمية ال بد هلا من عقابأعدائهم إىل تسليم اسر املسلمني أنوليعلموا 
 
 واليهود،  الصليبنيأعدائها املسلمة اليوم تتوحد بفضل اهللا حول راية اجلهاد ضد اآلمة إن

 طريق األمة، فقد عرفت اإلسالموان فجرا جديدا يشرق بالعزة والكرامة على ربوع 
 .النصر والشهادة والتضحية يف سبيل اهللا

 
 ؛فيا امتنا املسلمة

 
 فثقي بنصر اهللا واقتحمي ، ختاذلت احلكومات واهليئاتأن بعد األمةهذا عصر جهاد 

فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ  {: عليه وسلم قال تعاىل لنبيه صلى اهللا،ميدان اجلهاد
 دأَشا وأْسب دأَش اللّهواْ وكَفَر الَِّذين أْسب كُفأَن ي ى اللّهسع ِمِننيؤِض الْمرحو كفْسن

 .]٨٤:النساء [}تنِكيال
 

آِخرالعاِملو بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،ني. 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٠٤ 

 احلادي عشراخلطاب 

 

  ؛؛ِرسالَةُ نصٍحِرسالَةُ نصٍح
  ِللْمسِلِمين ِفي باِكستانَ و أَفْغاِنستانِللْمسِلِمين ِفي باِكستانَ و أَفْغاِنستان

 
  هـ١٤٢٤ شعبان ٢
  م٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ٢٨

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

هكَاتبر ةُ اِهللا ورمح و عليكُم المان، الستاِنسأَفْغ انَ وتاِكسفيا إخواننا املسلمني يف ب. 
 

 وأن ينجينا وإياكم من الفنت ما ظهر منها وما ، على طاعتهوإياكمنسأل اهللا أن يثبتنا 
 ومن بعد حمنتنا ، وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمناً لنا، وأن ميكن لنا ديننا الذي ارتضى،بطن
 .خرة بفضل اهللا وكرمه ومنته يف اآل يف الدنيا وفوزاً ومتكيناً ونصراًعزاً
 

 ففي ، تعلمون أن النصيحة واجب شرعي؛إخواين املسلمني يف باكستان وأفغانستان
الدين : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أن ،ضي اهللا عنهصحيح مسلم عن متيم الداري ر

 ."هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم":  قال؟ قلنا ملناً، ثالث"النصيحة
 



 

١٠٥ 

 بأمر املسلمني واجب إسالمي، فقد أخرج الطرباين رمحه اهللا عن االهتمام و تعلمون أن 
من مل يهتم بأمر  ":هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا :حذيفة رضي اهللا عنه قال

قال  :، ويف صحيح مسلم عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال"املسلمني فليس منهم
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ."اجلسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
 

ها اإلخوة األحبة أن احلملة الصليبية اليت تقودها أمريكا ومن خلفها أعواا وتعلمون أي
 أا حتارب اإلرهاب؛ دعت وإن ،وأحالفها من الكفار واملنافقني تستهدف اإلسالم وأهله

فاإلرهاب عندهم هو اجلهاد وهذه احلملة تسعى إىل القضاء على اإلسالم عقيدة وشريعة، 
 .ها إىل قطعان تابعة لسادة العامل يف واشنطن وتل أبيب ولندنواستعباد أمة حممد وحتويل

 
حىت أن اجلزء الذي منعت احلكومة األمريكية نشره من التقرير الذي أعده الكوجنرس عن 
أحداث احلادي عشر من سبتمرب تضمن توصية تدعو إىل منع احلكومة السعودية من طباعة 

!  تدعو إىل كراهية اليهود والنصارىآياٍت  ألنه يتضمن،ملاذا!!! وتوزيع املصحف الشريف
 .إىل هذا احلد وصل التكرب واإلجرام

 
 ، وأن يتدبروا أمرهم،وهلذا أيها اإلخوة األحبة ال بد للمسلمني أن يتناصحوا يف ما بينهم

 يف مقاومة ، ويتوكلوا على رم سبحانه وتعاىل،ويتفكروا يف حاهلم، مث يشحذوا مهتهم
 .ة اليهودية اليت تسعى إىل القضاء على اإلسالم واملسلمنيهذه احلملة الصليبي

 
 رسول  حممداً،ال إله إال اهللا"  عقيدةفأول ما أود أن أحدثكم فيه هو عقيدة التوحيد؛

متها ئ صلى اهللا عليه وسلم، هذه العقيدة اليت ال تقوم كما أمجع سلف األمة وأ"اهللا
 . املؤمننية من الكافرين ومواالةء إال بالربا،وعلمائها

 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا { :قال اهللا سبحانه وتعاىل

اودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو اء ِمنكُمرا بِإن ِمِهمةُ ِلقَو



 

١٠٦ 

 لَك ِلكا أَممو نَّ لَكِفرغتِلأَِبيِه لَأَس اِهيمرلَ ِإبِإلَّا قَو هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبو
ِصريالْم كِإلَيا ونبأَن كِإلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبٍء رياللَِّه ِمن ش ٤:املمتحنة[} ِمن.[ 

 
اجلصاص احلنفي رمحه اهللا يف أحكام القرآن، فأمر اهللا الناس بالتأسي أبو بكر قال اإلمام 

ِإنا براء ِمنكُم وِمما { : لقوله،م يف إظهار معاداة الكفار وقطع املواالة بيننا وبينهم
كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعاتداء أَبضغالْبةُ واودقد ،} الْع فهذا حكم 

تِبعِلأَِبيِه{ املؤمنني به، وقوله د اِهيمرلَ ِإبيعين يف أن ال يتأسوا به يف الدعاء لألب }ِإلَّا قَو 
 أنه  فأخرب اهللا تعاىل، وإمنا فعل إبراهيم ذلك ألنه أظهر له اإلميان ووعده بإظهاره،الكافر

بني له أنه عدو هللا تربأ منه، فأمر اهللا تعاىل بالتأسي بإبراهيم يف كل أموره إال منافق فلما ت
 . لألب الكافراالستغفاريف 
 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود { :وقال أيضا اإلمام اجلصاص يف تفسري قوله تعاىل
ء بعٍض ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي الْقَوم والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِليا

والويل هو الناصر ألنه يويل صاحبه (:  قال اإلمام اجلصاص،]٥١:املائدة[} الظَّاِلِمني
لون  ألم يتوعصبتها املرأة، وويل  باحلياطةبالنصرة، وويل الصغري ألنه يتوىل التصرف عليه

 ال ؛ للمسلم ويف هذه اآلية داللة على أن الكافر ال يكون ولياً،عليها عقد النكاح
ن الوالية ضد  أل، من الكفار والعداوة هلمالرباءة ويدل عل وجوب ،بالتصرف وال بالنصرة

ل اهللا فجع، }فَِإنه ِمنهم ومن يتولَّهم منكُم{ :العداوة، فقال رمحه اهللا أيضا فقال تعاىل
 . كالم اجلصاص رمحه اهللانتهى ،) فهو يف حكمهم،تعاىل من يتوىل قوم منهم

 
 للتوحيد  مضاد، فإن تويل الكفار الصليبني من األمريكان واليهود واهلنود وأحالفهم،ولذا

و جرم عظيم، توعد اهللا  ،الذي أنزله اهللا سبحانه يف كتابه على نبيه صلى اهللا عليه وسلم
فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ {:  فقال سبحانهه بالندامة يف الدنيا،سبحانه فاعل

ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَن تِصيبنا دآِئرةٌ فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمٍر من ِعنِدِه فَيصِبحواْ 
 وتوعدهم اهللا بالعذاب يف اآلخرة، فقال ،]٥٢:املائدة[} م ناِدِمنيعلَى ما أَسرواْ ِفي أَنفُِسِه

الَِّذين يتِخذُونَ الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن دوِن * بشِر الْمناِفِقني ِبأَنَّ لَهم عذَابا أَِليما { :سبحانه
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ةَ فَِإنَّ الِعزالِْعز مهونَ ِعندغتبأَي ِمِننيؤاالْمِميعفهكذا ،]١٣٩-١٣٨:النساء[} ةَ ِللِّه ج 
 . وبالعذاب يف اآلخرة،توعدهم اهللا سبحانه وتعاىل باملذلة يف الدنيا

 
وبناء على ما ذكرنا من اآليات الكرميات وتفسريها، فكل من واىل الكافرين على 

نيا ن بالندامة يف الدآ وقد حكم عليه القر،ن اإلسالم مثلهمماملسلمني فهو خارج 
شرف وأنصاره وعلى  وهذا احلكم ينطبق على برويز م، يف اآلخرةتبوالعذاب إن مل ي
 . هذا هو حكم القرآن فيهم، ألم والوا األمريكان على املؤمنني،كرزاي وحكومته

 
 ؛وثاين ما أود أن أحدثكم فيه هو اجلرائم اليت يرتكبها مشرف وأعوانه يف باكستان

فم وحماربة حاكمية ،ج من سلفه يف تنحية الشريعة عن احلكمشرف هو الذي سار على 
 .الشريعة بكل ما يستطيع

 
شرف هو الذي قدم كل إمكانيات باكستان العسكرية واألمنية خلدمة أمريكا وجيشها وم

وطرياا وأجهزة أمنها، ملاذا؟ لتقتل املسلمني يف أفغانستان، وملاذا؟ لتطارد املسلمني من 
 وتسلمهم إىل أمريكا ، أحفاد الصحابة،فغان والعرب ااهدين املرابطنيالباكستانيني واأل

 .حيث يواجهون التعذيب والقتل والسجن الفوري
 
شرف هو الذي مكن أمريكا من إسقاط األمارة اإلسالمية يف أفغانستان، وبدون م و

ء يف الف األبرياآ وال استطاعت أن تقتل ،مساعدته الكبرية ملا استطاعت أمريكا ذلك
شرف وجيوبه وحساباته السريةأفغانستان، هؤالء األبرياء الذين تقتر دمائهم من يدي م. 

 
ل الربنامج النووي الباكستاين من آلة للدفاع عن باكستان إىل شرف هو الذي حوم و

ل الربنامج النووي الباكستاين من مقاتل شرس يدافع عن عبئ  يثقل كاهل باكستان، حو
له بدل أن جيلب عزة باكستان جز مقعد حيتاج إىل الرعاية والعناية، وحوباكستان إىل عا

ضوع ألمريكا والعبودية خلواستقالهلا ومحايتها وسيادا وكرامتها إىل ذريعة للخنوع وا
 .لطغياا
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ونتيجة خليانة مل، تلك شرف للمسلمني يف أفغانستان قامت احلكومة العميلة يف كاب

  ديداًنود حلدود باكستان الغربية، فأصبح أمن باكستان مهدداًاحلكومة اليت جلبت اهل
 . من الشرق ومن الغربخطرياً

 
 وهو الذي ساوم اهلنود ،شرف هو الذي خنق اجلهاد يف كشمري حىت ال تغضب اهلندم و

 كما باع ،واألمريكان على حقوق أهل كشمري املسلمني، يريد أن يبيع قضية كشمري
لليهود، ولكن جماهدي فلسطني بعون اهللا وقوته أفسدوا على خونة العرب فلسطني 

فسد جماهدي كشمري بعون اهللا وقوته على  سيكماإسرائيل وعمالئها املنافقني مؤامرا، 
شرف واهلند وأمريكا خططهمم. 
 
 وهو تفتيش ، النووية الباكستانية للتفتيش الدويلاملنشآتشرف هو الذي أخضع م و

 . دف إىل حرمان باكستان من سالحها النوويمتزايدة، يف سياسة أمريكي يف احلقيقة
 
،  تاماًًء بإسرائيل حىت ترضى عنه أمريكا رضااالعترافشرف هو الذي يسعى إىل م و

وحىت يلِّسفلسطني ويعترف بشرعية الكيان الصهيوين، ملاذا؟ حماربة لإلسالم واملسلمنيم . 
 
 لقوات الباكستانية إىل العراق ليقتل جنودها بدالًشرف هو الذي يسعى إىل إرسال ام و

 . ألمريكا يف بالد املسلمنيمن اجلنود األمريكان، وليقتلوا املسلمني يف العراق سفرياً
 

 إن مشرف لن ؛ فأقول هلم،وإين هنا ألخاطب جنود وضباط اجليش الباكستاين
 فال ، من أجل أحد فإن من باع دينه ال يضحي،يشارككم التضحية إذا هامجتكم اهلند

ولكنه إذا اشتد ، ولن يتحمل القصف مثلكم،شرف معكم يف اخلطوط األماميةتنتظروا م 
شرف إىل يفر م  و،اخلطب سلمكم إىل اهلندوس كما أسلمكم حيىي خان من قبل يف مىت

 .اخلارج ليتمتع حبساباته السرية
 



 

١٠٩ 

 ويسلب منكم السالح ، يف بالد أفغانستانأعدائكمشرف خبياناته قد جلب جنود م و
 وال تعرف إال مصلحتها ، وأمريكا ال ترد اجلميل ألحد!النووي تنفيذا لسياسة أمريكا

، و من أراد مثاالً حياً فلينظر إىل ياسر عرفات، الذي قدم إلسرائيل و أمريكا كل ما فقط
، ثُم طلبوه، و رغم ذلك حيبسونه يف مكتبه، و فرضوا عليه رئيس وزراء أكثر خيانةً منه

 .قرروا أخرياً طرده، فهذه هي عاقبة اخلَونة
 

فمصاحل أمريكا يف شبه القارة هي مع اهلند، و ليست مع باكستان، و سوف تنقلب 
أمريكا على باكستان فور جناحها يف فرض سيطرا على أفغانستان، و الدليل على ذلك 

 على ما تضمره أمريكا أن أمريكا تصف ااهدين يف كشمري باإلرهابيني، و هذا يدل
 .للمسلمني يف باكستان

 
اهلندي الفعال يف اال العسكري و األمين، و -فال خيفى على أحد التعاون اإلسرائيلي

غريمها من ااالت، و ما الزيارة األخرية للمجرم اإلسرائيلي شارون، قاتل اآلالف 
لهند و االتفاقات و الصفقات املسلمني و املُعتدي على حرمة املسجد األقصى، زيارته ل

اليت عقدها مع اهلنود ما هي إال غيض من فيض، هذا احللف األمريكي اليهودي اهلندي 
هذا احللف الذي تشتد أواصره و تثقل حلقاته، بينما مشرف اخلائن يدعوا ! ضد املسلمني

لب مزيداً الباكستانيني لالعتراف بإسرائيل، حىت ترضى أمريكا و إسرائيل عنه، و حىت جي
من األموال يف جيوبه املتخمة باملال احلرام، حىت و إن أدت هذه األموال احلرام إىل حتقيق 
سياسة أمريكا يف املنطقة، الرامية إىل قهر املسلمني يف باكستان حتت سيطرة اهلنود و 

 .اليهود
 

، و و يف كل مرة يستسلم مشرف لضغط أمريكا عليه يزعم أنه حيافظ على أمن باكستان
أنه مضطر إىل أن خيضع ألمريكا، و يف احلقيقة أنه يدافع عن مصاحله و منافعه الشخصية و 
بقاءه يف احلكم، فقد أدرك أنه ال بقاء له يف احلكم إال برضاء الصليبيني عنه، و هلذا انتهز 
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فرصة احلملة األمريكية على أفغانستان حىت يضمن دعم أمريكا املتواصل له، و تأييدها 
 .قائه يف احلكملب
 

أما أمن باكستان فال يحافظ عليه إال تضحيات املسلمني و حرصهم على الشهادة، ألن 
اهلند إن كانت تستطيع تدمري باكستان ملا ترددت حلظةً واحدة، سواءاً أن اتفقت باكستان 

 .مع أمريكا أو اختلفت معها
 

غانستان حىت جيلب لباكستان و يدعي مشرف أنه قد أعان أمريكا على قتل املسلمني يف أف
املنافع املادية و املصاحل االقتصادية، و منطقه هو نفس منطق اجلواسيس و اخلونة و جتار 
املخدرات و مروجي الفاحشة، الذين إن سئلوا ملاذا تبيعون شرفكم و تعتدون على 

 !حرمات إخوانكم و أهليكم؟ قالوا من أجل املنافع املادية
 

الشيطَانُ يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم {: لذي حذر القرآن منها، فقال تعاىلإا دعوة الشيطان ا
ِليمع اِسعو اللّهالً وفَضو هنةً مِفرغكُم مِعدي اللّهاء وشاهللا ]٢٦٨:البقرة[} ِبالْفَح لقد أقر ،

ِإنَّ اللّه الَ يصِلح عملَ {: سبحانه و تعاىل يف كتابه قاعدةً هامة، و هي قوله سبحانه
فِْسِدينن حوله إىل كارثة على ]٨١:يونس[} الْمشرف و مو لذلك ستؤدي خيانات م ،
 .باكستان

 
و يدعي مشرف أنه أرتكب خياناته مضطراً، و لكن اعلموا أيها اإلخوة األحبة أن 

 علماء اإلسالم قاطبة أمجعوا على أنه ال إكراه يف قتل املسلم؛
 

 !و قتلهم إعانة للكفار عليهم! فما بالكم فيمن قتل آالف املسلمني
وليحارب حاكمية ! وما بالكم فيمن فعل ذلك ليقضي على إمارة إسالمية مجاهدة

 !الشريعة
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إا جرائم مركبة، بعضها فوق بعض، و من يفعل ذلك ال بد أن يكون مصريه يف النار، و 
ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ ينِفقُونَ أَموالَهم {: خرة، قال تعاىلاخلسارة يف الدنيا و العذاب يف اآل

ِليصدواْ عن سِبيِل اللِّه فَسينِفقُونها ثُم تكُونُ علَيِهم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَِّذين كَفَرواْ ِإلَى 
مكَرواْ مكْرهم وِعند اللِّه مكْرهم وقَد {: ، و قال تعاىل]٣٦:األنفال[} جهنم يحشرونَ

فَالَ تحسبن اللّه مخِلف وعِدِه رسلَه ِإنَّ اللّه عِزيز * وِإن كَانَ مكْرهم ِلتزولَ ِمنه الِْجبالُ 
 ].٤٧-٤٦:إبراهيم[} ذُو انِتقَاٍم

 
 ...ِإنَّ اللّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم

 
على املسلمني يف باكستان أن يتحدوا و يتعاونوا على خلع هذا اخلائن، و لذا، جيب 

 .تنصيب قيادة خملصة لباكستان، تدافع عن اإلسالم و املسلمني
 

 هؤالء و ثالث ما أود احلديث عنه لكم هو؛ جرائم عمالء الصليبيني يف أفغانستان،
م الطائرات الصليبية، الذين الذين حيكمون يف كابل، حتيطهم القوات الدولية، و تظُلُه

 .حتالفوا مع أمريكا و مشرف إلسقاط اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان
 

هذه اإلمارة اإلسالمية اليت أعادت للمسلمني عزم اليت فقدوها منذ قرون، و حتدت 
أمريكا و قوا، و حتدت األمم املتحدة و عقوباا، و رفضت يف عزة املؤمن و كرامته أن 

 .م إخواا املهاجرين ااهدين، أحفاد الصحابة، إىل أمريكاتسل
 

 أنه فكُلّ جرمية أمري املؤمنني املُال حممد عمر حفظه اهللا و إخوانه يف اإلمارة اإلسالمية؛
رفض اخلضوع الستكبار أمريكا و طغياا، و رفض تسليم ااهدين هلا، و أعلنها يف كُل 

، و كانت هذه "جرموا فليحاكموا أمام احملاكم الشرعيةإن كان أ": قوٍة و عزٍة و إباء
جرمية أكرب من األوىل؛ جيب معاقبة حممد عمر عليها، كيف يدعو إىل حاكمية الشريعة 

 !اإلسالمية بينما الصليبيون و اليهود يسعون إىل القضاء عليها
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لو أدى ذلك لذا قررت أمريكا، مبعاونة مشرف، القضاء على اإلمارة اإلسالمية، حىت و 

هنا يتنهد الشيخ [إىل سفك دماء عشرات اآلالف من املسلمني، نساءاً و أطفاالً و رجاالً 
 .]بكل حسرة

 
 أنه قرر أن يثأر من أمريكا، جزاءاً و كانت كُل جرمية الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا؛

 عظمى يف ملا ترتكبه من جرائم يف فلسطني و سائر بالد اإلسالم، و كانت هذه جرميةً
ميزان أمريكا، إذ كيف يتجاسر رجلٌ من املسلمني، و هم من الشعوب الدنيئة يف حساب 

 !أمريكا، بأن حياسب أمريكا على جرائمها
 

 أن يكون منافقاً، نذالً، خسيساً، يبيع إخوانه املسلمني، مقابل فاملطلوب من حممد عمر؛
مشرف، أما أن يكون أمرياً مسلماً، البقاء يف كرسي احلُكم، حىت ترضى عنه أمريكا و 

 !يدافع عن عزة املسلمني، و حاكمية الشريعة، فهذه جرمية ال تغتفر
 

 أن يكون مترفاً، غارقاً يف ملذات الدنيا، خانعاً، ال و كان مطلوباً من أسامة بن الدن؛
كون تتحرك فيه خنوة و ال عزة و ال غرية، حىت ترضى عنه أمريكا و مشرف، أما أن ي

 !مجاهداً مهاجراً، يدافع عن حرمات املسلمني و مقدسام، فهذه جرمية ال تغتفر
 

و ِمن املُضحكات املُبكيات أن هؤالء العمالء يف كابل يتحدثون عن االستقالل و 
 الدميوقراطية و حقوق اإلنسان؛

 
الدولية و الذين يتشدقون باستقالل أفغانستان يتناسون أم يف محاية آالف القوات 

األمريكية الصليبية، و أم سيفرون بإذن اهللا من كابل مع خروج آخر جندي كافٍر منها 
قريباً إن شاء اهللا، هذه هي دميوقراطية أمريكا، رائدة احلرية، تلك الدميوقراطية اليت يدعونا 

 .] ثواين يف الشريط الصويت٤يوجد قطع ملدة [عمالء الصليبيني إىل اقتفاء أثرها 
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الذين يدعون كذباً متثيل شعب أفغانستان، يتناسون أن رئيسهم ال يستطيع مغادرة مكتبه 
يف كابل، و أن له حرساً أمريكياً ألنه ال يثق يف شعبه األفغاين، و ملا حاول أن يزور 

 .مسقط رأسه قندهار، واجه رصاص ااهدين و أفلت منه بأعجوبة
 

ه الشرطة و قوات األمن و عصابات املُنافقني و أين حقوق اإلنسان يف بلد تنتهك في
حرمات الناس، و تعتدي على أمواهلم و أعراضهم، و ضاع األمن يف أفغانستان بعد أن 
استتب فيها األمن و انتشر العدل و أقيمت احلدود و أُمر باملعروف و نهي عن املُنكر على 

 .يد اإلمارة اإلسالمية
 

مالء يف كابل، إِفي {: م أحفاد املُنافقني، الذين قال اهللا فيهمو ينسى الع ى الَِّذينرفَت
 ِح أَوِبالْفَت أِْتيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآِئرا دنِصيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ ِفيِهماِرعسي ضرقُلُوِبِهم م

 ].٥٢:املائدة[} نفُِسِهم ناِدِمنيأَمٍر من ِعنِدِه فَيصِبحواْ علَى ما أَسرواْ ِفي أَ
 

و من هؤالء املوالني للصليبيني من كان ينتسب يوماً للجهاد، و لكنه اليوم يعيش يف محاية 
القوات األمريكية، و خيضع ألوامر الصليبيني، و يسِبح حبمدهم، و ينكر على من يقوم 

ن آمنواْ من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يا أَيها الَِّذي{: باجلهاد العيين ضدهم، قال تعاىل
يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل 

ؤلُ اللِّه يفَض ةَ آلِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخالَ ياللِّه وِليمع اِسعو اللّهاء وشن ي٥٤:املائدة[} ِتيِه م[ ،
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن دوِن الْمؤِمِنني أَتِريدونَ {: و يقول تعاىل

ِفِقني ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد ِإنَّ الْمنا * أَن تجعلُواْ ِللِّه علَيكُم سلْطَانا مِبينا
ِإالَّ الَِّذين تابواْ وأَصلَحواْ واعتصمواْ ِباللِّه وأَخلَصواْ ِدينهم ِللِّه فَأُولَـِئك مع * لَهم نِصريا 

 ].١٤٦-١٤٤:النساء[} يماالْمؤِمِنني وسوف يؤِت اللّه الْمؤِمِنني أَجرا عِظ
 



 

١١٤ 

إن األمة األفغانية، اليت تصدرت مكانتها يف تاريخ اإلسالم، بأا مظهر العزة اإلسالمية يف 
مقاومة املعتدين، و اليت استعصت على القوى العظمى، من اإلجنليز و الروس، تنظر 

قطاع الطرق باحتقار إىل حكومة العمالء و األمريكان يف كابل، و من سار يف ركبها من 
 املناصب ليقتلوا إخوام مالذين مجعهم األمريكان، و أغدقوا عليهم األموال، و بوؤوه

 .املسلمني
 

فعلى ااهدين الصادقني، الذين مل يلوثوا تارخيهم اجلهادي بالعمالة ألمريكا، أن يتصدوا 
الروس ألولئك العمالء الذين شوهوا صورة اجلهاد، و أن يكملوا جهادهم السابق ضد 

ِمن الْمؤِمِنني {: امللحدين مبقاومة األمريكان الصليبيني، حىت يصدق فيهم قول اهللا تعاىل
ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا 

 ].٢٣:األحزاب[} تبِديلًا
 

 و غريهم يف سائر د التحدث لكم عنه هو؛ إخوانكم املهاجرين ااهدين،و رابع ما أو
بالد اإلسالم، الذين ما زالوا حىت اليوم ثابتني بفضل اهللا على طريق اجلهاد، رغم كل 

 .حماوالت أمريكا الصليبية و أعواا األذالء؛ كرزاي و مشرف و من معهما
 

عناقكم، فحافظوا عليهم، و أعينوهم على اجلهاد، إن هؤالء ااهدون اهلاجرون أمانةٌ يف أ
، و ال ِللـ )إف يب آي(و ال تكونوا عوناً لليهود و الصليبيني عليهم؛ ال تكون عوناً ِللـ 

 .عليهم) آي إس آي(، و ال ِللـ )سي آي آى(
 

اِفع عِن ِإنَّ اللَّه يد{: و اعلموا أن اهللا سبحانه و تعاىل يدافع عن الذين آمنوا، قال تعاىل
، و أنه سبحانه عزيز ذو ]٣٨:احلج[} الَِّذين آمنوا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ خواٍن كَفُوٍر

انتقام، و أنه سبحانه سريع احلساب، و قد روى البخاري رمحه اهللا، عن أيب هريرة رضي 
من عادى : (ك و تعاىل قالإن اهللا تبار: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: اهللا عنه قال

 .)"يل ولياً فقد آذنته باحلرب



 

١١٥ 

 
فاعلموا أن هؤالء ااهدون املهاجرون متوكلون على اهللا وحده، و أم يدعون اهللا 
سبحانه و تعاىل أن يمكنهم من القصاص ِممن قتل نسائهم و أطفاهلم و إخوام، فقلوم 

 .ممتلئةٌ يقيناً بأن املوىل سيستجيب دعائهم
 

 اهدين املهاجرين يداً واحدة، فإن اهللا سبحانه و تعاىل قد ألففكونوا مع إخوانكم ا
لَو أَنفَقْت ما ِفي اَألرِض جِميعاً ما أَلَّفَت {: بينكم، قال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم
ِزيزع هِإن مهنيب أَلَّف اللّه لَـِكنو قُلُوِبِهم نيبِكيم٦٣:األنفال[}  ح.[ 

 
! فلماذا يتدخلون يف شؤوننا! ما لنا و هلؤالء املهاجرين: و اعلموا أن من يقول لكم
 من يقُل لكم ذلك فقد خالف صريح الكتاب و السنة؛! وملاذا ال يعودون إىل بالدهم

 
ما الْمؤِمنونَ ِإن{: فقولوا هلم أن اهللا سبحانه و تعاىل قد آخى بني املؤمنني، فقال سبحانه

 ].١٠:احلجرات[} ِإخوة
 

و قولوا هلم أنَّ أمة املسلمني أمة واحدة، أنَّ أمة املسلمني أمة واحدة، و بلدهم مبرتلة البلد 
الواحد، و بلدهم مبرتلة البلد الواحد، و أنَّ على املسلم العريب أن يجاهد الصليبيني يف 

نَّ على املُسلم األفغاين و الباكستاين أن يجاهد أفغانستان، و اهلنود يف كشمري، كما أ
الروس يف الشيشان، و اليهود يف فلسطني، و الصليبيني يف العراق و جزيرة العرب، كُلٌ 

 .على قدر طاقته
 

و قولوا هلم إن األمريكان الصليبيني و عمالئهم املرتدين يريدون التفريق بني األمة املُسلمة، 
 .القومية بني أبنائها، حىت يسهلَ عليهم هزميتهافزرعوا الفنت العصبية و 

 



 

١١٦ 

و قولوا هلم إن هؤالء إخواننا ااهدون الذين جاهدوا معنا من قبل لتحرير أفغانستان من 
الشيوعيني، و يف الدفاع عن باكستان، و أن قبور هؤالء ااهدين من العرب، أحفاد 

مقربةً ) طورخم(اجلانب األفغاين من الصحابة، متأل وديان و جبال أفغانستان، و أن على 
 مجاهٍد عريب، تشتكي إىل اهللا خيانة عمالء الصليبيني يف تضم رفاة أكثر من مائيت

 .باكستان و أفغانستان
 

و قولوا هلم إن أجداد هؤالء ااهدين املهاجرين من الصاحبة الكرام رضوان اهللا عليهم، 
حكم الِشرك و األوثان، و إن هؤالء املستضعفني قد فتحوا كابلّ و اهلند، و طهرومها من 

املطاردين املتوكلني على اهللا وحده، سيعيدون فتح ما فتحه أجدادهم، و يطهروه من حكم 
كَتب اللَّه لَأَغِْلبن أَنا {: الصليب و النفاق، بقوة اهللا القوي اجلبار و قدرته، قال تعاىل

قَِويٌّ ع ِلي ِإنَّ اللَّهسروادلة[} ِزيز٢١:ا.[ 
 

و قولوا هلم إن اهللا ال بد منتِقم من كُلِّ من آذى هؤالء املهاجرين ااهدين، و هو يعلم 
أم من املؤمنني املُضحني يف سبيل اهللا، و أن أعدائهم هم من الصليبيني و أعوام 

 .املرتدين
 

احلُسني بن علي رضي اهللا عنهما، و هم إن أسياد هؤالء املوالون لصليبيني هم الذين قتلوا 
يعلمون يقيناً أنه إمام اهلُدى، و أنه ِسبط رسول اهللا، صلى اهللا عليه و سلم، و أنه أحد 

 .سِيدي شباب أهل اجلنة
 

فضربه : (قال ابن اجلوزي رمحه اهللا يف املنتظم، و هو يصف قتل احلسني رضي اهللا عنه
 ومحل عليه سنان بن أنس النخعي ،على عاتقه وضربه آخر ،زرعة بن شريك على كتفه

 ،فسلمه إىل خوىل بن يزيد األصبحي،  واجتز رأسه، فرتل إليه فذحبه، فوقع،فطعنه بالرمح
 ، وأخذ آخر نعليه، وأخذ آخر سيفه، فأخذ قيس بن األشعث عمامته؛مث انتهبوا سلبه



 

١١٧ 

 فما منهم من ،"يئًا فلريدهمن أخذ ش"  :  فقال عمرو بن سعد، مث انتهبوا ماله،وآخر سراويله
 ). رد شيئًا

 
و جاء سنان، قاتل احلسني، جاء و هو يعلم أنه قاتل خري الناس، جاء يطلب فئَة، جاء 
يطلب فتات من الدنيا، يطلب من عمرو بن سعد شيئاً من الدنيا زهيد يف مقابل قتل إمام 

 ...اهلُدى
 
 فقد قتلت السيد ،ركايب فضةً وذهباأوقر "  : وقف على فسطاط عمرو بن سعد مث نادى(

يا جمنون "  :  فقال له عمرو،" وخريهم إذ ينسبون نسبا، قتلت خري الناس أما وأبا،احملجبا
 فانتدب أقوام خبيوهلم ،"؟من يوطىء فرسه احلسني"  :  مث قال عمرو،"تتكلم ذا الكالم
، و جزاه عن اإلسالم و ، رحم اهللا احلسني بن على رضي اهللا عنها)حىت رضوا ظهره
 .املسلمني خري جزاء

 
نعم، هؤالء الذين يطاردون املهاجرين ااهدين، أحفاد الصحابة، و يسلموم أسرى 
للصليبيني، و يسوقون نسائهم و أطفاهلم أسرى إىل املُعتقالت، هم أحفاد سنان بن أنس 

 .نيا قليلالنخعي، يقتلون أحفاد الصحابة املهاجرين من أجل عرٍض من الد
 

فليعلموا أن اهللا ال بد متتبعهم كما تتبع قتلة احلُسني، رضي اهللا عنه، واحداً واحداً، كما 
ذكر علماء التاريخ؛ ذكر حممد بن طاهر القيصراين، رمحه اهللا، يف تذكرة احلُفّاظ عن 

ا عنده،  طعاماً، فتعشينشيخ من طئأتيت كربالء أبيع البر ا، فعمل لنا : (، قالالسدي
ما شارك يف قتله أحد إال مات ِبأسوء : "-السديأي –فذكرنا قتل احلسني، فقلت 

، فلم يربح حىت !"ما أكذبكم يا أهل العراق، فأنا يف من شارك يف ذلك: "، فقال!"ميتة
دنا من املصباح ليصلحه وهو يتقد، فذهب يخرج الفتيلة بإصبعه، فأخذت النار فيها، 

 ةم فرأيته كأنه مح،فعدا فألقى نفسه يف املاءفأخذت النار حليته، فأخذ يطفئها بريقه، 
 ").]فحمة[



 

١١٨ 

 
فليعلم كلّ من باع دينه بدوالرات األمريكان، و دلَّ األمريكان على أماكن املُهاجرين و 
املُجاهدين فجاءت الطائرات األمريكية فقصفتها و أحرقت من فيها من النساء و األطفال 

أجسادهم املُحترقة املُمزقة، فليعلم أنه قد حارب اهللا و رسوله، و و هدمت األسقف فوق 
ذَِلك ِبأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن {: إن اهللا توعده بعذاٍب تشيب له الولدان، قال تعاىل

ه و سلم، يف قال النيب، صلى اهللا علي، و ]٤:احلشر[} يشاق اللَّه فَِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب
 ."من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب: "احلديث القدسي

 
و ليعلم كلّ من شهر سالحه يف وجه ااهدين، أعداء أمريكا، من الطالبان و املهاجرين 

والَِّذين كَفَروا يتمتعونَ {: من أحفاد الصحابة؛ إم يأكلون يف بطوم ناراً، قال تعاىل
 ].١٢:حممد[} ما تأْكُلُ الْأَنعام والنار مثْوى لَّهمويأْكُلُونَ كَ

 
و ليعلم كلّ من أكل من أموال األمريكان، أنه يغمس يديه يف دمائنا و دماء ااهدين قبل 
أن يغمسها يف طعامه، و أنه يرتدي ثياباًَ ملطخةً بدماء أبنائنا و نسائنا و أطفال ااهدين و 

ار ا خيالًء بني الناس، و إنه يطعم أبنائه من أشالء أبنائنا و عظامهم و نسائهم، و إن س
جلودهم املُحترقة، حىت وإن تلذذوا ا، و أن له عذاباً يف الدنيا و عذاباً يف اآلخرة و إننا 
ندعو عليه صباح مساء أن يعاقبهم اهللا بكل ما اقترفوه ضدنا، و أن ميِكننا منهم قريباً 

 .إذن اهللاعاجالً ب
 

أَلَيس اللَّه ِبكَاٍف عبده ويخوفُونك ِبالَِّذين ِمن دوِنِه ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه {: قال اهللا تعاىل
 ].٣٧-٣٦:الزمر[} ومن يهِد اللَّه فَما لَه ِمن مِضلٍّ أَلَيس اللَّه ِبعِزيٍز ِذي انِتقَاٍم* ِمن هاٍد 

 
آل [} قُل لِّلَِّذين كَفَرواْ ستغلَبونَ وتحشرونَ ِإلَى جهنم وِبئْس الِْمهاد{: ل تعاىلوقا

 ].١٢:عمران
 



 

١١٩ 

والَ تحسبن اللّه غَاِفالً عما يعملُ الظَّاِلمونَ ِإنما يؤخرهم ِليوٍم تشخص ِفيِه {: و قال تعاىل
 ارصاء * اَألبوه مهتأَفِْئدو مفُهطَر ِهمِإلَي دترالَ ي ُءوِسِهمقِْنِعي رم ِطِعنيهم * اسأَنِذِر النو

يوم يأِْتيِهم الْعذَاب فَيقُولُ الَِّذين ظَلَمواْ ربنا أَخرنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب نِجب دعوتك ونتِبِع 
وسكَنتم ِفي مسـاِكِن الَِّذين *  أَولَم تكُونواْ أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زواٍل الرسلَ

وقَد مكَرواْ مكْرهم وِعند *ظَلَمواْ أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا ِبِهم وضربنا لَكُم اَألمثَالَ 
مهكْرالُ اللِّه مالِْجب هولَ ِمنزِلت مهكْرِإن كَانَ مِإنَّ *  و لَهسِدِه رعو ِلفخم اللّه نبسحفَالَ ت

 ].٤٢:إبراهيم[} اللّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم
 

 ...ِإنَّ اللّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم
 ...ِإنَّ اللّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم

ِزيزع ِتقَاٍمِإنَّ اللّهذُو ان ... 
 

الَِّذين يتِخذُونَ الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن * بشِر الْمناِفِقني ِبأَنَّ لَهم عذَابا أَِليما {: و قال تعاىل
 ].١٣٩-١٣٨:النساء[} دوِن الْمؤِمِنني أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ الِعزةَ ِللِّه جِميعا

 
 أُأكد عليكم أيتها اإلخوة املسلمون، أن تدعموا إخوانكم ااهدين يف أفغانستان و ختاماً؛

و كشمري، بأنفسكم و أموالكم، و أوصيكم بااللتفاف حول أمري املؤمنني الُمجاهد املُال 
 ِرضفوفّى، و الذي ع دعحممد عمر، ذلك البطل و اهللا حسيبه، الذي قالَ فصدق، و و

اء يف السلطة مقابل بيع إخوانه ااهدين املُهاجرين أحفاد الصحابة للصليبيني، عليه البق
فأىب، و خاض اجلهاد كاألسد اهلصور ضد احلملة الصليبية على أفغانستان، و ال زال حىت 
اليوم بفضل اهللا و حفظه يقود ااهدين و حيرض املسلمني على اجلهاد، فنسأل اهللا أن 

املسلمني خري اجلزاء، و أن يتقبل عمله الصاحل، و أن ينصره على جيزيه عن اإلسالم و 
أعدائه من الكفار و املنافقني، و يثبته على احلق حىت يلقى ربه، غري مبدل و ال مغير و ال 

 .مفتون
 



 

١٢٠ 

و إننا هنا، جندد بيعتنا له، على الكتاب و السنة، و على اجلهاد يف سبيل اهللا، وندعو 
هدين الصادقني يف باكستان و أفغانستان، أن يلتفوا حول ذلك مجيع إخواننا اا

 .الرجل، الصادق الزاهد يف الدنيا، و اهللا حسيبه
 

و أُأكد عليكم أيها اإلخوة باحملافظة على إخوانكم املهاجرين، و محايتهم، و إعانتهم على 
لى رأسهم قتاهلم اليهود و الصليبيني، و أُأكد عليكم بالتصدي لعمالء الصليبيني و ع

 .مشرف و كرزاي، و من أعام من اخلونة
 

 أمحل لكم حتية أخيكم ااهد، املهاجر املرابط، الصابر على أمر اهللا، كما حنسبه و ختاماً؛
و ال نزكيه على اهللا، الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا، و دعائه لكم بالنصر و العز و 

 .التمكني
 

قوياء، و أحكم احلاكمني، و أسرع احلاسبني، أن ميكِّن أسأل اهللا سبحانه، و هو أقوى األ
لنا ديننا الذي أرتضى لنا، و أن يبدلنا من بعد خوفنا أمناً، و أن ينصرنا على أعدائه من 
الصليبيني و اليهود، و أن يشفى صدورنا من كلِّ جمرٍم تعاون مع الصليبيني و أعام على 

 .املسلمني
 

 ... لى كلِّ من أعان على قتلنا أو أسرنااللهم اجعل دمائنا لعنةً ع
 ...اللهم اجعل دمائنا لعنةً على كلِّ من أعان على قتلنا أو أسرنا
 ...اللهم اجعل دمائنا لعنةً على كلِّ من أعان على قتلنا أو أسرنا

 
 .و ال تبارك يف السحت الذي يأكلونه مثناً لقتل املسلمني حتت علم أمريكا

 
 دعوانا أنْ احلَمد ِهللا رب العاِملني، و صلَّى و آِخرستغفر اهللا يل و لكم، أقول قويل هذا، و أ

لَّمس ِبِه وحص آِلِه، و ٍد، ومحا مِدنيلَى ساُهللا ع. 



 

١٢١ 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٢٢ 

 الثاين عشراخلطاب 

 

  اِنيةُاِنيةُالذِّكْرى السنِويةُ الثَّالذِّكْرى السنِويةُ الثَّ
  ِلمعركَِة توره بورهِلمعركَِة توره بوره

 
  هـ١٤٢٤ شوال ٢٥

  م٢٠٠٣ كانون األول/ديسمرب ١٩
 

 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 

 
 
قامت قناة اجلزيرة ِبحذف املُقَِدمة، و للعلم فإنه يف تلك الفترة كانت قناة اجلزيرة [

 ...]خولة بنشر هذه األمانة، و لكنها خانتها و اهللا املُستعانالفضائية هي اجلهة الوحيدة املُ
 

 ؛أحتدث إليكم اليوم بعد مرور قرابة سنتني على معركة توره بوره
 

ة من جنود اإلميان واإلسالم أمام آالف الصليبني ثالمثائهذه املعركة اليت صمد فيها 
هم ترسانتها اجلوية ودبابات  الذين استأجرم أمريكا تساند،واملنافقني وقطاع الطرق

 .عة من النار على مساحة ال تزيد على ثالثة كيلومترات مرب فصبت هليبا متصالً،املنافقني
 



 

١٢٣ 

 يف أول يوم للحملة ،  يف ليلة من القصف اجلوي العنيف،فقد بدأ القصف على توره بوره
 بدأت يوم السابع  ولكن املعركة األساسية،الصليبية على اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان

 ، يف القصف اجلوي الصلييب العنيف املتصل، ذكرى معركة بدر الكربى؛عشر من رمضان
 .وحصار املنافقني وقطاع الطرق

 
 بالصمود ملدة اثين عشر يوما يف القصف ،ورغم ذلك جنح ااهدون بعون اهللا ومدده

 صد كل هجمات  وجنحوا بفضل اهللا ومعونته يف،املتواصل واحلصار والربد القارص
 فلم تستطع ،مث متكنوا من اإلفالت من احلصار، املنافقني وإنزال اخلسائر الفادحة م

باكستان يف أعقاب رحلة لأمريكا إال أن تقبض على نصفهم بالغدر واخليانة بعد وصوهلم 
 .شاقة عرب اجلبال البيضاء الشاهقة

 
 ،ترسانة عمالقة من األسلحةلقد فشلت أمريكا أمامهم عسكريا رغم كل ما متلكه من 

 .ار الدوالرات اليت صبتها يف أفغانستانأورغم 
 

 أين وصل الصراع بني قوى اإلسالم ، بعد مرور هاتني السنتني،واليوم بفضل اهللا ونعمته
 !؟واجلهاد وبني أحالف الصليبني واليهود والنفاق

 
 نطارد األمريكان -ما كناك- الزلنا بفضل اهللا ونعمته ؛بعد عامني من معركة توره بوره

 . بل ويف عقر دارهم،وحلفاؤهم يف كل مكان
 

 وفشلت كل مؤامرات ، تصاعد اجلهاد يف أكناف بيت املقدس؛بعد عامني من توره بوره
 . وأثخن ااهدون يف اليهود املعتدين حىت أفقدوهم عقوهلم،الصليبني واليهود يف حصاره

 



 

١٢٤ 

 فأصبح األمريكان ، الرتيف األمريكي يف العراق بدأ تزايد؛وبعد عامني من توره بوره
نائب [، من أمثال وولفويتز  بل وحىت عن كبار جمرميهم،عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم

 . الصهيوين املغرور]وزير الدفاع األمريكي
 

 بدأ االيار األمريكي يصبح حقيقة ال خفاء فيها يف ؛وبعد عامني من توره بوره
 اإلسالم واجلهاد تطرد الصليبني واملنافقني من أفغانستان الطاهرة  فبدأت قوى،أفغانستان
 .ة منطقمنطقةً

 
قامت قناة اجلزيرة ِبحذف أجزاء كبرية من مضمون الرسالة، و للعلم فإنه يف تلك الفترة [

كانت قناة اجلزيرة الفضائية هي اجلهة الوحيدة املُخولة بنشر هذه األمانة، و لكنها خانتها 
 ...]ملُستعانو اهللا ا

 
يوم احلرية والعزة الذي ترفع فيه راية  ]و يبشر الشيخ أمين الظواهري يف آخر الشريط ِبـ[

 .النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف مكة والقاهرة وبغداد والقدس
 
قامت قناة اجلزيرة ِبحذف اخلامتة، و للعلم فإنه يف تلك الفترة كانت قناة اجلزيرة الفضائية [

 ...] الوحيدة املُخولة بنشر هذه األمانة، و لكنها خانتها و اهللا املُستعانهي اجلهة
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٢٥ 

 الثالث عشراخلطاب 

 

  اَألحمق املُطَاع بوشاَألحمق املُطَاع بوش
  و الدجلُ اَألمِريِكيو الدجلُ اَألمِريِكي

 
  هـ١٤٢٥ حمرم ٤
  م٢٠٠٤ شباط/فرباير ٢٤

 
يِت الشوخِبص 

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 ؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاِن السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد
 

ن املرء  إو، فقد ألقى بوش خطابه عن حالة االحتاد أمام الكونغرس وحشاه بالضالالت
 ؛ليعجب

 
 !ة على ظهر األرض من كل هذا الدجل واالفتراءكيف ال يستحي زعيم أقوى دول

 !وكيف وجد بني قومه ورؤوسها من يعجب به ويصفق له
 



 

١٢٦ 

 أن يستخف "البوش" فهل وصل األمر ذا ، من التأمل والتفكر إا ظاهرة تستدعي كثرياً
 !بعقول سامعيه إىل هذا احلد

 
 :واملغرب أعرض مما بني املشرق ،دعى بوش يف خطابه أربع دعاوى عريضةإ

 
 ! دعواه أن قواته تنشر احلرية واألمن يف العامل؛األوىل
 ! دعواه بأن العراق قد حصل على حريته بفضل قوات حتالفه؛والثانية
 ! دعواه بأن حكومته قد قبضت على أكثر من ثلثي القاعدة؛والثالثة

 ! دعواه بأن األوضاع يف أفغانستان مستقره؛الرابعةو
 

 وتنصب ، بل تنشر القهر واخلوف،ن قواته ال تنشر احلرية واألمن هو أ؛أول ما نذكر به
 وتورث احلكم ، وحتميهم وختطط هلم كيف ينهشون يف حلوم شعوم،احلكام الفاسدين

 .هلم طاغية من نسل طاغية
 

ظهر أي نوع من ا تإندونيسيإن نظرتنا السريعة على العامل اإلسالمي من املغرب حىت 
 اليت تسميها احلرب على ، وتبارك مساعيهم يف حرا ضد اإلسالماحلكام تدعمهم أمريكا

 .اإلرهاب
 

 بل كل ما حدث أن العراق ، أن العراق ال يتمتع باحلرية واألمن؛وثاين ما نذكر به بوش
قد انتقل من قبضة حاكم طاغية مستفز علماين معاد لإلسالم إىل احتالل صلييب حمارب 

يشاء وحيرق ما يشاء من العراق حتت كلمة أن القوات  يقتل ويعتقل ويعذب من ،لإلسالم
 !األمريكية يف العراق تبحث عن شبح أسلحة التدمري الشامل الزائف

 
 !ملاذا مل تذكر يف خطابك كلمة واحدة عن قتالك باملئات يف حمرقة العراق ااهد

 



 

١٢٧ 

لت القاعدة  بل على العكس ما زا، هو أنه مل يدمر ثلثي القاعدة؛وثالث ما نذكر به بوش
صليبية على أمتها -بفضل اهللا يف ميدان اجلهاد ترفع راية اإلسالم يف مواجهة احلملة الصهيو

 .املسلمة
 

 فإن األمة املسلمة ، حصن أهدافك و أحكم دفاعاتك وسدد إجراءات أمنك؛بوش
وااهدة اليت أرسلت لك سرية نيويورك وواشنطن قد عقدت العزم على أن ترسل إليك 

 .يف إثر بعضها حتمل املوت وتطلب اجلنةسرايا 
 

 و إال فمن أين نشن بعون ، أن األوضاع يف أفغانستان مل تستقر؛ورابع ما نذكر به بوش
ومن أين نرسل ؟ اهللا وقوته اهلجمات على قواتك وعمالئك من قطاع الطرق واخلونة

 وافتراءاتكم؟إليكم رسائلنا اليت تتحداكم وتكشف أكاذيبكم 
 

ن بوش يف خطابه مل يذكر كلمة واحدة عن اخلسائر اليت يعاين منها من العجب أ
 ومن تبعات حربه على اإلسالم اليت يرتف ،اقتصادكم من آثار غزويت نيويورك وواشنطن
 !منها االقتصاد األمريكي نزيفا ال ترى له اية

 
وراء سراب هلثاً ، الذي كلما ازداد خسارة ازداد مقامرة؛ثل املقامر اخلاسر بوش ِملَثَإن م 

 .ربح مستحيل
 

 ؛ فإننا خناطبه بعبارات قليلة ونقول هلم، الذي خاطبه بوش،أما الشعب األمريكي
 

 أن يتذكروا ، عائدا للوطنتابوتاًكلما استلموا ، نيمريكيعلى أمهات وآباء اجلنود األ
عتقالت  وم،جرائم أمريكا يف فلسطني والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمري وغوانتنامو

 ! أن من يزرع الشوك ال حيصد الورد؛ عليهم أن يتذكروا،أصدقاء أمريكا
 



 

١٢٨ 

قامت قناة اجلزيرة ِبحذف اخلامتة، و للعلم فإنه يف تلك الفترة كانت قناة اجلزيرة الفضائية [
 ...]هي اجلهة الوحيدة املُخولة بنشر هذه األمانة، و لكنها خانتها و اهللا املُستعان

 
 واهِريأَيمن الظَّ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٢٩ 

 الرابع عشراخلطاب 

 

  حظْر اِحلجاِبحظْر اِحلجاِب
ـَِّة ِعند الغرِب ـَِّة ِعند الغرِبو املَفْهوم الزاِئِف لَلَحري   و املَفْهوم الزاِئِف لَلَحري

 
  هـ١٤٢٥ حمرم ٤
  م٢٠٠٤ شباط/فرباير ٢٤

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

داحلَم ِم اِهللا وواالهِبس نم ِبِه، وصح آِلِه، و لَى رسوِل اِهللا، والم عالة و السِهللا و الص . 
 

 . السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

 ءارتداالقرار األخري للرئيس الفرنسي بإصدار قانون حيظر على الفتيات املسلمات إن 
احلجاب يف املدارس ما هو إال دليلٌ إضايف على مقدار احلقد الذي يضمره الغرب جتاه 

 يتبجحون باحلرية و الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، حىت بعد انفكوااملسلمني، مع إم ما 
ثورم على سلطة الكنيسة، فإن قلوم و صدورهم ما زالت تتوقد ذا احلقد الذي 

 .الً بعد جيليورثونه ألجياهلم جي



 

١٣٠ 

 
صلييب يعترب احلرية مقدسة طاملا هي حرية سرق ثروات اآلخرين و -إن الغرب الصهيو

 اإلسالم كأسلوب اختيارب مقدرام، أما عندما تكون احلرية وسيلة ملقاومة الغرب أو 
حياة، فإن اجلهاد و املقاومة تصبحان إرهاباً وختلفاً وتعصباً جيب التعامل معه بقذائف 

 .دبابات و صواريخ الطائراتال
 

فرنسا، بلد احلريات، تدافع عن حرية التعري و اخلالعة، و حتارب العفة و احلشمة، وأما 
أنتم يا من تعيشون يف فرنسا حامية احلرية، فأمت أحرار يف التعري و لكنكم غري أحرار يف 

 .إظهار احلشمة أو اخلجل
 

منا هي سياسة خطط هلا الصهاينة إن حظر احلجاب غري مقصور على فرنسا فحسب، إ
، بيد عمالئهم يف مصر وتركيا و تونس، وغريها من الدول اإلسالمية، الصليبيني

 ؛بأشكال مختلفة و سبل متنوعة
 
حظر احلجاب يف فرنسا يتزامن مع إحراق القرى مبن فيها من أهلها يف أفغانستان، و  •

 و قتل األطفال يف العرق، وسرقة  النيام يف فلسطني،قاطنيهاتدمري البيوت فوق رؤوس 
 . كاذبةدعاوىنفطه حتت 

 
 االختناقو يتزامن أيضاً مع قتل السجناء املسلمني يف قلعة باجني، كما ماتوا أيضاً من  •

 .دصفرهنو العطش يف الطريق عند نقلهم لسجن 
 
مو، وتعذيب املسلمني يف سجون اوانتنغو يتزامن أيضاً مع تعذيب السجناء يف أقفاص  •

 .مائنا، أصدقاء الواليات املتحدةزع
 



 

١٣١ 

 أي اعتقالو يتزامن مع احلق اليت أعطته الواليات املتحدة لنفسها بقتل أي إنسان أو  •
إنسان يف أي مكان، و ترحيله و حجزه يف أي مكان، و ألي مدة زمنية، دون أن حيق 

 . هذا الشخصاعتقالألحد أن يسأل ملاذا أو كيف أو أين، أو حىت تاريخ 
 
 . النووية يف كل مكان، إال إسرائيلاألسلحةزامن هذا كله مع إعالن حظر و يت •
 

-إن حظر احلجاب يتزامن مع كل هذه اجلرائم، و يظهر طبيعة أخالق الدول الصليبية
 .الصهيونية و نفاقها العقدي، و يكشف مدى مهجيتها يف حماربة اإلسالم و املسلمني

 
ِبحذف اخلامتة، و للعلم فإنه يف تلك الفترة كانت ) ماملُحاِربة لإلسال(قامت قناة العربية [

قناة العربية الفضائية هي اجلهة الوحيدة املُخولة بنشر هذه األمانة، و لكنها خانتها 
 ...]كمثيالا من القنوات الفضائية و اهللا املُستعان

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٣٢ 

 اخلامس عشراخلطاب 

 

  ؛؛ِرسالَةُ نصٍحِرسالَةُ نصٍح
  ِللْمسِلِمين ِفي باِكستانِللْمسِلِمين ِفي باِكستان

 
  هـ١٤٢٥ صفر ٤
  م٢٠٠٤ آذار/مارس ٢٥

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

يف هذه الظروف الدقيقة اليت متر ا باكستان وحرصاً على إخالص النصح لكم ملا بيننا من 
 النصيحة، الدين(: أخوة اإلسالم وعمالً حبديث النيب  صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال

 .)هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني، وِلعامِتِهم: ملن، قال: ثالثاً، قلنا
 



 

١٣٣ 

 اليت حياول إخفاءها التحالف ؛فإين أود أن أوضح لكم يف هذه الرسالة عدداً من احلقائق
الصلييب اليهودي وعلى رأسه بوش خادم الصليب، ومن خلفه أعوانه خدام الصليبيني 

 ."برويز مشرف"ن أبرزهم اخلائن واليهود، وم
 
 أن احلملة الصليبية الصهيونية املستعرة يف أفغانستان والعراق :أول هذه احلقائق و

؛ ألن أمريكا ال تقبل أن تكون  أساسياًوفلسطني والشيشان، تستهدف باكستان استهدافاً
من خلفها باكستان قوة متميزة يف وسط آسيا، وباكستان أمة مسلمة، وأمريكا واليهود 

 .قد عقدوا العزم على قهر األمة املسلمة وإخضاعها لنظامهم العاملي اجلديد
 

 إذ رغم كل ؛ولذا فإن اهلند أقرب إليهم من باكستان ألف مرة، واألمثلة على هذا عديدة
 والتدخل يف أدق ، لألمريكان واليت بلغت حد إهانة السيادة الوطنية"مشرف" تنازالت

 ،تهم يف اعتقال أي باكستاين والتحقيق معه وترحيله حيث يشاءون وحري،أسرار باكستان
وتسخري كل إمكانيات باكستان خلدمة احلملة الصليبية ضد اإلسالم اليت تسمى باحلرب 
على اإلرهاب، رغم تعريض باكستان ألمنها اخلارجي و الداخلي للخطر، وبرغم الدعم 

ليبية على أفغانستان، برغم كل هذا فقد الباكستاين الذي ميثل العمود الفقري للحملة الص
مسحت أمريكا إلسرائيل بإمتام صفقة طائرات االستطالع اجلوي للهند، بينما ال زالت 

 تترنح يف أروقة اإلدارة األمريكية، مث ،، اليت دفعت باكستان مثنها١٦صفقة طائرات اإلف 
يجي، وهو اتفاق بالغ وقعت أمريكا مع اهلند يف يناير الفائت اتفاق التعاون االسترات

التكنولوجيا  اخلطورة على أمن باكستان؛ ألنه يتضمن التعاون يف جماالت الفضاء والذرة و
 . املتقدمة والدفاع الصاروخي، كل هذا حىت ختضع باكستان للهند

 
 بعد لعب دوره القذر يف سفك دماء آالف املسلمني "مشرف" أن :ثاين هذه احلقائق و

ألمريكان يكلفونه مبهام جديدة، من أمهها تدمري باكستان وقد خطط يف أفغانستان، بدأ ا
يف سبيل ذلك بعدة خطط خبيثة، من أمهها خنق اجلهاد يف كشمري، والتخلي تدرجييا عن 
املطالبة يف حق كشمري يف االستقالل عن اهلند، ومن هذه اخلطط شل الربنامج النووي 



 

١٣٤ 

لى كافة أسراره اليت ستذهب حتما  عاإلطالعالباكستاين، بتمكني األمريكان من 
للمخابرات اإلسرائيلية، ومنها للمخابرات اهلندية، مث تغيري كل الطاقم املشرف على 
الربنامج النووي، عرب مؤامرة حماكمتهم والتحقيق معهم بدعوى أم خونة مرتشون، 

 اإلشراف مع علماء الربنامج النووي الباكستاين، متت حتت والتحقيقات اليت متت أخرياً
التام للمخابرات األمريكية، وبالتايل فإن نتائج هذه التحقيقات تقبع اآلن يف سجالت 

 .املوساد اإلسرائيلي والراو اهلندي
 

وإذا كان العلماء الباكستانيون خونة مرتشني فكيف استطاعوا ممارسة هذه اخليانة لسنني 
كان " مشرف"سه، أم أن نف" مشرف"طويلة، دون علم قيادات اجليش املتعاقبة ومنهم 

 . خبدمة األمريكان عن مراقبة العلماء اخلونة املرتشنيمشغوالً
 
مث مأكثر خيانة وأشد ارتشاءاًن ! 

 
الذي سرب بعض األسرار لدول صديقة، أم الذي أدخل آالف القوات األمريكية  •

 ،والربيطانية إىل مطارات باكستان وقواعدها
 ما تشاء، وقدم كافة املعلومات لألمريكان وفتح بالده لإلف يب آي تفعل فيها •

 ليسفكوا دماء األلوف يف أفغانستان،
 وخنق جهاد الكشمرييني وتراجع عن حقهم يف تقرير املصري، •
 ،واعترب ااهدين يف فلسطني إرهابيني •
 ! لالعتراف بإسرائيلويسعى حثيثاً •
 

 العامل وحيرم على املسلمني، مث ملاذا يباح امتالك أسلحة الدمار الشامل ألكابر ارمني يف
 .وملاذا يباح للهند أن تتعاون مع إسرائيل وحيرم على باكستان التعاون مع أصدقائها

 



 

١٣٥ 

 يسعى لطعن املقاومة اإلسالمية ااهدة يف أفغانستان "مشرف" أن :ثالث هذه احلقائق و
ين األفغان من اخللف، وقد مد الشعب الباكستاين املسلم يد العون إىل إخوانه ااهد
 .وأنصارهم من العرب واألوزبك والتركستان والشيشان وسائر شعوب اإلسالم

 
 احلرة قبائل البشتون للمجاهدين يف أفغانستان املدد والعون م ويقدمد قَنن أكثر موِم

 ،قبائل البلوش والروس، وشاركتهم يف هذا الشرف اإلجنليز وقاهرة ، فاحتة اهلند،األبية
 اليت قدمت األبطال يف نصرة اإلسالم، وعلى رأسهم األبطال البلوش ،رميةالعزيزة الك
، عجل "خالد شيخ حممد"، و"رمزي يوسف"رمحه اهللا، و" جيمي الكنسي "،الباكستانيون

 .اهللا بفك أسرمها
 

 وخاصة قبائل البشتون األبية ،باالنتقام من القبائل احلدودية" مشرف"لذا كلفت أمريكا 
ة هذا التأييد الشعيب للجهاد ضد محلتها الصليبية، وبدأ دم البيوت العزيزة، حملاصر

يتناسى أن هذه القبائل اليت دافعت " مشرف"واالعتقاالت وقتل األبرياء يف األسواق، لكن 
خائن من محالت أمريكاعبٍد ِللَِذطوال تارخيها عن اإلسالم لن ت . 

 
كما -اهدين منهم األخ الشهيد  عدد من الَِتاألخرية قُ" مشرف"ويف إحدى محالت 

أبو عبد الرمحن  "و" بأيب عبد الرمحن الكندي"املكىن " أمحد سعيد خضر "-حنسبه
 ولكنه ترك ، وكان يعيش يف رغد من العيش، مهندس مصري هاجر إىل كندا"الكندي

كل ذلك وهاجر بأسرته إىل باكستان أثناء الغزو الشيوعي ألفغانستان، وأنشأ مؤسسة 
دة املهاجرين األفغان، وشارك بنفسه يف الكثري من املعارك ضد الشيوعيني، وأصيب ملساع

يف إحدى هذه املعارك إصابات شديدة وملا قامت حكومة طالبان ووفرت األمن، هاجر 
بأسرته ألفغانستان ليواصل العمل اإلغاثي، مث ملا بدأت احلملة الصليبية األمريكية، عاد مرة 

 رغم عاهته وسنه الذي ختطى اخلمسني عاماً، وشارك هو وأوالده يف ،أخرى مليادين القتال
املعارك ضد األمريكان وأعوام، مث استشهد برصاص اجليش الباكستاين، ليشهد عند ربه 

 . وأعوانه"مشرف"على خيانة 



 

١٣٦ 

 
واحد من آالف األنصار العرب الذين روت دماؤهم كل " أيب عبد الرمحن الكندي"إن 

 منعتهم حكومة باكستان من التوجه لكشمري خدمة نانستان، والذيواد وجبل يف أفغ
عبد اهللا "ألمريكا واهلند، إن هؤالء األنصار وعلى رأسهم العامل ااهد الشهيد كما حنسبه 

،  حفظه اهللا"أسامة بن الدن"رمحه اهللا وأسد اإلسالم، قاهر أمريكا، ااهد املرابط " عزام
، أموال األرض كلها "مشرف"ا، ولو أنفقت أمريكا وهم دليل حياة هذه األمة وعز

لتمنعهم من نصرة إخوام يف أفغانستان وباكستان ما استطاعت ألن اهللا سبحانه قد عقد 
 :، وحني قال]١٠:احلجرات[} ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوة{:  حني قال،أخوم يف كتابه العزيز

} يعاً ما أَلَّفَت بين قُلُوِبِهم ولَـِكن اللّه أَلَّف بينهملَو أَنفَقْت ما ِفي اَألرِض جِم{
 .]٦٣:األنفال[
 
قوا بني قلوب ألف اهللا بينها، إن هؤالء ااهدين كانوا رفَأسياده أن يو  "مشرف"ـ  ِلأىنّف

ني من  من أهم األسباب اليت سخرها املوىل لطرد الشيوعيبعد اهللا سبحانه وتعاىل سبباً
كافأم حكومة باكستان باملطاردة واالعتقال فأفغانستان، والدفاع عن حدود باكستان، 

" ف يب آياإل"اخلائن، " مشرف"والطرد، مث ملا جاءت احلملة الصليبية األمريكية مكن 
 .قتلواعذبوا أو يسجنوا وي لي؛منهم ورحل املئات منهم إىل غوانتنامو وسجون أمريكا

 
، وأن اإلسالم أتوجه بندائي إىل الشعب الباكستاين املسلم أن يتحد حتت راية  فإين؛وختاماً

 فهي النجاة له من كل املؤامرات اليت حتيط به، ، بتحكيم الشريعةإصراريطالب بكل 
فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما { : قال تعاىل،وليعلم أنه آمث إن تواىن عن ذلك

جاشِليمسواْ تلِّمسيو تيا قَضما مجرح واْ ِفي أَنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم مهنيب ٦٥:النساء[} ر[. 
 

 للتخلص من هذه احلكومة العميلة، اليت  أن يسعى جاهداً؛وعلى كل مسلم يف باكستان
 .نود منهاستواصل استسالمها لألمريكان حىت تصل إىل تدمري باكستان ومتكني اهل
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 أن ينصروا اهللا ورسوله ؛ خبطايب إىل قبائل البشتون والبلوش على جانيب احلدودو أتوجه
 .وأن ال خيونوا تاريخ أجدادهم العظام

 
 إن إخوانكم من الطالبان وأنصارهم هم إخوانكم وضيوفكم، ؛أيتها القبائل األبية العزيزة

 وأنتم أهل ؛ بأذىميسوهمود أن ويف جواركم فكيف تسمحون لعمالء الصليبيني واليه
 .الغرية واحلمية والكرامة

 
 أن يثأروا ممن اعتدوا على ؛إن على الشعب الباكستاين عامة وعلى قبائل البشتون خاصة

 .أحفاد الصحابة الذين نزلوا يف جوارهم
 

 أيها اجليش املسكني، أي وضع بائس ؛وأوجه ندائي إىل اجليش الباكستاين فأقول له
يفسد " مشرف" و،، فاهلنود من أمامك ومن خلفك يف أفغانستان"مشرف"وضعك فيه 

 بقتاهلم، مث يرتع منك سالحك النووي، بإشغالكعليك درعك الطبيعي من قبائل احلدود 
كما "  أبادإسالم"فهل ستظل صامتا حىت تقسم باكستان مرة أخرى، وحىت تسقط 

 ."دكا"سقطت 
 

أن يقوموا بواجبهم الذي فرضه اهللا عليهم، قال  ؛ئي إىل العلماء يف باكستاناوأوجه ند
آل [} وِإذْ أَخذَ اللّه ِميثَاق الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب لَتبيننه ِللناِس والَ تكْتمونه{: تعاىل
 .]١٨٧:عمران

 
 ...اخلائن، قاتل املسلمني" مشرف"عليهم أي يكشفوا للناس حقيقة  •
 ...ة على اجلهاد لطرد الصليبيني من أفغانستانعليهم أن حيرضوا األم •
وأن يبينوا للمسلمني حرمة التعاون مع الصليبيني واليهود، ألن اهللا سبحانه وتعاىل  •

ومن يتولَّهم منكُم {:حكم على من يوايل الكفار ضد املسلمني بأنه منهم، قال تعاىل
 ...]٥١:املائدة[} فَِإنه ِمنهم
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رمحه اهللا، بترك مواالة " حممود احلسن"سلمني بدعوة شيخ اهلند موالنا وأن يذكروا امل •
 ...اإلجنليز

ليس لكم إال أن تتركوا موالة أعداء  ":-"علي غر"إىل طلبة جامعة -وقد قال يف خطابه
 ."لإلنكار واعتقاداً، وهذه املسألة مستندها الشرعي غري قابل اإلسالم، عمالً

 
أشد  "":أمريتسر"طابه يف جلسة مجعية العلماء املنعقدة يف يف خ وقال أيضا رمحه اهللا،

 ."أعداء املسلمني هم اإلجنليز، ولذا فإن ترك موالتهم فرض
 

رمحه اهللا، فقد وقف يف " سيد حسني أمحد مدين"أما تلميذه ورفيق جهاده فضيلة الشيخ 
ه بالدخول فيه إن الدخول يف جيش اإلجنليز وإدخال الغري واإلشارة علي ":احملكمة ليقول

 ."وإعانة جيش اإلجنليز وإقراضه للحرب، كله حرام
 

إن هذه الفتوى ليست حكماً جديداً ولكنها حكم اإلسالم الدائم ": وقال أيضا رمحه اهللا
عند غزو بيت املقدس، مسى هذه " لوي جورج"إن مستر : "، وقال أيضاً رمحه اهللا"احملكم

باحلرب الصليبية، ولذلك فإين " تشرشل" ستراحلرب باحلرب الصليبية، وكذلك مساها م
 ." اآلن بوضوح وجالء، إن املسلم الذي يوايل النصراينَّ ليس آمثا فقط بل يصري كافراًأقول

 
إن قراري الذي قدمته سابقاً  ":ويف جلسة تالية ألقى فضيلة الشيخ بياناً آخر قال فيه
ضة الدين، أي حكم اهللا ورسوله ليس قراراً، ولكنه فريضة مؤكدة على املسلمني وهي فري

ولكنه من شأن العلماء وهلذا فإن دخول املسلمني اليوم " لورد ريدنق"وهو ليس من شأن 
 ألم يدخلوم لقتل املسلمني يف احلرب بني النصرانية ،يف جيش احلكومة اإلجنليزية حرام

ملسلم للمسلم حرام، واإلسالم، وقد حرم القرآن الشريف قتل املسلم حترمياً تاماً، فقتل ا
 ."ن اخلدمة يف اجليش حرامإوبناًء عليه ف

 



 

١٣٩ 

 ":كناداكُ"وبعد خروجه من السجن بأيام قليلة، قال رمحه اهللا يف اجتماع العلماء يف 
إن السياسة القذرة للحكومة الربيطانية يف استخدام اجليوش اهلندية لتحقيق أغراضها بقوة "

عزم، دف لقتل املسلمني وتدمريهم بكل وسيلة، السالح ضد ديار املسلمني وأمواهلم و
 لذا فكل جندي يستحل هذا العمل كافر حبسب أحكام الشريعة أما من يفعله معتقد
حرمته، من أجل اخلوف أو لغرض دنيوي فهو غارق يف اإلمث وفاسق وجدير بأن ال تقبل 

 ".توبته وأال خيرج من جهنم أبداً
 

سيد حسني أمحد "وتلميذه " حممود احلسين" موالنا أال ترون إىل كلمات شيخ اهلند
رمحهما اهللا، وهي تصف بالضبط حال من يعني األمريكان واإلجنليز اليوم يف " مدين

 :باكستان وأفغانستان
 
ست اجليوش اهلندية اليت كانت تقتل املسلمني بأوامر اإلجنليز باألمس هي نفسها يأل •

انستان ومناطق القبائل اليوم  بأوامر اليت تقتل املسلمني يف أفغ" مشرف"قوات 
 األمريكان،

للصليبيني املعلومات والقواعد واملطارات وميدوم بالطعام " مشرف"أال يوفر جنود  •
والوقود ليقتلوا املسلمني وليسجنوهم ويعذبوهم ويهتكوا حرمام يف باكستان 

 وأفغانستان،
رمحه اهللا، وهو يعلن أن " سيد حسني أمحد مدين"أال ترون إىل كلمات فضيلة الشيخ  •

 اإلجنليز يشنون حرباً صليبية على األمة املسلمة،
 .الذي أعلن احلرب الصليبية على املسلمني" بوش"أال تصف هذه الكلمات بالضبط  •
 

 هذا هو مرياث أسالفكم العظام الذي جاهدوا ضد اإلجنليز ؛أيها العلماء يف باكستان
 .سبيل اهللا، فكونوا خري خلف خلري سلفوبذلوا أرواحهم وأمواهلم رخيصة يف 

 



 

١٤٠ 

 يف كل مكان اثبتوا ؛أيها املسلمون يف باكستان وأفغانستان، وأيتها األمة املسلمة
الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين {: واصربوا وصابروا واذكروا قول اهللا تعاىل

} اغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًاكَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّ
 ].٧٦:النساء[
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–غانستانَ أَفْ



 

١٤١ 

 السادس عشراخلطاب 

 

  الذِّكْرى الثَّاِلثَةالذِّكْرى الثَّاِلثَة
طُناِشنو و كروو يِني يتوزِلغطُناِشنو و كروو يِني يتوزِلغ  

 
  هـ١٤٢٥ رجب ٢٤
  م٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ٩

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

ِهللا و الص داحلَم ِم اِهللا وواالهِبس نم ِبِه، وصح آِلِه، و لَى رسوِل اِهللا، والم عالة و الس. 
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

 نعمة فإين أمحد اهللا سبحانه وتعاىل إليكم على ما من به علينا وعلى إخواننا ااهدين من
 .الثبات والتصدي للحملة الصليبية الصهيونية على اإلسالم واملسلمني

 
وأبشركم بأن إخوانكم يف أفغانستان يف ثبات وصمود أمام جبناء الصليبيني وحتالف 
الشمال املنافقني وأعوان مشرف املرتشني املدافعني عن صليب بوش اخلائنني لإلسالم 



 

١٤٢ 

ذَِلك ِبأَنهم استحبواْ الْحياةَ الْدنيا علَى {:  أمثاهلمواملسلمني، الذين قال اهللا فيهم ويف
الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي أَنَّ اللّهِة و١٠٧:النحل[} اآلِخر[. 

 
 اآلن ساحة مفتوحة للمجاهدين، وتقوقع بأكملهما فقد أصبح شرق أفغانستان وجنوا
 األمريكان فهم يقبعون اآلن يف خنادقهم ويرفضون املنافقون يف عواصم الواليات أما

اخلروج ملالقاة ااهدين رغم استفزاز ااهدين هلم بالقصف والرمي وقطع الطرق حوهلم، 
 .ويتركز دفاعهم يف قصف الطريان الذي يضيع أموال أمريكا يف إثارة الغبار

 
اهدين، ويتوقعون  فاألمريكان وقوات حفظ السالم يكتوون بقذائف اأما يف كابل

 .العمليات االستشهادية يف كل وقت بعون اهللا
 

 فهو يف ب وسلب وصراع بني قطاع الطرق وجتار املخدرات من عصابات أما الشمال
التحالف الشمايل، الذين يتقاتلون على أموال املسلمني وحرمام وجيتمعون على خدمة 

 .الصليبيني ودوالرام
 

فيترأسها موظف السي آي إيه كره زي الذي حترسه قوة يف كابل أما احلكومة املتهالكة 
 .أمريكية ويعجز عن عقد االنتخابات الصورية ليدعم بوش يف محلته االنتخابية

 
اليت تطعن اجلهاد يف أفغانستان وكشمري من -ولوال خيانة عصابة املرتشني يف إسالم آباد 

 .نستان منذ زمن طويل لتم طرد الصليبيني وحتالف اخلونة من أفغا-اخللف
 

 فقد مجع مشرف الصلييب اخلائن السلطة كلها يف يده، وعقد نيته على أال أما الباكستان
يتخلى عن قيادة اجليش مهما حدث رغم كل وعوده السابقة، واألمريكان يشجعونه نظرا 
 ملا يقدمه من خيانات متصلة ليس فقط للحكومة األمريكية ولكن أيضا للحملة االنتخابية



 

١٤٣ 

لبوش، فقد حول جيشه وأجهزة أمنه لكالب صيد حلساب الصليبيني واليهود، بل حول 
 .الباكستان كلها إىل مؤسسة ختدم املصاحل الشخصية لبوش

 
و متاديا منه يف اخليانة ميهد لالعتراف بإسرائيل ويسعى إلرسال مخسني ألف جندي 

 .للعراق
 

ستاين ضد شعبه يف وزيرستان، بل وكأن هذا اخلائن مل يكتف بفتح جبهة للجيش الباك
يتمادى يف خيانته بفتح جبهة جديدة يف العراق، وبذلك ينصرف اجليش الباكستاين عن 

 .مهمته األساسية خدمة للهنود واليهود
 

وهكذا يتحول اجليش الباكستاين إىل عصابات من املرتزقة تقاتل كدروع بشرية حلماية 
ل إىل جهنم وبئس املصري، فأي جندي أوضابط األمريكان من أجل بضعة دوالرات مث تقت

 .شريف غيور يؤمن باهللا واليوم اآلخر يقبل هذا املصري
 

 فإن سيوف ااهدين أما عباد الراتب واملنصب من اخلونة واملرتشني كالب الصليبيني
لُونَ ِفي الَِّذين آمنواْ يقَاِت{: قال تعاىل. تنتظرهم يف بغداد اإلسالم، فإىل جهنم وبئس املصري

 دطَاِن ِإنَّ كَيياء الشِليِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوقَاِتلُونَ ِفي سواْ يكَفَر الَِّذينِبيِل اللِّه وس
 .] ٧٦:النساء[} الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا

 
ورغم كل جهود املرتشني يف إسالم آباد وموظفي السي آي إيه يف كابل، فااهدون 

متعون بالتأييد الشعيب الواسع يف باكستان وأفغانستان، وخاصة من قبائل البلوش يت
 .والبشتون األبية العزيزة قاهرة اإلجنليز وفاحتة اهلند وقاهرة أمريكا بإذن اهللا

 



 

١٤٤ 

 فقد قلب ااهدون فيه خطة أمريكا رأسا على عقب، بعد أن ظهر أما عراق اإلسالم
ؤها لالستعانة بالقاذفات األمريكية لقتل أبناء العراق، وال هزال احلكومة االنتقالية، وجلو

 .عجب يف ذلك فهي حكومة اخلونة والعمالء
 

وهزمية أمريكا يف العراق وأفغانستان أصبحت مسألة وقت بعون اهللا، فاألمريكان يف كال 
 .البلدين بني نارين إن استمروا نزفوا حىت املوت وإن انسحبوا خسروا كل شيء

 
ملستفاد من العراق وأفغانستان هو أن احلل الوحيد املتاح أمام أمتنا املسلمة والدرس ا

للتصدي للحملة الصليبية هو املقاومة اجلهادية االستشهادية اليت أفسدت كل اخلطط 
 .الصليبية اليهودية

 
 :أما إذا تركنا اجلهاد فليس إال املذلة والتقسيم واالستعباد، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

لئن تركتم اجلهاد وأخذمت بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة  ليلزمنكم اهللا مذلة يف رقابكم ال "
 ."تنفك عنكم حىت تتوبوا إىل اهللا

 
قلب العامل -وحينئذ ميضي خمطط الغرب الصلييب الذي قرر أن ميزق العامل العريب 

 : متزيقا-اإلسالمي
 
عريب جار تفتيته، ولن يكلوا حىت  قد مت متزيقه إىل مشال كردي وجنوب فالعراق •

 .حيولوا العراق إىل فتات كقرى اخلليج جنوبه
 فإن املخططات جاهزة لتمزيقها وال مينعهم من ذلك إال املقاومة أما جزيرة العرب •

 .الباسلة الشجاعة يف العراق
 فقد مت توقيع الوثائق للفصل بني جنوبه ومشاله حتت اإلشراف األمريكي أما السودان •

 .ى التخطيط اآلن الحتالل دارفوروجير



 

١٤٥ 

حىت تنهار .  لتمزيقها لدولتني مسلمة عربية ونصرانية قبطيةوالقفزة القادمة على مصر •
مصر قلعة اإلسالم التارخيية وتركع، ليفسح اال أمام إسرائيل يف قلب العامل 

 .اإلسالمي
 

دخال القوات األمريكية وما يهدد مصر اآلن هو مثرة سياسة مبارك وسلفه اخلائنني اللذين أ
إىل مصر، ووافقا على حترمي األسلحة النووية عليها يف الوقت الذي ختزن فيه إسرائيل 

 .مئات الرؤوس النووية
 

 ال تنتظروا حىت تغزوكم قوات الصليبيني وجتول يف عواصمكم عاصمة ؛فيا أيها املسلمون
ا وتدمريا، وليجتمع أهل بعد عاصمة، ولكن تصدوا هلم من اآلن، وأوسعوا مصاحلهم فتك

 لتغيري هؤالء احلكام اخلونة وإقامة احلكومة املسلمة مهما السعيالرأي واحلزم والغرية على 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي {: قال تعاىل. كلفهم ذلك من تضحيات
رِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَأل

 .]٣٨:التوبة[} اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ
 

 اعلم أن عهد األمن يف أمريكا قد انتهى، وأنكم ؛أما الشعب األمريكي اخلاسر فنقول له
 . ئس ما قادكم إليه بوشتورطتم مع األمة املسلمة يف حرب صليبية فب

 
يورك وواشنطن حىت يقودوكم و إن قادتك خيفون عنكم أسباب محالت ني؛ونقول له

كالعميان إىل احلروب والقتل واخلسائر، وهم مل خيربوكم حىت اآلن ملاذا هومجت أمريكا 
يورك وواشنطن؟ وملاذا تواجهون هذه املقاومة العنيدة يف وبالذات ذه الشراسة يف ني

 راق وأفغانستان؟الع
 

وطاملا ظلت اإلجابات احلقيقية هلذه األسئلة مخفاة ومة فستظل دماؤكم ترتف بال لَتجاه
 ؛توقف



 

١٤٦ 

 
فأنفقوا وأعدوا واستعدوا فإمنا ختسرون أموالكم وتضيعون أوقاتكم ودرون جهودكم 

 .فسكموتتلفون أنفسكم وتقتلون أبناءكم، وقد نصحناكم فلم تنتصحوا فال تلوموا إال أن
 
ذي أنزل التوراة على موسى واإلجنيل على عيسى والقرآن على حممد لن تأمنوا حىت الَّ وفَ

 .تتراجعوا عن جرائمكم ضد املسلمني يف فلسطني والعراق وأفغانستان
 

إال لصدت عنكم  واعلموا أن أسلحتكم الذرية وجيوشكم اجلرارة لن تغين عنكم شيئا و
 .ألوقفت نزيفكم يف العراق يورك وواشنطن وواملوت يف ني

 
يورك وواشنطن قد هزمتكم يف ميدان احلرب واالقتصاد ويف ميدان وواعلموا أن غزوة ني

املبادئ واألخالق، وانكشفت حقيقتكم يف قلعه جنكي وباجرام وجوانتانامو وأبو غريب 
 من ويف كذبة أسلحة الدمار الشامل يف العراق، فكفى خمادعة ال تزيد الدنيا إال سخرية

 .كذبكم
 

أما حنن فقد عاهدنا ربنا أن جناهد دون دينه حىت ينصرنا أو يتقبلنا شهداء فنسأله سبحانه 
ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم {: أن يثبتنا على ذلك حىت نلقاه، قال تعاىل

اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقًّا ِفي التوراِة واِإلِجنيِل ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل 
 زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتاللِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو نمآِن والْقُرو

ِظيم١١١:التوبة[} الْع[. 
 

آِخروعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموان. 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٤٧ 

 السابع عشراخلطاب 

 

نِلِميسةٌ ِللْمكَِلمنِلِميسةٌ ِللْمكَِلم  
  حولَ ِفلَسِطين السِليبةحولَ ِفلَسِطين السِليبة

 
  هـ١٤٢٥ شعبان ١٧

  م٢٠٠٤ تشرين األول/أوكتوبر ١
 

 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 

 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛الم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد الس؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

منذُ فترٍة و املُفَاوضات، و الضغوط، و املُساومات، و خاصةً من احلُكُومِة اِملصريِة ال تِكلُّ 
لَى ترسيِخ و ال ِمتلُّ ِللَي ذراع احلَركَاِت اِجلهاِديِة ِحفظًا ألمِن إسرائيل، و إعانةً لَها ع

وجوِدها فيما سلَبته من أرِض فلسِطني، يف محاولٍَة منها ِلطمِس احلقاِئِق و متِْويِه اخلُطُوِط 
و ِلذا إني أود أنْ أستعِرض عددا من احلَقائق التي يحاولُ الفَاِصلَِة بين الكُفِْر و اإلسالم؛ 

 :أعداُء اإلسالِم إخفاَءها



 

١٤٨ 

 
لُ هذِه احلَقَاِئِقفَأو: قَّفويت لن ِتِه، ووِن اِهللا وَ  قُوِبع قَى كذِلكبست ةٌ، وِلمسم أنَّ فلسطني 

 .ِجهاد األمِة املُسِلمِة حتى ترتِفع أعالم اإلسالِم فَوق فلسطني، كُلِّ فلسطني بإذِن اهللا
 

ا واسمح ن فلسطني ليسع فاعإنَّ الد ا، واِسيا سيال ِصراع ة، وِميةً قَوال عصِبي ا، وطَِني
 لكنه قِضية شرِعية قبلَ كُلِّ شىٍء، فَتحرير فلسطني فَريضة عيِنية علَى كُلِّ مسِلم، و ِلذَا ال

 .يستطيع املُسلمونَ أنْ يتخلَّوا عن فلسطني، حتى لو ختلَّت الدنيا كلُّها عنها
 

 أنَّ فَلَسطني لَيست ِملكًا ألي تاِجٍر أو خائٍن ِليساِوم عليها،فَلَسِطني :و ثاين هذِه احلقائق
أرض املُسلمني و ال يِحق ألحٍد أنْ يتنازلَ عن ِشٍرب منها، و الذي يتنازلُ عن حبِة رمٍل من 

 و ديِنِه، و ليس عن فَلَسطني التي ستعود بإذِن اِهللا فَلَسطني فَإنما يتنازلُ عن شرِفِه
 فًا ويح و ،للمسلِمني منها،  فالقُدس ليبينيطرِد الص عدمن قبل ب تا عادكَم سلمنيللم

هالي أنوف تإنْ رِغم ا، وأَِرحي قَب والن ة وغز لس وابن عسقًالن و كَّا وع يافَا و وِد و
 .الصليبيني و احلُكَّاِم العمالِء و مساِسرِة املُفاوضات

 
 قسيِم وًءا ِبقراِر التكُوِك بيِع فَلَسطني، بدوِن اِهللا ِبكُلِّ صةُ ِبعةُ املُسِلماألم تلقد كَفَر و

 .خاِرطَِة الطَّريِق الصليبيِةمرورا ِبمبادرِة روجرز، و كامب ِديفيد، و أُوسلُو، و انِتهاًءا ِب
 

 أنَّ كُلَّ مسِلٍم مسئُولٌ عن الدفاِع عن فَلَسطني، كَما أنَّ كُلَّ مسِلٍم :و ثَاِلث هِذِه احلَقَاِئِق
ا ِبمِرتلِة البهارةٌ ِديةُ واِحدا أمنإن ،حريِر كُلِّ ِبالِد املُسِلِمنين تسئولٌ عطني ملَِد ِفي فَلَس

 ِضد املَركَِزي فاهلَد فَلَسطني هي ٍك، ورشتم ودع ا ِضدا واِحدِجهاد وضخاِحد، نالو
احلملٍَة الصليبيِة اجلَديدة علَى العلَِم اإلسالمي، و ِلذَا فَإنها لَيست معركَِة شعٍب أو قَوٍم، بلْ 

 ِفي ِدفَاِعها عن عقيدِتها، إنَّ املَعركَةَ من أجِل القُدِس مرتِبطَة أشد هي معركَةُ اُألمةُ املُسِلمة
االرِتباط ِباملَعركَِة ِمن أجِل القَاِهرِة و الرياِض، و بغداد، و كابل، و جروزِني، بل هي يف 

 .احلَقيقَِة معركةٌ واِحدةٌ تدور علَى جبهاٍت متعِددة



 

١٤٩ 

 
  أنَّ أمريكَا و االتحاَد األورويب، و األمم املتحدة لَن يعيدوا :و راِبع هذِه احلَقاِئِق

 ِن منينقَر نذُ أكثر ِمناِء إسرائيل ملَى إنشلَ عمالذي ع وه ليِبيالص افَلَسطني، فَالغربلَن
لِّحسم يوى اليالُ حتزال ي مان، واالزاِنهحاِفظُ على كَيي ا، وهمعدي ا، وه. 

 
 أنَّ احلُكُوماِت لن تحرر فَلَسطني، فَِهي التي خانتها منذُ الثَّورِة :و خاِمس هذِه احلَقَائِق

 ثَالثني ٍة وست ِتسِع ِمئٍة و ألٍف و ى عامرِة الكُبم١٩٣٦(العربي (اِهيه ى اليوم، وحت 
 اِدهم، وِق إمدقطِع طُر و ،ِل ِحصاِر املُجاِهِدينأج ثُ منلهةُ اآلن تةُ اِملصرياحلُكُوم

 ة مننلِّي اخلَولَى توراِر عمأاإلصادطارةَ مالن مسئوِليحمثَاِل د. 
 

ود، و إنْ طالَ الزمن، و  أنَّ إسرائيلَ جرميةٌ يِجب أنْ تزالَ من الوج:و ساِدس هذِه احلقَائِق
إنْ وقَّع معها اخلَونة معاهداِت االسِتسالم، ستبقَى إسرائيلُ جرميةٌ و إنْ اعترف ِبها حسِني 
 ِجسا النهلمع كرت ين، والد الححاِضرِة ص ِر وهِة األزةً يف قَاِهرهلَا ِسفار حفَت ك واربم

ندِليِة، واملُسلم رواَء ِمصه فات سرع ا ياسرِبه فرةً و إن اعترميبقَى إسرائيلُ جست 
العلْماينّ، أو عبد اِهللا بن حسِني سليلُ عمالء اإلجنليز، أو عبد اهللا بن عبِد العزيِز يف مبادرِتِه 

 .الذي نعى فيها فَلَسطني
 

 أنَّ فلسطني لَن تتحرر بالتحالُِف مع من باعوها، أو رضوا بالفُتاِت :حلقَائِقو ساِبع هذِه ا
منها ِفي اتفاِقياِت االسِتسالِم، لَن تتحرر فَلَسطني إال بالتوكُّل على اِهللا وحده، ثُم التوحد 

خوِض م ِفي العالَم و كُلِّ املُسِلمني عكَذَا مك، هرِهم املُشتوعد ِة ِضدكَِة اإلسالِم الواِحدعر
 .علَّمنا ديننا و هكَذَا انتصرنا من قَبل

 
 يواِجهنا ي أنَّ العدو الذي يواِجهنا يف فَلَسطني هو نفِْس العدو الذ:و ثاِمن هِذِه احلقَائِق

 ،على ِامتداِد العالَِم اِإلسالمي واِجها ننلكن فقط، و ودهالي واِجها يف فَلَسطني ال ننإن
 الغرب ة وهيوِنيالص ة وليبيأَمِريكا الص همعزتاملُعاِدي ِلإلسالِم، الِذي ت حالُِف العالَِميالت



 

١٥٠ 

ركَِة ِضد اليهوِد ِفي فَلَسطني، الصِلييب، و احلُكَّام العمالُء من خلِفِهم،وَ  ِلذا فَإنَّ حصر املع
و ترِك أَمريكَا دون اهلُجوِم عليها، لَن يكُفِْكف من غُلَواِء األمريكَانَ و الصليبني ِضدنا، 
فاألمريكَان منذُ أكثَِر ِمن ِستني سنٍة قَرروا إقامةَ إسرائيل، و ملْ يتوانوا عن دعِمها حتى 

م، و ال يسمحونَ بأي مساٍس ِبها أو بأضالِعها، و هلْ نسينا من قَتلَ أمحد ياسني و اليو
 م، وهونمعدي م األِمريكانَ الذَينلَِكن شاركَه فقط، و وداليه  ُ الرنتيسي، مل يقتلهما

ء الذين أباحوا لَهم فَلَسطني، و تركُوا أوروبا التي تداِفع عن وجوِدِهم و حكَّامنا العمال
 .الشعب الفَلَسطيين يواجه وحده احلملَةَ الصليِبية اليهوِديةَ اجلَديدةَ

  
هِذِه احلَقاِئق تاِسع و: ريِكياألم جنامرضِحياِتِهم البوا ِبتدأفْس ِبفَضِل اِهللا قَد أنَّ املُجاهِدين 

يتّ الصوغَز عدحِقيقَةُ أمِريكَا ب فَتانكَش ان، فَقَدتانسأفْغ الِعراِق، و و ،وينّ ِفي فَلَسطنييه
نيويورك و واشنطُن املُباركَتين، و بعد الطعناِت املُتواِصلَة التي تتلَقَّاها القُوات األمِريكيةَ ِفي 

اِق، و استطَاع املُجاِهدونَ بفضِل اِهللا أنْ تضع القُوات األمِريكيةَ ِفي أفْغانستان، و الِعر
 .موقِف املُداِفِع الذي يبحثُ عن مخرٍج من ورطِتِه

 
ا،  أننا سنواِصلُ ِجهادنا ِبعوِن اِهللا حتى يِرثَ اُهللا األرض و من علَيه:و عاِشر هذِه احلقاِئِق

 أَسين لَن ِملَّ، ون لَن ِكلَّ، ون لَن كُلِّ ِبالِد اإلِسالِم، و طني، وحريِر فَلَسِل تأج قَاِتلُ ِمننس
ِبعوِن اِهللا، و ما ال نستِطيع حتْريره اليوم، فَسنورثَ ِعبَء حتْريِرِه ألجياِلنا من بعِدنا؛ حتى 

 .ِدياِر املُسلِمني املُحتلَِّةتتحرر كُلَّ 
 

 ؤالُ اهلَامأيت الساحلقائِق ي ا تلكضنرتعأنْ اس اآلن بعد ل؟.. وما العم  
 

 ...و اإلجابةُ يسريةٌ علَى من يسره اهللا ِلنصرِة اإلسالِم و أهِلِه؛ املُقَاومةُ
 

سلمةُ بعد أنْ تخاذَلَت احلُكُومات، و ركَعت للمحتِل فهذَا هو عصر مقَاومةُ األمة املُ
 لطَة أَوت السِطني غَابفلَس اِق والعر اِن، وانستأفغ يشاِن، والش من رسذْ الدفَلنأخ ،لييبالص



 

١٥١ 

 اِن ويشةُ يف الشل إنَّ احلُكُومةُ، بماملُقَاو تبقي لَِكن و ،ِقطَتِة أُسإىل ِقياد لَتاِن حتَّوأفغاِنست
 .املُقاومِة

 
ا أنْ ننتِظرنعلي ال ِجيب، و ،الِفِرنِسيني اإلِجنِليز، و األمِريكان، و اتلَ قُوخدى تتح 

ليمنَِ، اليهوِد، و الكُوريني اجلَنوبيني، و املَجريني، و البولَنديني ِمصر، و جزيرةَ العرِب، و ا
بلْ ِجيب علينا أنْ نبدأَ املُقاومةَ من ! و اجلَزاِئر، ثُم نبدأُ املُقَاومة بعد دخوِل قُواِت املُحتلِّ

 و ،البولَنديني و ،الِفِرنِسيني و ،راِلينياالست األمريكَان، و اإلِجنِليز، و اِلحصاآلن، فَم
وريني اجلَنوبيني، و اليابانيني منتِشرةٌ ِفي كُلِّ مكاٍن، و كُلِّ هؤالِء النِرِوِجيني، و الكُ

 .شاركُوا يف احِتالِل أفغاِنستاِن، أَو الِعراِق، أِو الشيشان، أو أَمدوا إسراِئيلَ بٍِأسباِب احلَياِة
 

،من ذِلك أكثَر ِظرتنأَال ن ِجبيؤكَلُ بنإال س ِن،  وِْن املَاِضييا ِفي القَرنلُّونا كَما احتا، بلَدلَد
لَِة، و دخلَ العالَِم اِإلسالِمي اآلن مرحلَةَ االحِتالِل، و افَقَد انتهت مرحلَِة احلُكِْم بالوك

 .تقْسيِم مناِطِق النفُوِذ
 

خذُوا الِعبرةَ و أيبدأوا ِباملُقَاومة من اآلن، و أنْ ي و أنْ و علَى الشباِب أَال ينتِظروا أَحدا،
 و ِليِبينيطَطَ الصة خمت املُقاوأَفْسد فكَي اِن، ويشالش ان، وانستأفْغ الِعراِق، و من رسالد

ٍب، وهرم نثُ عحبِفي مأِْزِق املُداِفِع الَّذي ي مهتعضو وِد، وهاملُجاِهدونَ ِفي الي سقَاعت لو 
الِعراِق، و أفْغانستان، و الشيشاِن، و فَلَسطني لَتمكَّن األعداُء ِمن ِبالِدِهم، و لَتحولُوا إىل 

 .غَيِرها ِليحتلُّوها
 

شكِّلُوا ِقيادي م، وهودهوا جنظِّمِة أنْ ياِخلرب و ،أيلَى أَهِل الري ِللْحملَِة فعدصِة ِللتمقَاوةً ِللم
الصليِبيِة، كَما نظَّم املُجاِهدونَ شئُونهم ِفي أفْغانستان، و الشيشاِن، و فَلَسطني رغْم أنِف 

 .املُحتلِّ، و رغْم أنِف احلُكُومِة الوطَِنيِة العميلَة
 



 

١٥٢ 

التنا فَإنْ ِمتنا أو أُِسرنا فَأكِْملُوا الطَّريق ِمن بعِدنا، و ال فَيا شباب اإلسالِم هذِه ِهي رس
 .تخونوا اَهللا و الرسولَ، و تخونوا أماناتكُم و أنتم تعلَمونَ

 
آِخرآِلوٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصِه و. 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٥٣ 

 الثامن عشراخلطاب 

 

  ِرسالَةٌ ِإلَى األمِة اِإلسالِميةِرسالَةٌ ِإلَى األمِة اِإلسالِمية
 

  هـ١٤٢٥ شوال ١٧
  م٢٠٠٤ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٩

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

نتخابات يف أمريكا وأفغانستان والعراق، أما متر علينا هذه األيام وأمريكا تلعب لعبة اال
 أي يتنافسان على ؛ إسرائيلِرضااالنتخابات يف أمريكا؛ فاملرشحان فيها يتنافسان على 

استمرار اجلرمية ضد األمة املسلمة يف فلسطني منذ سبعٍة ومثانني عاماً، وهو ما يؤكِّد على 
 :حق بالقوة، قال أمحد شوقيأن ال حلَّ مع أمريكا إال بإجبارها على الرضوخ لل

 
 ذرعاً وإن تلقَه بالشر ينحشي *** والشر إن تلقَه باخلري ضقت به

 



 

١٥٤ 

؛ بوش أو كريي أو الشيطانَ الرجيم تشاءون انتخبوا من ؛وحنن نقول لألمة األمريكية
وأن نتصدى لكل نفسه، فهذا أمر ال يعنينا، وإمنا الذي يعنينا؛ أن نطَهر بالدنا من املعتدين 

من يعتدي علينا أو ينتهك حرماتنا أو يسرق ثرواتنا، وإذا كانت االنتخابات األمريكية 
مثاالً جلياً على ضلوع أمريكا يف جرمية االحتالل الصلييب اليهودي لديار اإلسالم؛ فإن 
انتخابات أفغانستان والعراق مثال واضح على ضلوع أمريكا يف جرمية تنصيب احلكومات 

 .لفاسدة اليت حتميها القوات الصليبيةا
 

جلْ ببصرك يف العامل اإلسالمي ترى نفس الصورة املتكررة؛ حسين مبارك، وآل سعود، 
برويز مشرف، وكرزاي، وعالّوي، هؤالء وأمثاهلم هم أصدقاء أمريكا حامية الدميقراطية، 

بأنه سيعترب نشر : األخريوإذا كان بوش قد صرح يف خطابه للجمعية العامة لألمم املتحدة 
الدميقراطية من أهم أولوياته، فإن الدميقراطية اليت يعنيها هي دميقراطية القوات األمريكية يف 

، وطائرات األباتشي، B52العراق وأفغانستان، حيث تتحقق حرية الناخبني بالـ
 ؛واليورانيوم املنضد، هذه هي ِقيم أمريكا، الدجل والكذب واالفتراء

 
كا الدولة الوحيدة اليت استخدمت القنبلة الذرية يف هريوشيما وناكازاكي، أمري •

 .واستخدمت مسقطات األوراق يف فيتنام، مث استخدمت اليورانيوم املنضد يف العراق
أمريكا هذه تريد محاية العامل من أسلحة الدمار الشامل، ولذلك غزت العراق حبثاً عن  •

 .شبحها التائه
جهزة التعذيب ملصر والسعودية، ومتارس أقذر وسائل التعذيب يف وأمريكا اليت تصدر أ •

غوانتانامو وأبو غريب، وختطف خصومها من أي مكان لتخفيهم دون حماكمة وال 
 .اام ألي مدة تشاء

وأمريكا اليت تعمل بال كلل حلماية . أمريكا تريد أن تعلمنا احترام حقوق اإلنسان •
 .ولية تريد أن حتاِكم غريها على جرائم احلربمواطنيها من احملكمة اجلنائية الد

وأمريكا اليت استأصلت معظم اهلنود احلُمر، وطردت الشعب الفلسطيين من أرضه،  •
 .تريد محاية أهل دارفور من التطهري العرقي



 

١٥٥ 

وأمريكا اليت تِمد إسرائيل بكل أسلحتها بدءاً من الرصاصة حىت القنابل النووية، تريد  •
 . يف الشرق األوسطحتقيق السالم

وأمريكا اليت أعلنتها حرباً صليبية، واليت تدعم إسرائيل اليت تسعى لتهويد فلسطني  •
 .وحرق املسجد األقصى

وأمريكا اليت استقبلت سلمان رشدي يف البيت األبيض لتكَرمه على سبه للنيب صلى  •
 .اهللا عليه وسلم

ة التراويح مئة وعشرين وأمريكا اليت قصفت مسجداً يف خوست فقتلت يف صال •
 .مصلِّياً، تريد أن تعلِّمنا التسامح الديين بل والفهم الصحيح لإلسالم

 
 إنَّ عليكم ؛بقيت نصيحة أخرية ألمريكا البد أن أقوهلا مع علمي أم لن ينتصحوا ا

اختيار بني أسلوبني للتعامل مع املسلمني، إما التعامل معهم بناًء على االحترام وتبادل 
املصاحل، أو التعامل معهم باعتبارهم مغنماً مباحاً وأرضاً منهوبة وحرمات مهانة، هذه 

 .مشكلتكم وعليكم أن ختتاروا بأنفسكم
 

يا أَيها { ؛ولتعلموا أننا أمة الصرب واملصابرة، وسنصمد لقتالكم بعون اهللا حىت تقوم الساعة
روا واِبرصوا وِبروا اصنَآم ونَالَِّذينفِْلحت لَّكُملَع قُوا اللَّهات٢٠٠:آل عمران[ }اِبطُوا و[. 

 
 :قال النابغة اجلعدي رضي اهللا عنه

 
 ولكننا كنا على املوت بأصرب *** سقيناهم كأساً سقَونا مبثلها

 
 ؛فإذا كنا أمة الصرب واملصابرة فإنَّ علينا أن ندرك عدداً من احلقائق اخلطرية

 



 

١٥٦ 

ط بغداد يف احلقيقة هو سقوط لكل األنظمة اليت ختلَّت عن اجلهاد وأعانت أن سقو :أوهلا
على غزو العراق، بل إن من مل يسقط منها علناً قد سقط بغري ضجة وال قعقعة سالح وال 

 .قصف من زمن طويل، ومن مل حتتلُّه القوات الصليبية اليوم فهو هدفُها املُنتظَر غداً
 

، ولكنها سقطت قبل ٢٠٠٣داد مل تسقط يف التاسع من إبريل عام  أن بغ:احلقيقة الثانية
 :ذلك بزمن طويل

 
 ليعيدوه إىل عرش مصر يف مقابل باإلجنليزسقطت منذ أن استعان اخلديوي توفيق  •

 احتالهلا،
  على الثورة ضد دولة اخلالفة،اإلجنليزومنذ اتفق الشريف حسني مع  •
ت احلماية الربيطانية مث يكون حتت ومنذ اتفق عبد العزيز آل سعود أن يكون حت •

 احلماية األمريكية،
، مث استمروا ينحدرون من اتفاقية ألخرى ١٩٤٩ومنذ قَِبلَ العرب باتفاقية اهلدنة عام  •

 .حىت وصلوا إىل أوسلو وخارطة الطريق ذات األربع
 

ط النظام  أن سقوط بغداد قدم دليالً على مدى حيوية اُألمة، فقد سق:لثةاحلقيقة الثا
 ،العلماين القومي ارم، ولكن بزغت املقاومة وحتدت االحتالل، وأفسدت عليه خططه

 مسي، ولكنويف أفغانستان والشيشان أسقطت اآللة العسكرية الصليبية هيكل احلكومة الر
قيادة الدولة حتولت إىل قيادة املقاومة، ويف فلسطني تنازلت السلطة عن معظم فلسطني، 

ت لتجاهد يف سبيل فلسطني املسِلمةفأبماملقاومة وتقد ت. 
 

إذاً فهذا هو عصر مقاومة األمة املسلمة ضد عدوها الذي غرته قوة آلته العسكرية، ونسي 
كَتب اللَّه لَأَغِْلبن أَنا ورسِلي ِإنَّ اللَّه قَِويٌّ {: أن القوة احلقيقية هي هللا الذي قال يف كتابه

 .]٢١:اادلة[ }زعِزي
 



 

١٥٧ 

جيب أن ندرك أنَّ اجلهاد يف سبيل اهللا هو منِقذُنا، وأنَّ كلَّ سبيل غريه تضييع للوقت 
 ؛واجلهد

 
 !؟فهل ميكن أن يتزحزح حسين مبارك عن كُرسيه باالنتخابات واإلقناع

 
 وهو الذي زور كل االنتخابات، •
 وفرض قانون الطوارئ، •
 ر وشريف،ونشر التعذيب، إلسكات كل ح •
وسلَّط حماكمه العسكرية على رقاب البالد، فأَعدم يف عهده من املسلمني أكثر من  •

 الذين أُعِدموا يف كل القضايا السياسية يف تاريخ مصر كله،
 والذي حول مصر لشركة خاصة له وألسرته، •
 بنه،والذي ظلَّ حيكم ملدة ثالثٍة وعشرين عاماً بدون نائب، حىت يورثَ احلُكْم ال •
 والذي تعهد إلسرائيل بإيقاف أي برنامج إلنتاج أي أسلحة ذرية، •
 وتعهد بأال يساعد أية دولة عربية تعتدي عليها إسرائيل، •
والذي يحاِصر املقاومةَ الفلسطينية ويقطع عنها املدد، ويضغط عليها لترضخ لشروط  •

 .إسرائيل
 

 عن كرسيه باالنتخابات أو احلُجج هل ميكن لشخص مبثل هذه التركيبة النفسية أن يتنازل
 !الشرعية

 
هل يكمن آلل سعود الذين يعتربون مملكة سلباً ورثوه حبد السيف أن يتنازلوا عن 

 !؟احلكم بغري القوة
 
 آل سعود الذين عاشوا حبماية االنكليز، •
 مث عاشوا يف محاية األمريكان، وتركوا هلم البترول، •



 

١٥٨ 

 وأدخلوا الصليبيني جلزيرة العرب، •
 ،ومسحوا لطائرام باالنطالق من مطاراا لتقصف املسلمني يف العراق وأفغانستان •
 آل سعود الذين ال يسمحون بأي نوع من النشاط السياسي سوى التسبيح حبمدهم، •
 والذي ال يعرفون التمثيل احلقيقة لألمة وال القضاء املستقل العادل، •
 والذين تزكم روائح فسادهم األنوف، •
سة آالف أمري كل منهم له خمصصاته على حساب  اآلن أكثر من مخوالذين صاروا •

 ثروات األمة،
 وال يسمحون ألحد أن يسأهلم أين ذهبت عائدات البترول، •
 .وكيف حتولت السعودية لدولٍة مدينة •
 

 !هل ميكن آلل سعود أولئك أن يتنازلوا عن غنيمتهم بغري القوة
 

 !؟التخلي عن قيادة اجليش مبباركة األمريكانهل ميكن ملشرف الذي تنكَّر لوعوده ب
 
 ويف مقابل البقاء يف الكرسي أعان على قتل املسلمني يف أفغانستان، •
 وقَتلَ املسلمني يف وزيرستان، •
 .واعترف بإسرائيل، اعترف بإسرائيل يف خطابه يف األمم املتحدة •
 

 !هل ميكن ملشرف الذي باع دينه أن يتخلَّى عن الكرسي بغري القوة
 

 فلن ؛إنَّ املعركة من أجِل احلرية والعدالة، ورفع الظلم، وحترير ديار اإلسالم معركة واحدة
تتحقق لنا احلرية وال العدالة، إال بقيام احلكومة املسلمة اليت ترعى احلقوق وتصون 
احلُرمات وتنشر العدل وتبسط الشورى، ولن تقوم هذه احلكومة إال جبهاد الصليبيني 

 .عمالئهم احلكام اخلائننيواليهود، و
 



 

١٥٩ 

فهل حنن مستِعدون للموت واألسر واملطاردة واهلجرة والتخلِّي عن األقارب واألموال 
 واملناصب يف سبيل اهللا؟

 
هل حنن مستعدون أنْ نفشل مرة أو مرات، مث ننهض بعد كل فشل لنعاود اهلجوم من 

 جديد حىت يتحقق النصر؟
 

  مثن انتصار اإلسالم؟هل حنن مستعدون ألن ندفع
 

أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَوا ِمن قَبِلكُم مستهم {: قال تعاىل
رصى نتم هعوا منَآم الَِّذينولُ وسقُولَ الرى يتلِْزلُوا حزاُء ورالضاُء وأْسالْب رصاللَِّه أَلَا ِإنَّ ن 

٢١٤:البقرة[ }اللَِّه قَِريب[. 
 

إذا كُنا مستعدين فحينئٍذ يبدأ اإلصالح، ذلك اإلصالح الذي ال ميكن تصوره بدون 
التسليم حلاكمية الشريعة، فكل منهج ال يستند إىل حاكمية الشريعة، باإلضافة الحنرافه 

 كما أن األمة اليت أكَّدت مراراً على مطالبها ،ادالعقائدي لن يؤدي إال إىل مزيد من اإلفس
 .حباكمية الشريعة سترفضه

 
إن اإلصالح ال ميكن تصوره بدون دولة قوية تدافع عن أراضي املسلمني املغتصبة، 
وتتصدى إلسرائيل وأمريكا، وحتشد األمة جلهادمها، وال ميكن تصوره دون مواجهة 

 فوق رؤوسنا، وال ميكن تصوره بدون حصول األمة على التهديد النووي اإلسرائيلي املُعلَّق
 .حقوقها األساسية يف إدارة شؤوا، واختيار حكَّامها وحماسبتهم

 
وكل هذه األهداف ال سبيل هلا إال باجلهاد، ألنَّ ِقوى املُستكربين الصليبية الصهيونية لن 

الَِّذين َآمنوا {: ال عنها القرآنتسلِّم ا إال مكرهة صاغرة، ألا قوى الطاغوت اليت ق



 

١٦٠ 

يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَوِلياَء الشيطَاِن ِإنَّ 
 .]٧٦:النساء[ }كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا

 
آِخرِهللا و دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بر. 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 التاسع عشراخلطاب 

 

  تحِرير اِإلنساِن واَألوطَانتحِرير اِإلنساِن واَألوطَان
  تحت رايِة القُرآنتحت رايِة القُرآن

 
  هـ١٤٢٦ حمرم ١
  م٢٠٠٥ شباط/فرباير ١٠

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 
 ،سِم اِهللا الرحمِن الرِحيِمِب

 
إن احلمد هللا، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

 .من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
 
آل  [}ن آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاِتِه والَ تموتن ِإالَّ وأَنتم مسِلمونيا أَيها الَِّذي{

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها {، ]١٠٢:عمران
ا واالً كَِثريا ِرجمهثَّ ِمنبا وهجوكَانَ ز ِإنَّ اللّه امحاَألراءلُونَ ِبِه وسالَِّذي ت قُواْ اللّهاتاء وِنس

 ].١:النساء [}علَيكُم رِقيبا



 

١٦٢ 

 
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم * يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا {

 كُموباذُنِظيما عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو اللَّه ِطعن يم٧١-٧٠:األحزاب [}و[. 
 

 ؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاِن السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد
 

ومن ، يتسعى أمريكا منذ فترة؛ إىل ترسيخ وجودها العسكري الصلييب يف العامل اإلسالم
وسائل ترسيخ هذا الوجود؛ دعم الكيان الصهيوين باعتباره موطىء القدم األساسي للغزو 

 إقليميةًالصلييب لعاملنا اإلسالمي، ولذلك ال ميكن اعتبار احتالل اليهود لفلسطني قضيةً 
حمصورةً يف فلسطني تتعلق بالفلسطينيني فقط، بل هي يف ميزان اإلسالم؛ عدوان على ديار 

 .م، باعتبار أن املسلمني أمة واحدة، بالدهم مبرتلة البلد الواحداإلسال
 

ويف ميزان أي حتليل حمايد؛ يتضح أن الكيان الصهيوين ما هو إال طليعة متقدمة للحملة 
األمريكية للسيطرة على الشرق اإلسالمي، وما هو إال جزء من محلة ضخمة ضد العامل 

 .ريكا مع الصهيونية العامليةاإلسالمي، حتالف فيها الغرب بزعامة أم
 

ومبجيء اإلدارة احلالية للبيت األبيض؛ تصاعدت الروح الصليبية احلاقدة لذروة محاقتها يف 
 ذه -بفضل اهللا-الدعم والتأييد إلسرائيل، ومل تكن هذه اإلدارة احلمقاء تتوقع أن تواجه 

ة اليت بلغت أوجها بغزويت املقاومة اإلسالمية اجلبارة الستكبارها وجتربها، تلك املقاوم
 . نيويورك وواشنطن املباركتني

 
وكالثور األعمى؛ قررت أمريكا أن تغزو أفغانستان، مث زادت يف محاقتها وقررت أن تغزو 
العراق، فاكتشفت أمريكا أا قد غاصت آلذاا يف أكرب ورطة تعرضت هلا يف تارخيها، 

سلمني ارتد عليها استرتافاً متدفقاً لدماء وأن ما أرادته من شن محلة إلرعاب وإرهاب امل
األمريكان واقتصادهم، وكشفاً ألخالقهم املتدنية ونفاقهم املبدئي، وورطة ال خمرج منها 
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إال بإعالن أمريكا هلزميتها وانسحاا، والتسليم بقوة األمة املسلمة املتوكلة على اهللا، بكل 
 األمريكية وحلفائها احلاكمني يف عاملنا ما يعين ذلك من نتائج كارثية على األمرباطورية

اإلسالمي، خاصةً وهي قد شاهدت كيف تفكك االحتاد السوفييت وتدهور نفوذه بعد 
انسحابه مهزوماً من أفغانستان، بعد أن سلم باهلزمية يف حرب استرتاف كادت أن تقضي 

إىل غري على موارده دون حتقيق أي نصر أو مد ملناطق نفوذه، بل على العكس انتهى 
 ".االحتاد السوفييت" ما كان يعرف بـ - بعدها بسنتني -رجعة 

 
 أن حتارب األمة املسلمة يف عقيدا اليت -بكل وسيلة-ولذلك تسعى الواليات املتحدة 

متثل اخلطر األكرب لوجود أمريكا املستكرب، خاصةً وقد بدأت األصوات تتعاىل يف داخل 
 -وهي التسمية الكاذبة للجهاد-ا يسمونه باإلرهاب أمريكا أال أمل يف االنتصار على م

إال بتغيري أفكار املسلمني وعقوهلم، وأن املواجهة العسكرية معهم لن تؤدي إال ملزيد من 
 .األمريكية اإلمرباطوريةاخلسائر ألمريكا، بل قد تزلزل بنيان 

 
 إلنزال هذه وبدالً من أن تراجع أمريكا نفسها وتتساءل عن السبب الذي دفع املسلمني

اخلسائر الفادحة ا، ركبت رأسها ومتادت يف غيها وعنادها وراحت تفكر كيف تغري 
عقائد املسلمني وأفكارهم، حىت يقروا مبشروعية جرائم أمريكا ضد اإلسالم واملسلمني، 
ومن هنا جاءت هذه الدعوات اليت تزعم أا ستحرر املسلمني من اجلهل والتعصب 

 . أفق من احلرية والعدالة واملعرفةوالكبت وحتلق م يف
 

؛ ومن املضحك املبكي؛ أن هذه الدعوات تنظر إلينا بعني عوراء وفكر متعصب متجن
 :فاحلرية عندهم

 
 .أن نقرر إزالة إسرائيل ال تعين مطلقاً؛ •
 .وال تعين أن نتساوى مع إسرائيل يف األسلحة التقليدية والغري تقليدية •
 . منهجاً للحياةوال تعين أن خنتار اإلسالم •
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وال تعين أن نطرد القوات األمريكية الصليبية من منابع بترول املسلمني، وال أن نبيعه  •
 .بالسعر الذي نريده

 .وال أن نعلم أبناءنا املناهج اليت خنتارها هلم •
 .وال أن نعني إخواننا املعتدي عليهم يف فلسطني وأفغانستان وكشمري والشيشان •
 .د ضد أمريكا وجرائمهاوال تعين أن نعلن اجلها •
 .وال تعين أن نعمل على التخلص من عمالء أمريكا املسلطني علينا بالقهر والتزوير •
وال تعين أن خنتار بإرادتنا احلرة حكامنا الذين يسعون لتحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا  •

 .املسلوبة
 

ىت وإن اخترناه  ح، أياً من ذلك- بأي حال من األحوال -احلرية عند أمريكا ال تعين 
 كل ذلك يف نظر األحرار األمريكان؛ تعصب ألنوصممنا عليه بكامل إرادتنا واختيارنا، 

ورجعية وجهل، بل ومترد على السلطان األمريكي والطاغوت الصلييب اليهودي املتحكم 
جيب أن يواجه بالقهر والكبت والتزوير " التعصب"و " اجلهل"يف بين البشر، وهذا 

لقصف والتدمري وقتل عشرات اآلالف من النساء واألطفال قرباناً على مذبح واالحتالل وا
 .احلرية األمريكي

 
 :احلرية عند معلمي احلرية األمريكان؛ تعين جمموعةً من املضحكات املبكيات

 
تشمل اإلقرار باستيالء إسرائيل على أراضينا، ومتددها كل يوم، وتوسعها على  •

 .حسابنا
 .ن أية مواجهة مع الكيان الصهيوينوتعين عجزنا املطلق ع •
 .وتعين إيقاف أية مقاومة للعدوان اليهودي على أمتنا •
 .وتعين إباحة التحلل واإلباحية والشذوذ والسخرية من الدين واألنبياء واألخالق •
ومل حتصل على كل ! وتعين تغيري مناهج تعليم أبنائنا، لنعلمهم أن إسرائيل مظلومة •

اليت رمبا ! ن إسالمنا هو جمموعة من العقائد اجلامدة املتعصبةوأ! مستحقاا من أمتنا



 

١٦٥ 

كانت صاحلةً يف غابر األزمان، أما اآلن فال مكان هلا يف العصر األمريكي الصلييب 
 .اجلديد

 .وتعين أن نبيح بترولنا وثرواتنا ملصاصي الدماء يف نييويورك وواشنطن •
ورثنا كالعقار لبعضها البعض، وتعين أن نستسلم للعصابات املسلطة على بالدنا، ت •

 .بالتزوير والقمع والقهر
 أن نقر ونعترف، بل ونرضى ونبارك؛ قصف أمريكا بأطنان -بعد كل ذلك-وتعين  •

تبزغ يف ديارنا ضد سياسات رواد احلرية " شبهة مقاومة"املتفجرات ألية مقاومة أو 
 وأبنائنا وتدمري والتحرر الصليبيني اجلدد، حىت وإن أدى ذلك إىل شي حلوم نسائنا

 .مدننا وحرق قرانا
 

وقد وفق املوىل سبحانه وتعاىل األمة املسلمة للنكاية يف الطاغوت األمريكي الصلييب، ويف 
كشف حقيقة القوة األمريكية الزائفة اليت متتلك ماليني األطنان من احلديد واملتفجرات، 

ئ وال التضحية من أجل ولكنها ال متلك شجاعة مواجهة املوت وال الدفاع عن املباد
 !العقيدة، وأىن هلم ذلك وهم أمة بال عقيدة وال أخالق، رغم كل دعايتهم وكذم؟

 
رنا هؤالء العلوج األمريكان وكشفنا خبيئتهم؛ جنود أجنب من اجلنب، ِبوأشهد اهللا لقد خ

وأخور من اخلور، ال يعتمدون إال على االستطالع مث القصف من بعد، واستئجار 
 املرتزقة وقطاع الطرق، أما سوى ذلك؛ فال شجاعة وال إقدام وال صرب وال عصابات

 . ثبات، بل وال وفاء باملعاهدات واالتفاقات
 

وما االتفاقات عندهم إال وسيلة خلداع العدو واستدراجه، وال صلة هلا بالصدق أو الوفاء 
 مث قتل أكثر من "قلعي جنكي"وما تاله من مذحبة " قندز"أو الشرف، واتفاق اخلروج من 

 . شاهد ناطق على ذلك- يف احلاويات خنقاً وعطشاً -ألف أسري 
 



 

١٦٦ 

وكما وفق املوىل سبحانه األمة املسلمة للتصدي لزيف القوة األمريكية، والنكاية فيها 
ووضعها يف حجمها احلقيقي وإظهار أن هزميتها ممكنة على أيدي أهل اجلهاد 

ريكا أيضاً يف ميدان العقائد واملبادئ، فنفضح واالستشهاد، فإن علينا أن نتصدى ألم
 .شركها وفجورها ونفاقها

 
 إن احلرية اليت نريدها؛

 
 ليست حرية أمريكا املتدنية السافلة؛ •
 .ليست حرية بنوك الربا والشركات العمالقة وأجهزة اإلعالم املضللة •
 .وليست حرية تدمري اآلخرين من أجل املصاحل املادية •
 . وصناعة الفاحشة والزواج املثليوليست حرية اإليدز •
 .وليست حرية القمار واخلمر والتفكك األسري •
وليست حرية استخدام املرأة كسلعة جللب الزبائن وتوقيع الصفقات وجذب املسافرين  •

 .والترويج للبضائع
 .ليست حرية املبادئ املزدوجة وتقسيم الناس إىل ناهبني ومنهوبني •
 ".كيجنازا"و " هريوشيما"ليست حرية  •
أصدقاء -وليست حرية جتارة أجهزة التعذيب ودعم أنظمة القهر والكبت والقمع  •

 . -أمريكا
 .وليست حرية إسرائيل يف إبادة املسلمني وهدم املسجد األقصى وويد فلسطني •
 ".أبو غريب"و " جوانتانامو"وليست حرية  •
دية ومسقطات وقنابل السبعة أطنان والقنابل العنقو" القصف السجادي"وليست حرية  •

 .األوراق واليورانيوم املنضب، وتدمري القرى يف أفغانستان والعراق
 – مصاصي الدماء -وأخواا " هاليربتون"وليست حرية حكومة  •
 .وليست حرية احتكار أسلحة الدمار الشامل، وتنميتها، مع حترميها على اآلخرين •



 

١٦٧ 

أربعة منهم " الكبار"وليست حرية احتكار القرار يف اتمع الدويل خلمسة من  •
 !صليبيون

 
 . إن حريتنا هي، حرية التوحيد واألخالق والعفة والرتاهة والعدالة

 
 ؛ولذلك فإن اإلصالح الذي نسعى إليه يقوم على أسس ثالث

 
 : األساس األول؛ حاكمية الشريعة

 
 ألي ، وهذه قضية ال ميكناإلتباعألن الشريعة املرتلة من اهللا سبحانه هي املنهج الواجب 

إنسان عاقل أن يقف منها موقفاً متميعاً أو متذبذباً، وهي قضية ال ميكن أن تؤخذ إال جبد 
ألا ال تقبل اهلزل، فإما أن تكون مؤمناً باهللا؛ فال بد أن تلتزم حبكمه، وإما أن تكون 

 .كافراً باهللا؛ فال جدوى من مناقشتك يف تفاصيل شرعه
 

بية على نشره؛ ال ميكن ألي عقل سليم حيترم نفسه أن والتميع الذي حترص العلمانية الغر
يقبله، ألن املوىل إذا كان هو اخلالق فهو األحق باحلكم، وهذه بديهية ال تقبل التردد 
العقلي، وإذا آمن اإلنسان باهللا فليس من العقل واملنطق أن يناقش ربه يف تفاصيل شرعه، 

فاً متميعاً هازالً، بل واجب العاقل الذي أو مينح نفسه حق التحلل منه والوقوف أمامه موق
 .آمن باهللا أن يبحث عن شرعه لينفذه

 
 من مناقشة تفاصيل شرعه معك، بل -عقالً-وكذلك لو كنت كافراً باهللا؛ فال جدوى 

الواجب عقالً النظر يف وجود اهللا سبحانه وتعاىل قبل كل شيء، ألن هذه أخطر قضية يف 
 .ليت تنبين عليها كل القضاياالوجود، بل هي قضية القضايا ا

 



 

١٦٨ 

وهكذا جيب على املؤمنني باهللا أن يناقشوا غريهم يف هذه القضية األساس أوالً، ألن 
اهلروب منها هو ما يسعى إليه العلمانيون الذين ال يستطيعون مواجهة احلق يف هذه القضية 

عى إىل الوصول الساطعة؛ قضية وجود اهللا سبحانه، فيلجئون إىل حيلهم املعروفة اليت تس
 . مع املؤمنني إىل حل وسط بعيداً عن كشف عجزهم أمام مسألة اإلميان بوجود اهللا

 
وعقيدة اإلسالم تأىب إباًء مطلقاً؛ التفرقة بني اإلميان بوجود اهللا وبني اإلقرار حبقه يف احلكم 

 .والتشريع، فهذا تفريق ال يقول به مؤمن جاد وال ملحد جاد
 

يل العلمانيني يف تغطية عجزهم؛ اخللط بني احلرية وبني انتزاع حق ولذلك كان من أهم ح
التشريع من اهللا وإسناده للبشر، وهو خلط ال يستقيم يف العقل السليم، بل احلرية احلقيقية 

 .هي يف اخلضوع للشريعة املترفعة عن األطماع والعدوات واألهواء
 

قصاء الدين عن احلكم، ألا واجهت وإذا كانت أوروبا العلمانية قد خلطت بني احلرية وإ
الكنيسة اليت أسبغت على نفسها العصمة وحق التحدث باسم اهللا، وألفت هلم ثالوثاً ال 
يقبله العقل، وحتالفت مع امللوك واألباطرة، ومنحتهم حق احلكم اإلهلي، وباعت للناس 

تغفر هلم، صكوك الغفران، وتدخلت بني اخللق واخلالق، يعترفون هلا بأسرارهم حىت 
! وحاربت العلماء والبحث العلمي، فما ذنبنا حنن ومل تقم عندنا كنيسة يف يوم من األيام؟

وال عصمة عندنا إال للنيب صلى اهللا عليه وسلم، واحلاكم عندنا ليس معصوماً وال مصوناً 
 وال مشرعاً وال مؤبداً ال ميكن ألحد أن يناقشه فيما يرى، بل هو بشر يبايع على الطاعة

 .يف املعروف، ويعزل إن تعدى حدوده
 

وما ذنبنا وليس بيننا أحد يدعي أنه يتكلم باسم اهللا وال نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وال أنه 
قد ورث سلطةً أو تفويضاً أو توكيالً يرتهه عن اخلطأ، أو يعفيه من النقد، أو مينحه حق 

 !التشريع واحلكم والتصرف يف أنفس الناس وأمواهلم؟
 



 

١٦٩ 

 ! ذنبنا وليس عندنا من يدعي حق الوساطة بني اهللا وخلقه؟وما
 

ما ذنبنا وليس عندنا رجال دين، ولكن عندنا علماء ليس ألقواهلم عصمة وال يدعون 
الوكالة عن قوة غيبية، بل مصداقية أقواهلم وحجيتها بقدر قوة ما يستدلون به من القرآن 

 !والسنة؟
 

ان الذنوب، وال التصرف يف أموال الناس دون ما ذنبنا وليس بيننا من يدعي حق غفر
 !حساب وال بيع صكوك الغفران؟

 
ما ذنبنا ومل حيارب عندنا العلم والعلماء، بل حنن أمة تكرمي العلم والعلماء، وعلومنا 

 ! نشأت وترعرعت يف أحضان املساجد واملدارس؟- كالطب واهلندسة والفلك -الطبيعية 
 

كدة اليت ورثها الغرب يف صراعه مع حتالف الكنيسة وامللوك، ما ذنبنا لكي نرث التركة الن
أم أا التبعية الفكرية اليت أعقبت اهلزمية العسكرية، واليت تلهث عمياء وراء الغرب يف 

 !خريه وشره، وتورثنا عنه ما ال جريرة لنا فيه؟
 

 ماذا نرى؟مث إذا نظرنا تارخيياً إىل الفرق بني حكومة الشريعة وحكومات العلمانيني ف
 

  يف أضعف حاالا وأسوأ أدوارها وأكثر فتراا حتلالً وفساداً؛،نرى أن حكومة الشريعة
 
حافظت على وحدة األمة املسلمة بكل أجناسها، وصدت الصليبيني عن بالدنا ملدة  •

 مخسة قرون،
وأحيت فريضة اجلهاد فغزت الصليبيني يف بالدهم وفتحت القسطنطينية، يف الوقت  •

 نت األندلس فيه تتهاوى من االحنالل والفساد حتت ضربات الصليبيني،الذي كا



 

١٧٠ 

ومتسكت بفلسطني وأىب السلطان عبد احلميد يف رمق الدولة األخري أن يتنازل عن شرب  •
 .منها

 
 ]يف أوج قوم وجتربهم وتكربهم على أمتنا [أما حكومات العلمانيني؛

 
 ولة اخلالفة،فقد تعاونت يف احلرب األوىل مع الصليبيني ضد د •
 ،"سايكس بيكو"وقبلت حبدود  •
 للجزيرة،" السري بريسي كوكس"وبتقسيم  •
وجلبت يف نصف قرن مخس كوارث داهية على األمة املسلمة، بدًء من حرب عام  •

 ألف وتسعمائة ومثانية وأربعني حىت غزو العراق يف عام ألفني وثالثة،
بل ووقعت   فلسطني هلا،وقبلت بوجود إسرائيل واعترفت ا، وتنازلت عن معظم •

 عام ألف وتسعمائة وستة وتسعني،" شرم الشيخ"املعاهدات معها حملاربة ااهدين يف 
 وأعانت على حصار العراق مث غزوه، •
 وأعانت على احتالل أفغانستان، •
 واعترفت باحلكومات العميلة اليت نصبها الغزاة الصليبيون يف العراق وأفغانستان، •
 هاد ضد إسرائيل وأمريكا،وحاربت اإلسالم واجل •
 .ونشرت اإلباحية والفساد والسرقة والعلمانية بالتزوير والقمع واحملاكم العسكرية •
 

هذه هي حكومة الشريعة يف أضعف وأسوأ فتراا، وهذه هي حكومات العلمانيني يف 
ى واَألصم مثَلُ الْفَِريقَيِن كَاَألعم{: أوج قوم وجتربهم وتكربهم على أمتنا، قال تعاىل
أَفَنجعلُ {: ، وقال سبحانه]٢٤:هود [}والْبِصِري والسِميِع هلْ يستِوياِن مثَالً أَفَالَ تذَكَّرونَ

 ِرِمنيجكَالْم ِلِمنيسونَ* الْمكُمحت فكَي ا لَكُم٣٦-٣٥:القلم [}م[. 
 
 



 

١٧١ 

 -هو فرع عن األساس األول  و-األساس الثاين الذي جيب أن يقوم عليه اإلصالح؛ 
 :هو حرية ديار اإلسالم، وحتريرها من كل معتد سارق ناهب

 
 فال يتصور أن يتحقق لنا أي إصالح وحنن حتت وطأة االحتالل األمريكي واليهودي، •
 
 وال ميكن أن تقوم أية انتخابات حرة وال حكومة مستقلة، •
 
 واليهود تدنس أرضنا، تقتل وال ميكن أن تصان كرامتنا وحرماتنا؛ وقوات الصليبيني •

من تشاء، وتقصف من تشاء، وتعتقل من تشاء، وتعذب من تشاء، وتقسم الناس إىل 
؛ ليس هلم إال التدمري والقتل "إرهابيني"؛ هلم حق احلرية وممارسة السياسة، و "معتدلني"

 .والتعذيب
 
رائيل لتدمر ال ميكن أن يتحقق لنا إصالح؛ وحكامنا يسعون يف سياسة التطبيع مع إس •

مع " الكويز"كما وقع النظام املصري اتفاقية -اقتصادنا حتقيقاً ملصاحلهم الشخصية 
 -إسرائيل حلساب مجال مبارك وعصابته

 
ال ميكن أن يتحقق لنا إصالح؛ حتت وطأة حكومات ينصبها احملتل بانتخابات مزورة،  •

وصواريخ "  ومخسنياليب اثنني"تدار حتت إشراف األمم املتحدة، يف محاية قاصفات 
 .مث قنابل السبعة أطنان والقنابل العنقودية" األباتشي"طائرات 

 
ال ميكن أن يتحقق لنا أي إصالح؛ وحنن عجزة مكشوفون أمام الترسانة النووية  •

 .اإلسرائيلية
 
ال ميكن أن يتحقق لنا أي إصالح؛ وبترولنا ينهب باً حتت ديد األساطيل  •

 .األمريكية



 

١٧٢ 

 
 

 فهو حترير - وهو متفرع أيضاً عن األساس األول - الثالث لإلصالح؛ أما األساس
 :اإلنسان

 
جيب أن تنتزع األمة حقها يف اختيار احلاكم وحماسبته ونقده وعزله، وتنتزع حقها يف 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وجيب أن تتصدى األمة لكل أشكال العدوان على 

وال بد أن تتصدى األمة للقمع والبطش والسرقة حرمات الناس وحريام وحقوقهم، 
والتزوير والفساد وتوريث احلكم الذي ميارسه حكامنا مبباركة أمريكا ودعمها، وجيب أن 
تنتزع األمة حقها يف معرفة ما يدور حوهلا والوصول للحقائق، بدالً من أن تباع وتستباح 

 .فسدة وأوالدهم يف كراسي احلكميف االتفاقات السرية يف مقابل بقاء الزمرة الفاسدة امل
 

جيب أن تقرر األمة سلطة القضاء الشرعي، وأال حق ألحد أن ميس حقوق الناس إال 
 .حبكمه

 
 وهي؛ حاكمية القرآن، وحترير األوطان، واإلنسان –وهذه األسس الثالثة لإلصالح 

اءنا من  لن تتحقق إال جبهاد وكفاح ونضال واستشهاد، لن تتحقق إال إذا طردنا أعد-
 .ديارنا، وإال إذا انتزعنا حقوقنا بقوة اجلهاد

 
فلن يرحل األعداء عن ديارنا بالتودد والتوسل، ولن تتزحزح الطغمة الفاسدة املفسدة عن 

 بغري قوة اجلهاد، وكيف يتزحزحون بغري قوة اجلهاد -ها لريثها أبناؤهادِعاليت ت-كراسيها 
لمي؟ بل وعاقبوا من حياوله بالسجن والقتل وهم الذين سدوا كل وسائل التغيري الس

والتعذيب والنفي؟ وهم الذين نكلوا بكل صوت شريف يتصدى لطغيام، وزوروا كل 
االنتخابات، وجندوا جيشاً من املنتسبني للعلم؛ يباركون فسادهم وجيرمون أي دعوة 

خارجي مثري  "للتغيري واإلصالح، ويصمون أي داع لألمر باملعروف والنهي عن املنكر بأنه



 

١٧٣ 

وما الفتنة إال ما حيامون عنه، وما رؤوسها إال دافعو رواتبهم، وينشرون بني األمة "! للفتنة
 .مذهب املرجئة

 
دخلت على املأمون، : (روى ابن عساكر رمحه اهللا عن النضر بن مشيل رمحه اهللا أنه قال

أتدري ما : لخبري يا أمري املؤمنني، قا: قلت: كيف أصبحت يا نضر؟ قال: فقال يل
: دين يوافق امللوك يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم، قال يل: اإلرجاء؟ قلت

 ).صدقت
 

لئن (: وهكذا ال إصالح إال باجلهاد، وصدق الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم
تركتم اجلهاد وأخذمت بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم اهللا مذلةً يف رقابكم ال تنفك 

 .)عنكم حىت تتوبوا إىل اهللا
 

وواهللا الذي ال إله إال هو؛ إن هؤالء الصليبيني وأعوام ال ينتصرون علينا إال بضعفنا 
وعجزنا وترددنا وحرصنا على احلياة الدنيا الفانية، أما لو انتصرنا على أنفسنا وقررنا أن 

جاهنا وراحتنا يف سبيل منوت أعزةً وال نعيش أذلةً، وقررنا أن نضحي بأنفسنا وأموالنا و
اهللا؛ فال بد أن ننتصر عليهم بإذن اهللا، وسينكشف حينئذ أمام أعيننا ضعفهم والكهم 

الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل {: وافتهم، قال تعاىل
 . ]٧٦:النساء [}ء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًاالطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِليا

 
فإذا تبني لنا أال سبيل إال اجلهاد واملقاومة لتطهري أوطاننا وانتزاع حقوقنا بالقوة، بعد أن 
سد الصليبيون واليهود وأعوام كل طريق للتغيري السلمي، فعلينا أن نسعى يف املقاومة 

 لنا، بدًء من التوعية والدعوة والتحريض والتنظيم والتشاور ومجع بكل سبيل متيسر
الصفوف، وانتهاًء حبمل السالح والنكاية يف أعداء اإلسالم، مث دعم اجلهاد وااهدين 

 .باملال والنفس
 



 

١٧٤ 

ويف هذه املعركة الكربى؛ كل منا له دوره املهم واخلطري، وعلى عاتقه مسؤولية عظمى 
 ؛امةسيسأل عنها يوم القي

 
انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير {: قال تعاىل

 ].٤١:التوبة [}لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ
 

ن الَ يِجدونَ ما لَّيس علَى الضعفَاء والَ علَى الْمرضى والَ علَى الَِّذي{: وقال سبحانه
ِحيمر غَفُور اللّهِبيٍل وِمن س ِسِننيحلَى الْما عوِلِه مسرواْ ِللِّه وحصِإذَا ن جرنِفقُونَ حي{ 

 .]٩١:التوبة[
 

 ). جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته (: سلموقال النيب صلى اهللا عليه و
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، مث إا ختلف من بعدهم خلوف، 
يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن 

وراء ذلك من اإلميان جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس 
 ).حبة خردل

 
 يف توعية األمة ويف هذه املعركة الكربى؛ يربز دور العلماء والدعاة الصادقني واملثقفني

قال تعاىل خماطباً نبيه ؛ وتبصريها باألخطار احملدقة ا، وحتريضها وحتفيزها على املقاومة
كَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ ت{: صلى اهللا عليه وسلم

 .]٨٤:النساء [}اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيالً
 

 . يف نزع الشرعية عن هذه األنظمة اخلارجة عن شرع اهللا واملوالية ألعدائهويربز دورهم؛
 



 

١٧٥ 

 الذين يغريون دينهم - خدام السالطني - يف كشف شبهات املرجئة اجلدد ؛ويربز دورهم
 .من أجل راتبهم ومنصبهم

 
 باعتبارهم الركيزة األساسية اليت ،ويف هذه املعركة الكربى؛ يعظم دور الضباط واجلنود

تعتمد عليها األنظمة يف قمع شعوا ويف استمرار سياستها املوالية للصليبيني واليهود، 
عتبارهم أداة التغيري األساسية يف بالدنا، بعد أن مت إقصاء األمة عن ممارسة حقها يف وبا

اختيار احلاكم وحماسبته ومراقبة عمله، وهنا يربز دور الدعوة والتبيني والبالغ يف توعية 
 بواجبهم املفترض عليهم، وأم عليهم أن يستخدموا -وخاصةً اجلنود والضباط-األمة 

م يف الدفاع عن اإلسالم وليس يف املشاركة يف العدوان على املسلمني، ياوإمكانأسلحتهم 
 .وال قمعهم وال حماصرة ااهدين ومطاردم

 
باعتبارهم الطليعة ااهدة الىت أفسدت ويف هذه املعركة الكربى؛ يتضح دور الشباب، 

 وفلسطني  على الصليبيني واليهود خمططام يف أفغانستان والعراق- حبمد اهللا -
 .والشيشان

 
فيجب على الشباب املسلم أن ينشر املعركة ضد اليهود والصليبيني على أكرب رقعة ممكنة 

 .من األرض، وأن يهدد مصاحلهم يف كل مكان، وأال يسمح هلم بالراحة أو االستقرار
 

 باعتباره عصب احلرب ووقودها، لذا جيب ويف هذه املعركة الكربى؛ يتأكد دور املال،
نقدم زكاة أموالنا للمجاهدين ولدعم اجلهاد ضد الصليبيني واليهود، وجيب أن منتنع أن 

بكل وسيلة ممكنة عن دفع الضرائب والرسوم إىل احلكومات العميلة اليت تستخدم هذه 
 .األموال يف تنفيذ سياسات الصليبيني واليهود

 
ة والصحافيني ويف هذه املعركة الكربى؛ يتضح دور املعلمني واملربني واألساتذ

 .والنقابيني ومشايخ القبائل والتجار وكل طوائف األمة بال استثناء



 

١٧٦ 

 
 يف مجع صفوف األمة حتت ،ويف هذه املعركة الكربى؛ يتأكد دور أهل الرأي والقيادة

 .راية اجلهاد يف سبيل اهللا، تنظيماً للمقاومة، وتوزيعاً للمهام، وحشداً للطاقات
 

أن نتحد  -أفراداً وحركات وجتمعات-تعني علينا مجيعاً ويف هذه املعركة الكربى؛ ي
ونتجمع من أجل جهاد الصليبيني واليهود وعمالئهم احلاكمني لديارنا، وأال نقبل بأي 
حل وسط معهم، أو بأي منهج يضفي عليهم الشرعية ويربر أفعاهلم، جيب علينا مجيعاً أن 

 .شد األمة جلهادهمنفاصلهم وننابذهم ونعاديهم وحنرض على معادام، وحن
 

 ؛فيا أيها املسلمون
 

 ".حترير اإلنسان واألوطان حتت راية القرآن"جاهدوا يف سبيل اهللا، وليكن شعارنا؛ 
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 
 ظَّواهِريأَيمن ال
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٧٧ 

 العشروناخلطاب 

 

  الذِّكْرى الثَّاِلثَِةالذِّكْرى الثَّاِلثَِة
  ِإلرساِل أَسرى املُسِلِمين ِإلَى غُوانتاناموِإلرساِل أَسرى املُسِلِمين ِإلَى غُوانتانامو

 
  هـ١٤٢٦ حمرم ١١
  م٢٠٠٥ شباط/فرباير ٢٠

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 
قناة اجلزيرة ِبحذف املُقَِدمة، و للعلم فإنه يف تلك الفترة كانت قناة اجلزيرة قامت [

 ...]الفضائية هي اجلهة الوحيدة املُخولة بنشر هذه األمانة، و لكنها خانتها و اهللا املُستعان
 

ل متر علينا هذه األيام ثالثُ سنوات منذ أن أُرِسلَت أول دفعة من أُسارى املسلمني ملُعتقَ
غوانتانامو بعد أن متَّ الغدر باآلالف منهم يف مزار شريف بعد االتفاق معهم، مث دكّوا يف 

 .قلعة جنكي بالطائرات، بعد أن أَبوا االستسالم
 

وبالدنا مملوءة بألف ! مو؟اولعل سائالً أن يسأل، وملاذا كل هذا االهتمام بغوانتان
 !غوانتانامو حتت اإلشراف واملراقبة األمريكية



 

١٧٨ 

 
مو حقيقة احلرية الصليبية الغربية، بل اواجلواب يف رأيي واهللا أعلم، كشفت غوانتان

وكشفت نفاق الغرب الصلييب يف مبادئه كلها؛ فال وفاء ملعاهدات وال التزام باتفاقات، 
 .وال حقوق إنسان، وال سيادة قانون، وال حرية، وال عدالة ،  ال كرامة

 
 والدميقراطية، اليت تزعم أمريكا أا تسعى لنشرها ألا تكشف عن حقيقة اإلصالحو 

 يف بالدنا؛
 

مو وأبو ااإلصالح الذي سيقوم على معتقالت أمريكية من طراز باجرام وقندهار وغوانتان
غريب، وسيقوم على قصف القنابل العنقودية والصواريخ، وعلى تنصيب أمثال كرزاي 

 . و مشرف يف كل ناحيةوعالوي
 

 فال بد أن نذكر التعذيب الذي ال يزال مستمراً حىت اليوم يف أبو مواوانتانغو إذا ذكرنا 
غريب و أم قصر و غريها من املعتقالت يف العراق، و التعذيب الذي يتم بالوكالة حلساب 
أمريكا يف مصر و األردن و باكستان و أفغانستان، و غريها من املعتقالت السرية 

اليت تعطي أمريكا فيها لنفسها كل احلق أن تعتدي األمريكية، داخل و خارج أمريكا، 
 .على املعتقلني و تنكل م كما تشاء، و ختفيهم ألي فترة تشاء دون مة و ال حماكمة

 
 . لذا فإن من العدل كل العدل أن نعامل عدونا باملثل

 
وإذا كنتم يا شعوب الغرب تظنون أن هذه احلكومات الكرتونية ستحميكم من ردودنا 

 إنَّ أمنكم احلقيقي هو يف التعامل مع األمة املسلمة على أساس من االحترام م وامهون؛فأنت
وكف العدوان، أما محلتكم الصليبية اجلديدة فستنتهي بإذن اهللا إىل اهلزمية اليت انتهت إليها 
سابقاا، ولكن بعد عشرات األلوف من قتالكم، وتدمري اقتصادكم، وفضحكم على 

 .صفحات التاريخ



 

١٧٩ 

 
كما قامت قناة اجلزيرة ِبحذف أجزاء كبرية من مضمون الرسالة، و للعلم فإنه يف تلك [

الفترة كانت قناة اجلزيرة الفضائية هي اجلهة الوحيدة املُخولة بنشر هذه األمانة، و لكنها 
 ...]خانتها و اهللا املُستعان

 
 : تنسيالال تنسي يا أمتنا املسلمة أسراِك، و ال تتواين عن ختليصهم؛ 

 
 عمر عبد الرمحن، •
 و سعيد بن زعري، •
 و رمزي يوسف، •
 و خالد الشيخ، •
 و طلعت فؤاد، •
 .و رفاعي طه •
 

انتصري يا أمتنا على نفسك، و اخلعي عنك ثوب اخلوف، و التردد، و العجز، و احلرص 
على الدنيا واملناصب و اجلاه و املكاسب، و اعلمي إن ما عندك ربك هو خري و أبقى يف 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه {:  و اآلخرة، قال تعاىلالدنيا
اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ 

 ].٣٨:التوبة[} قَِليلٌ
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٨٠ 

 احلادي و العشروناخلطاب 

 

ـْر ـْرأُسس اِإلصالِح و التغِيي   أُسس اِإلصالِح و التغِيي
 

  هـ١٤٢٦ مجادى األوىل ١٠
  م٢٠٠٥ حزيران/يونيو ١٧

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اهللا، واحلَمد هللا، والصالةُ والسالم على رسوِل اهللا وآِلِه وصحِبِه ومن وااله
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛اٍنأيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مك
 

أَود يف ِبدايِة حديثي أنْ أُوجه ِنئيت إىل اُألمِة املُسِلمة على صموِدها البطويلِّ يف وجِه احلَملَِة 
ياِم دولِة إسرائيل ها هي الصليبيِة اجلديدِة بعد عاِمها الرابع، وبعد سبعٍة ومخسني عاماً ِمن ِق

 .أمريكا الصليبية تنتقلُ ِمن فَشٍل إىل فَشٍل
 

 إلصالٍح أمريكي هذا املأزق حتاولُ أمريكا أنْ تدعو ويف حماولٍة منها للخروج ِمن
دنا،  تبِوُءهم مناِصب احلُكِْم والنفوِذ يف بال،يستبدلُ عمالَء جدد بالعمالِء القُدامىجديٍد؛ 

وتستبِدلُ هؤالء احلكام ومعتقالم القدمية مبعتقالت جديدة على ِطراِز أبو غريب 



 

١٨١ 

وغوانتامنو، وحتاولَ أن تفِرض علينا إسالماً أمريكياً جديداً؛ بال جهاد وال مقاومة وال أمٍر 
 .باملعروِف وال ٍي عن املُنكَر

 
هِدف إىل مزيٍد من اإلذالل ُألمِتنا،  ألنه يستهذا اإلصالح األمريكي اجلديد مكشوف؛

مزيٍد من التراجِع واالزاِم أمام السطوِة اإلسرائيليِة، مزيٍد من االستخزاِء من حكوماِتنا أمام 
اهليمنِة اإلسرائيليِة الصهيونيِة، ولذا فإن علينا قبل أنْ نشرع يف حتديِد مناِهِج اإلصالِح أنْ 

ساسي تشخيصاً محدداً، إنَّ العقَبةَ الكؤود اليت تقف أمام أي إصالٍح يف نشخص الداَء األ
السيطرة الصهيونية الصليبية على بالد اإلسالم مبعاونِة هؤالء احلُكَّام، : بالِدنا هي باختصار
وجتاهلُ هذا الداء لن يؤدي إىل مزيٍد من اخلسائر وإال مزيد من . هذا هو الداُء األصيل

ضييٍع لألوقات واألعمار، وهذا التجاهل إذا أضفنا إليه استشراف الرضا الغريب األمريكي ت
 .فلن يؤدي إال احلرث يف البحر وجين املزيد من اخلسائر والنكبات

 
 :إنَّ اإلصالح احلقيقي يقوم على ثالِث مبادئ

 
 ؛حاكمية الشريعة: األساس األول

 
ن رب الِعباِد اليت تضمن مصاحلَهم وحريتهم وكرامتهم وِعزتهم، ألا هي الشريعةُ املُنزلَةُ ِم

وتصون حرماِتِهم، وألنها هي الشريعة اليت ال تقبلُ األمة املسلمةُ بغريها بعد أن عانت من 
 .املناهِج املُنافيِة لإلسالم اليت فُِرضت عليها بالقسِر والقهِر

 
 ؛حريةُ دياِر اإلسالم: ح هوواألساس الثاين لإلصال

 
ال يمِكن أنْ نتصور أي إصالٍح وبالدنا حمتلَّةٌ بالقواِت الصليبية اليت تنتِشر على بالِدنا  •

 من أقصاها ألقصاها،



 

١٨٢ 

ال ميكن أن نتصور أي إصالٍح وقوات الصليبيني تتمركَز يف بالِدنا وتتمتع بالتأييِد  •
لتمويِن وبالتسهيالِت وبالتخزيِن وباالنطالِق ِمن بالِدنا ِلتضِرب إخواِننا وأخواِتنا يف وبا

 سائِر بالِد املسلمني،
ال ميكن أنْ نتصور أي إصالٍح وحكوماتنا تحكَم من السفاراِت األمريكيِة يف بالِدنا؛  •

 اليت تدس أنفَها يف سائِر شؤِننا،
ن أن نتصور أي إصالٍح وشخص مثلُ برمير يتدخلُ ِبوقاحٍة حىت يفْرض على ال يمِك •

قانون إدارة الدولة العراقية أالّ يكونَ اإلسالم حاِكماً وأالّ تكونَ للشريعِة حاِكِميٍة يف 
وهيئات عاتمجيف ذلك ت هاِبعتوت زوراً هذا القانوِن اجلديِد، مث لألسف تواِفقُه ِسبتنت 

 . لإلسالِم يف حماولٍة منها لكَسِب أي منِصٍب أو مغنٍم حتت ِظلِّ العلَِم األمريكي
 

لقد انكشفَت كثري من احلقائِق، وسقَطَت كثري من األقِنعِة، وبدت احلقائق واِضحةٌ، 
اق؛ ظهر بوضوح من يقف فعندما هجم الصليبيون على بالِد اإلسالِم يف أفغانستانَ والعر

ِضد الصليبيني ويداِفع عن اإلسالِم واملسلمني، ومن يساِوم ويناِور ويتعاونُ مع الصليبيني 
 .أعداِء اإلسالم ضد اإلسالِم واملسلمني

 
الذي أريد أنْ أُأَكِّده أيضاً؛ أنَّ إخراج قواِت الصليبيني الغازيِة واليهوِد من دياِر 

 لن تِتم فقط باملظاهرات وِبـبح احلناِجِر يف الشوارع، لن يتم اإلصالح ولن اإلسالم
 . يِتم طرد الغزاِة من بالِد اإلسالِم إال بالقتال يف سبيل اهللا

 
 ]. ٣٩:األنفال[} وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه{: قال تعاىل

 
قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِف صدور قَوٍم {: ل تعاىلوقا

ِمِننيؤ١٤:التوبة[} م.[ 
 

 ؛حريةُ اُألمِة املُسِلمة يف إدارِة شؤوِنها: األساس الثَّاِلثُ لإلصالح هو



 

١٨٣ 

 
 ؛إال بأمرين اثننيولن يتحقق هذا اإلصالح 

 
 حريةُ القضاِء الشرعي املُستِقلِّ، ونفَاِذ أحكاِمِه، وضمان هيبِتِه، وسطوِتِه :األمر األولُ

 .وقوِتِه
 

 . هو حريةُ األمِة املسلمِة، وحقها يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر:األمر الثاين
 

الشرعي وهيبته ونفاذ أحكامه، واألمر باملعروف استقالل القضاء : فِبهذَين األصلني
 ميكن لألمة أن تنتزع حريتها من اجلالّدين الذين عذَّبوها ومن والنهي عن املنكر؛

 .اللصوص الذين انتهبوها ومن املُفسدين الذين سيطروا وجثموا على صدورها
 

روِف والنهي عن املنكر إال ولن ميكن أن يتحقق استقاللُ القضاِء الشرعي وال األمر باملع
خبلِْع هؤالء احلُكَّاِم الفاسدين املُفِسدين الذين يتسلطون علينا بالقهِر والقَسِر واجلَوِر 

 .والتكَبِر
 

فوقها وما  عليها ما ال ميكن أنْ نتصور أنَّ حكَّاماً مثلَ آِل سعود الذين يعتربون البالد وما
 وِرثوه عن جدِهم الذي أخذها غنيمةً ِبحد السيِف وآل سعود الذين حتتها نهباً منهوباً

سلَّموا البالد وبترولَها وثرواِتها غنيمةً باردةً للصليبيني حىت يضمنوا بقاءهم يف مناصب 
احلُكِْم، ال ميكن أن نتصور أنَّ قوماً مثلَ هؤالء ميكن أنْ يتزحزحوا عن كراسي احلُكِْم إال 

 .ِد يف سبيل اهللا ضدهم وضد أمريكا اليت وضعتهمباجلها
 

ال ميكن أن نتصور أنَّ حسين مبارك الذي يعذِّب املسلمني بل ويؤجر أجِهزةَ تعذيِبِه 
 والذي انتهك كَّلَ ِبِهنات يف شربا اخليمة ونيحلساب األمريكان، والذي اختطف الفت

خرية يف االستفتاء األخري، والذي اعتقل عشرات اآلالف حرماِت النساء يف املظاهراِت األ



 

١٨٤ 

يف العريش دفاعاً عن السياِح اإلسرائيليني، والذي يِعد نفسه ِلفَترٍة خاِمسٍة ليجثُم على 
صدِر مصر مث يولّي ابنه ِمن بعِده، ال ميكن لشخص ذه النفسيِة الدنيئة أن يتخلّى عن 

 .جلهاِد يف سبيل اهللا وإال أن يخلَع خلعاً من احلُكِْماحلُكِْم إال با
 

 . هذا األمر جيب أن يكون واضحاً؛ لن نتمكن من نيل حريِتنا إال بِقتاِل هؤالء
 

داِن وما لَكُم لَا تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساِء والِْولْ{: قال تعاىل
الَِّذين يقُولُونَ ربنا أَخِرجنا ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعلْ لَنا ِمن لَدنك وِليا واجعلْ 

ونَ ِفي سِبيِل الَِّذين َآمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُ* لَنا ِمن لَدنك نِصريا 
 ].٧٦-٧٥:النساء[} الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَوِلياَء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا

 
سيد الشهداء؛ محزةُ بن عبد املطَّلب، ورجل قام إىل إماٍم (: وقال صلى اهللا عليه وسلم

لَهفقت هاهون هللطربايناملعجم األوسط. )جائٍر فأمر  . 
 

 .هذا هو طريق اإلصالح
 

 إنَّ تاريخ أُمِتنا املُنتِصرة يكتب يف العراق ويف فلسطني ويف أفغانستان ويف ؛إخواين الِكرام
 بكتعلى توابيت القتلى، وي بكتزمني يالشيشان ويف كشمري، وتاريخ الصليبيني املُنه

 . املُصابني واملُعاقنيعلى مقاِبِر املوتى، ويكتب على جروِح
 

 إن اإلصالح احلقيقي يبدأ بدعِم اجلهاد يف فلسطني والعراق، ويف إخواين الِكرام؛
 .لن يتحقق اإلصالح إال بأن ندعم اجلهاد وااهدين. أفغانستان، ويف سائر ميادين اجلهاد

 
لعراق ااهدين الذين  ذه املُناسبة أتوجه حبديثي إىل إخواين الكرام يف اإخواين الكرام؛

أبطلوا احلملة الصليبية وعطلوا خططها، والذين كشفوا خيانات اخلائنني الذين تعاونوا 



 

١٨٥ 

 هجكري هلم، وأتومعهم على احتالل بالد اإلسالم، هؤالء اإلخوةُ الكرام أتوجه بش
 بدعائي هلم وأشكرهم على ما شفَوا به صدور املؤمنني وعلى ما حققوه من نكاية يف

 .الصليبيني
 

 ومجيع إخوانه ومجيع أمراء أيب مصعب الزرقاويأتوجه بشكري إىل أخي الكرمي 
 .ااهدين وكتائبهم وجتمعام

 
وأتوجه بشكري ودعائي وثنائي وتأييدي إىل علماء العراق الصادقني ومشايخ قبائله 

 ؛األشاوس ورجاله املستبسلني
 

 هذه ،عظيم على ثباِته البطويل يف تاريخ اإلسالمأتوجه إليهم وأشكر شعب العراق ال
 ؛الِوقفة اليت سيذكرها هلم التاريخ يف أنصِع صفحاِتِه

 
 أن يتجمعوا عرباً وكُرداً وتركماناً حتت راية ؛وأدعوهم وأناشدهم باهللا سبحانه وتعاىل

ألمريكان الذي سيكون اإلسالم العظيم ليشكِّلوا جتمعاً يستِعد لَتولّي احلُكْم بعد رحيل ا
قريباً بإذن اهللا؛ حىت يقف هذا التجمع يف مواجهة جتمع احلكومة العميلة، هذا التجمع 
الذي جيب أن ينبين على حاكمية الشريعة وعلى اجلهاد وعلى الشورى وعلى ِحفِْظ 
لى حرماِت املُسلمني يف مقابل جتمع احلكومة العميلة الذي يقوم على العلمانية، ويقوم ع

 .االعتداء على حرمات املسلمني، ويقوم على التبعية لألمريكان وقواِتهم الصليبية
 

ال ميكن أن نتصور أن حكومة العراق اليت ترفض الرحيلَ الفوري لقوات الصليبيني واليت 
تستجدي بقاءهم واليت تستعني م، ال ميكن أن تكون هذه حكومة شرعية تنتسب إىل 

ال تنتسب إىل اإلسالم، هؤالء جمموعةٌ ِمن اخلَونِة اختفوا وراَء األمريكان واحتموا العراق و
م، وحني يرحل األمريكان ويأيت يوم احلقيقِة سيكتشف هؤالء أن احلقيقةَ جاءم بأسرع 

 .مما يتصورون ويومئٍذ ال ينفع الندم



 

١٨٦ 

 
ستان بقيادة أسد اإلسالم ااهد وأتوجه بتأييدي وشكري إىل اإلخوة ااهدين يف أفغان

 الذين مرغوا أنف أمريكا يف التراب والذين ؛املال حممد عمر أمِري املؤمنني حفظه اهللا
حاصروها متشوشةً مرتبكةً يف جباِل أفغانستان وودياا حىت اضطروها إىل سياسة التكتيم 

 .والتكتم اإلعالمي والدعاية السوداء
 

ري وتأييدي وأُذَكِّرهم باهللا سبحانه وتعاىل أن يثبتوا يف هذا اجلهاد حىت أتوجه إليهم بشك
يتحقق هلم النصر بإذن اهللا، هؤالء األشاوس األبطال الذين يتلقَون الطعنات يف صدورهم 
ويف ظهورهم من مشرف العميل الذي لوال عمالَته ملا بقي األمريكان يف أفغانستان يوماً 

 .واحداً
 
 اعلم أن األمريكان ؛ مشرف اخليانة، ويا مشرف العمالة، ويا مشرف الصليبفيا

سيتخلَّون عنك عاجالً أم آجالً كاحلذاء القدمي، كما ختلَّوا عن سلَِفك شاه إيران، وحينئٍذ 
وال ال ينفَعك الندم، واعلم أن الباكستان كلَّها تلعنك، بل والعامل اإلسالمي كله يلعنك، 

يلتف حولَك إال الساسةُ املُرتشون وإال رجالُ األمِن املُنتِفعون الذين سيِفرون عنك يوم 
واعلم أنَّ قبضةَ ااهدين تلتف حولَ عنِقك . اهلول، كما فروا عن سلفك أنور السادات

بقوِة اهللا اجلبار؛ فأِعد واعلم أنه لن ينِقذَك ِمنا إال املوت . وتقترب منك يوماً بعد يوم
 .نفسك لعذاب القرب

 
ويف هذه املناسبة أُحيي إخواين أسود اإلسالم على ثَغِر اإلسالم املُقدس يف أكناف بيت 

 وأسألُهم باهللا العظيم أال يتخلَّوا عن جهاِدهم وأال يلقوا سالحهم وأال يصدقوا ؛املقدس
 مبارك، وأالّ ينسوا دروس التاريخ، وأالّ يِثقوا يف العلمانيني نصائح العمالء من أمثاِل حسين

الذين باعوا فلسطني بثمن خبس، وأالّ ينجروا إىل لعبة االنتخابات العلمانية حتت ظلِّ 
الدستور العلماين حىت ينتزع منهم أعداء اإلسالم اعترافاً بشرعية السلطة العميلة اليت باعت 

لمانيةَفلسطني واليت ارتضتالع . 



 

١٨٧ 

 
إن هؤالء األسود يدافعون عن اإلسالم يف ثغره املقدس، وإنَّ األمة اإلسالمية قد وضعت 

 .يف أعناِقهم هذه األمانة، فال يؤتين اإلسالم ِمن ِقبِلكُم
 

ويف اية كلميت أتوجه إىل احلمقى الذين يتِبعون بوش ويرسلون أبناءهم إىل أفغانستان 
 لقد نصحناكم من قبل ودعوناكم إىل اإلسالم حىت خترجوا  للمذحبة، أقول هلم؛والعراق

من أوحال املادية إىل أنوار اإلسالم ونصحناكم على األقل؛ أن تكُفُّوا عدوانكم على أمة 
اإلسالم، وعرض عليكم أسد اإلسالم الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا هدنةً حىت خترجوا 

 تكُم ِمحيَةُ اجلاهلية، فماذا نصنع لكم؟ ما حيلتنا معكم؟من ديار اإلسالم، فأَخذَ
 

أرسلوا أبناءكم إىل العراق وأفغانستان؛ فإن ااهدين هناك يف انتظارهم، ولكن إذا 
 .رجعت إليكم اجلُثَثُ فال تبكوا عليها، فأنتم الذين قتلتموها

 
لم إال اُهللا سبحانه وتعاىل مداها، وإذا وأنا أريد أن أُذَكِّر الغرب أنه قد وقع يف ورطٍة ال يع

وإذا ، أرادوا أن يعرفوا مدى هذه الورطة؛ فليسألوا علماَء تارِخيهم عن القتال مع املسلمني
أرادوا أن يعرفوا جزءاً من هذه الكارثة اليت تورطوا فيها، فأنا أدعوهم لتشكيل جلنة 

مهات القتلى وآبائهم ومن املُعاقني مستقلة ِمن مؤيدي احلرب وِمن معاِرضيها ومن أُ
واجلرحى، حىت يبحثوا عن العدد احلقيقي لقتلى األمريكان يف حرم ضد اإلرهاب، 

 .وحينئٍذ سيكتشفون مدى الكذِب الرمسي األمريكي الذي يمارس ِضدهم
 

لى ثباا، وأدعوها  أشكُر مرةً أُخرى أُمتنا املُسِلمة على صمودها وع؛يف ِختاِم هذه الكَِلمة
وأُحرضها على النكايِة يف الصليبيني واليهود يف كل من شارك يف العدوان على اإلسالم 

 .واملسلمني
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 



 

١٨٨ 

 
 ظَّواهِريأَيمن ال
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٨٩ 

 الثاين و العشروناخلطاب 

 

  تدِنيس القُرآِنتدِنيس القُرآِن
  و ِديموقْراِطيةُ الكَفَرةو ِديموقْراِطيةُ الكَفَرة

 
  هـ١٤٢٦ مجادى الثاين ٢٩
  م٢٠٠٥ آب/أغسطس ٤

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

دِم اهللا، واحلَمواالهِبس نِبِه ومحعلى رسوِل اهللا وآِلِه وص المالةُ والسهللا، والص . 
 

 .املُسِلمونَ يف كلِّ مكاٍن؛ السالم عليكُم ورمحةُ اهللا وبركاتهاإلخوة أيها 
 

أحتدثُ إليكم اليوم عن محلة التضليل اليت تقوم ا اإلدارة األمريكية بقيادة بوش مبعاونة 
ا إليهم حكومة بوشرايس ِلصِف انتباِه شعِبِهم عن الكاِرثَِة اليت قادر. 

 
فَرايس دارت حولَ الدنيا لتعلِّم الناس أصولَ احلرية، وفنون العدالة، ومبادئ التسامح 

 ؛ هذه املسكينة أنَّ كِذبها يثري السخريةنستالديين، ف



 

١٩٠ 

 
مي لتكشف عن حقدها الصلييب على فحكومتها هي اليت اعتدت مراراً على القرآن الكر

اإلسالم واملسلمني، ولو اقتصر األمر على إهانة واحدة لكانت كارثة، فما بالنا إذا صارت 
 .منطاً متكرراً

 
 إنَّ كل مسلم ال ينسى أن أمريكا اليت أنشأت إسرائيل هي اليت تهني القرآن الكرمي، •
 بية هي اليت تهني القرآن الكرمي،وأن أمريكا اليت أعلن رئيسها أنه يشن حرباً صلي •
•  هنيسلمان رشدي ويستقبله رئيسها يف البيت األبيض هي اليت ت مكَروأنَّ أمريكا اليت ت

 القرآن الكرمي،
 وأنَّ أمريكا اليت أعلن رئيسها أنَّ شارون رجلُ سالم هي اليت تهني القرآن الكرمي، •
 يت تهني القرآن الكرمي،وأنَّ أمريكا اليت تسِرق بترولَنا هي ال •
وأنَّ أمريكا اليت تقتلُ قناِبلُها أطفالَنا ونساَءنا يف أفغانستان والعراق وفلسطني هي اليت  •

 تهني القرآن الكرمي،
 وأنَّ أمريكا اليت ينتِهك عبيدها حرماِت النساِء يف بالدنا هي اليت تهني القرآن الكرمي، •
•  لَتأمحد ياسني وأنَّ أمريكا اليت قَت اهللا-صورخيُها الشيخ هالقرآنَ -رمح هنيهي اليت ت 

 الكرمي،
 وأنَّ أمريكا اليت تهني كلَّ يوم الشيخ عمر عبد الرمحن هي اليت تهني القرآن الكرمي، •
وأنَّ أمريكا اليت ينتِهك جنودها حرماِت أسرانا ويعذبونهم يف باجرام ويف أبو غريب  •

 .هي اليت تهني القرآن الكرميويف جوانتامنو 
 

 جاءت وزيرةُ خارجيتها لتلقي محاضرةً يف اجلامعة -اليت تهني القرآنَ الكرمي-إنَّ أمريكا 
األمريكية يف القاهرة عن حريات الشعوب، ولكن رايس أخطأت العنوان، فجمهورها 

نصف كيلومتر من الشرق من احلقيقي مل يكن يف اجلامعة األمريكية، ولكنه كان على بعد 
اجلامعة األمريكية يف مبىن إدارة مباحث أمن الدولة؛ حيث يتمركز جنود أمريكا 
احلقيقيون، املدافعون عن مصاحلها ومصاحل إسرائيل يف مصر، وحيث يتجمع أكثر الناس 



 

١٩١ 

اتلون انتفاعاً من معوناا واملتدربون على أيدي خربائها واملستخدمون ألجهزة تعذيبها والق
 .للشرفاء واملنتهكون للحرائر، والسابون للرب والدين واإلسالم دفاعاً عنها وعن إسرائيل

 
هناك كانوا سيستقبلوا حبرارة منقطعة النظري، وكانوا هناك إكراماً هلا على استعداد أن 

حلرائر، حىت يوِقفوا عملَهم حىت ختفُت صرخات املُعذَّبني وآهات املقتولني واستغاثات ا
 .تكِملَ رايس حماضرا يف هدوء

 
وكانوا مستعدين ألن يتوقفوا ولو ملدة ساعة واحدة عن أقذع السباِب وأخس الشتائم 
للشرف والكرامة واألعراض وللرب وللدين ولإلسالم حىت ينصتوا خاشعني خاضعني 

 .لتوجيهاا
 

ي ال أضمن هلا أن يظلوا على صمتهم إذا امولكنلَة معتدون : متهم رايس بأجمرمون قت
على حقوق اإلنسان وحريات الشعوب، وأنَّ أمريكا يف سبيل اإلصالح قد قررت 

أنتم الذين دربتمونا وعلَّمتمونا ووجهتمونا : التخلُّص منهم، فحينئذ سيصرخون يف وجهها
 ضع وأمددمتونا بأجهزة التعذيب وأدوات التنكيل، وحنن الذين نعرأرواحنا للخطر ونضي

أعمارنا يف سبيل الدفاع عن مصاحل أمريكا وإسرائيل يف وجه الربكان اإلسالمي، مث اليوم 
 .تتخلَّون عنا وتبيعوننا بعد أن بعنا لكم شرفَنا وديننا

 
حينئذ كانت ستنكشف حقيقة احلرية األمريكية وحقيقة املدافعني عنها، إنَّ بوش ورايس 

 كارثة كربى؛ ألنَّ كلَّ خططهم تولَد ميتة ألا تتجاهل حقيقة كُربى، يسوقان أمريكا إىل
حقيقة أنَّ هناك أمة مسلمة ذات عقيدة ورسالة، جتاهد يف سبيل اهللا وتدافع عن نفسها، 
وعن أعراضها، وعن أرضها، وجتاهل هذه احلقيقة سيؤدي إىل ِصداٍم ال تدِرك أمريكا 

رأيتموه أيها األمريكان يف   نيويورك وواشنطن، ومامداه، كانت إحدى بداياته غزويت
نيويورك وواشنطن وما ترونه من خسائر يف أفغانستان والعراق، رغم كل التكتم اإلعالمي 



 

١٩٢ 

ليس إال خسائر االشتباكات األوىل، فإذا استمررت يف نفس سياسة العدوان على املسلمني 
 . يف فيتنامرأيتموه فسترون بإذن اهللا ما سينسيكُم هوله ما

 
أيها األمريكان إنَّ بوش يكذب عليكم لتموتوا من أجل مصاحله، وكلما فِشل كلما 

 .ازداد كِذباً
 

 أالّ مخرج من العراق إال ؛واحلقيقة اليت خيفيها عليكم بوش ورايس ورامسفيلد
يداً من باالنسحاب الفوري، وأنَّ كل تأخري يف هذا القرار ال يعين إال مزيداً من القتلى ومز

اخلسائر، وإذا مل خترجوا اليوم فستخرجون ال حمالة غداً، ولكن بعد عشرات اآلالف من 
 .القتلى وأضعافهم من املُعاقني واجلرحى

 
 الدعاوى واألكاذيب اليت قالوها عن فيتنام يكرروا اليوم عن العراق، أمل يكونوا  نفسإن

ولَّوا إدارة شؤوم بأنفسهم، وأم يدافعون يقولون لكم إم سيدربون الفيتناميني لكي يت
عن احلرية يف فيتنام، مث اكتشفتم أنكم ضحايا كذبة كربى، مث انسحبتم بعد أكثر من 
مثانية ومخسني ألف قتيل، وثالمثئة ألف جريح ومعاق، وبعد هزمية كُربى ال تمحى من 

 .ذاكرتكم
 

 ألنكم ال تقاتلون شيوعيني وال إنَّ املصري الذي ينتظركم سينسيكم أهوال فيتنام،
وطنيني، ولكنكم تقاتلون أُمة التوحيد والشهادة، وإن شئتم فاسألوا مؤرخيكم كيف 

 القتال مع املسلمني؟
 

أنه لن يسحب قواته من العراق حىت إكمال مهمتها، :  فورجترادلقد قال بوش جلنوده يف
 أما حنن تربصني م يف العراق،أي حىت مقتل آخر جندي أمريكي على يد ااهدين امل

لقد عاهدنا اهللا سبحانه وتعاىل على قتالكم حىت تقوم : فنقول لبوش ولقواته وجنوده
 .الساعة، بعون اهللا



 

١٩٣ 

 
 لقد جلب بلري عليكم الدمار إىل وسط لندن وسيجلب مزيداً منه ؛ فأقول هلماإلجنليزأما 

 .إن شاء اهللا
 

الدين ا عليكم من قبل الدخول يف اإلسالم؛ فيا شعوب التحالف الصلييب لقد عرضن
الذي يؤمن باألنبياء مجيعاً صلوات اهللا وسالمه عليهم، ويؤمن بكتبهم املرتَّلة، والدين الذي 

 .بقي كتابه املُعِجز حمفوظاً مل يحرف ومل يبدل، بل ويتحدى أن يؤتى مبثله
 

 وعرض عليكم أسد ؛املسلمنيمث عرضنا عليكم على األقل أن تكُفُّوا عدوانكم على 
 .اإلسالم ااهد الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا هدنةً حىت خترجوا من ديار اإلسالم

 
أمل خيربكم الشيخ أسامة بن الدن أنكم لن حتلموا باألمن قبل أن نعيشه واقعاً يف فلسطني، 

ولكنكُم !! وقبل أن خترج كلُّ اجليوش الكافرة من أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم
 .أجريتم أراً من الدماء يف ديارنا، وفجرنا براكيناً من الغضب يف دياركم

 
 ال جناة لكم إال باالنسحاب من أرضنا، وإال ؛إنَّ رسالتنا لكم واضحةٌ جليةٌ قاطعة

 . بالتوقف عن سرقة بترولنا وثرواتنا، وإال بكف الدعم عن احلُكَّام الفاسدين املفسدين
 

 فسيجنونَ مثار هذا التعاون قريباً إن ؛الذين تعاونوا مع أمريكا يف العراق وأفغانستانأما 
إنَّ األقنعة تتساقط، وإنَّ الوجوه القبيحة تتكشف، وإنَّ التاريخ يقارن ويسجل ؛ شاء اهللا
 .ويتذكَّر

 
 : قال املتنيب

 
 ثوا شجعواإن قاتلوا جبنوا وإن حد *** غريي بأكفر هذا الناس ينخدع



 

١٩٤ 

 ويف التجارب بعد الغي ما يزع *** أهل احلفيظة إال أن جتربهم
 

وأنا أنصحهم ليس من باب الدين، فإن دينهم قد باعوه منذ زمن طويل، ولكنين 
 إن كان فيهم بقية من عقل، أن يفروا اليوم قبل غد من شؤم ؛أنصحهم من باب العقل

 مقروء -واليعلم الغيب إال اهللا سبحانه وتعاىل–التحالف مع أمريكا، وإال فإن مصريهم 
 . كالكتاب املفتوح

 
 : قال املتنيب

 
 عما مضى منها وما يتوقَّع *** تصفو احلياة جلاهل أو غافل
 ويسومها طلب املُحال فتطمع *** وِلمن يغالط يف احلقائق نفسه

 
 : أما مشرف املرتشي فعليه أن يتمعن بقول املتنيب

 
 حىت أتته يد فراسةٌ وفم ***  مده يف جهله ضحكيوجاهٍل

 فال تظُنن أن الليث مبتسم *** إذا نظرت نيوب الليث بارزةً
 

فرجلُها حممود عباس ينتقل من فشٍل إىل فشل، ولقاؤه وأمريكا ختسر أيضاً يف فلسطني؛ 
نه ووطنه منذ زمن وأنا ال أخاطبه وهو علماينٌّ باع دي، األخري مع شارون صفعةٌ يستحقها

 .طويل
 

 الذين محلَتهم ؛ولكين أناشد إخواين ااهدين الصامدين ثَغر اإلسالم املقدس يف فلسطني
 احذروا من خداع ؛األمةُ املسلمة أمانةَ الدفاع عن أوىل القبلتني وثالث احلرمني، فأقول هلم

 الوالء والرباء، وإياكم وحممود عمالء أمريكا، وال تنسوا دروس التاريخ، ومتسكوا بعقيدة
وإياكم وعصابته الذين يريدونكم شركاء هلم يف جرميتهم بدالً من أن تكونوا ! عباس



 

١٩٥ 

شهوداً عليها، ويريدون أن جيروكم عرب لعبة االنتخابات على أساٍس من الدستور العلماين 
 تتلطَّخوا مبا وعلى أساٍس من اتفاقات أوسلو لكي تتورطوا يف ما تورطوا فيه، وحىت

ن السلطة الفلسطينية اليت باعت فلسطني وختلَّت عن اإلسالم تريدكم أن ، تلطَّخوا به
 !تشاركوها يف نفس اإلمث، فاحذروا من ذلك أيها اإلخوة ااهدون

 
أما إخواين ااهدين حول فلسطني، وإخواين املسلمني عامةً، وإخواين ااهدين خاصةً 

 فأناشدهم وأحرضهم على أن ينكُوا يف أعدائنا الذين ؛ وأفغانستانحول فلسطني والعراق
اعتدوا على فلسطني والعراق وأفغانستان وخاصةً يف مصاحلهم االقتصادية، وبالذات يف 
البترول الذي يسرقونه، جيب أن جنعل هذه السرقة عسرية صعبة، وجيب أن مننع هذه 

 .ص إال بالقتل فليقتلالسرقة بكل ما نستطيع، وإذا مل يندفع اللِّ
 

كما أُناِشد أهل الرأي يف األمة املسلمة من العلماء، والكُتاب، واملُفكِّرين، وأصحاب 
 أن يتجمعوا ويتشاوروا يف سبل التخلُّص من هذه األنظمة ؛املهن، والتجار، والضباط

للتغيري من اآلن، مهما الفاسدة املفسدة اليت جتثم على صدور أمتنا، وأن يبدأوا يف اإلعداد 
استغرق من وقت وجهد، وأن ينشروا الدعوة لوجوب التغيري بني كل شرائح األمة، وأنْ 

 إنَّ املصري مظِلم إذا مل نقاوم، وإذا مل نتصدى لظلم ؛يعلموا أنَّ النصر ال بد له من مثن
 . فلنستعن باهللا وحنطم مملكة الشيطان ...أمريكا وفساد حكامنا

 
الَِّذين َآمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت { :قال تعاىل

 ].٧٦:النساء [}فَقَاِتلُوا أَوِلياَء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا
 

آِخرو دا أنْ احلَموانعد العاِملني بِهللا رلَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،. 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٩٦ 

 الثالث و العشروناخلطاب 

 

  كَِلمةٌ ِفي شِريِطكَِلمةٌ ِفي شِريِط
  ولْولْ اجلُزُء األ اجلُزُء األ--وصايا فُرساِن غَزوِة لُندنْ وصايا فُرساِن غَزوِة لُندنْ 

 
  هـ١٤٢٦ رجب ٢٧
  م٢٠٠٥ أيلول/ربسبتم ١

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 اليت جاءت صفعةً على وجه االستكبار ؛أحتدثُ إليكم اليوم عن غزوة لندن املباركة
هذه . الصلييب الربيطاين املتغطرس، فأذاقته رشفةً من الكأس الذي طاملا سقى املسلمني منها

ة املباركة اليت نقلت كسابقاا ايدات يف نيويورك وواشنطن ومدريد املعركة الغزو
ألرض العدو بعد أن ظل لقرون طويلة ينقل املركة إىل أرضنا وبعد أن احتلَّت جحافله 
وقواته أرضنا يف الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطني، وبعد أن ظلَّ لقروٍن حيتلُّ بالدنا 

 .هوهو آمن يف دار
 



 

١٩٧ 

ومتَّت هذه الغزوة املباركة كسابقاا ايدات بفضل تسابق سرايا اإلسالم على الشهادة 
دفاعاً عن دينهم وحرمام وأمنهم، تلك السرايا اليت تتسابق إىل رضا را، وتتواىل يف إثر 

 .بعضها لتنكي يف احلملة الصليبية الصهيونية اجلديدة
 

يب بالكوارث اليت جلبها وسيجلبها عليكم إن شاء شعوب التحالف الصلي  يافابشروا
 .اهللا سياسات بوش وبلري ومن سار وراءمها

 
فيا شعوب التحالف الصلييب لقد أنذرناكم وحذَّرناكم، ولكن يبدو أنكم تريدون أن 

 أمل يعرض عليكم أسد اإلسالم ؛نجرعكُم من املوت أهواالً، فذوقوا بعض ما أذقتموه لنا
يخ أسامة بن الدن حفظه اهللا هدنةً لتخرجوا من ديار اإلسالم، فركبتم ااهد الش

إنَّ هذه املقترحات : رؤوسكم وأخذَتكم العزة باإلمث، وقال وزير خارجيتكم جاك سترو
 .تستحق أن نقاِبلها باالزدراء

 
فذوقوا عاقبة غطرسة حكوماتكم، لقد جلب بلري على قومه كوارث يف وسط عاصمتهم، 

ب املزيد إن شاء اهللا، ألنه الزال يستغفل قومه، ويِصر يف عناد على معاملتهم وسيجل
فيكرر ويؤكد هلم أن ما حدث يف لندن ال صلة له مبا ارتكبه من . كأم محقى ال يفقهون

 .جرائم يف فلسطني وأفغانستان والعراق
 

 يف العراق وفلسطني إن بلري ال يستِخف بدماء املسلمني ؛يا شعوب التحالف الصلييب
والشيشان وأفغانستان فقط، ولكنه أيضاً يستخف بدمائكم، ألنه يرسلكم إىل احملرقة يف 

 .العراق، ويعرضكم للقتل يف عقر داركم بسبب حربه الصليبية على اإلسالم
 

 أنَّ جماهدي اإلسالم ؛وليعمل بوش وبلري ومن سار خلف رايتهم الصليبية الصهيونية
قُلْ هلْ تربصونَ  {:قال تعاىل. ء قد عاهدوا ربهم على قتاهلم حىت النصر أو الشهادةاألعزا



 

١٩٨ 

ِبنا ِإلَّا ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَنْ يِصيبكُم اللَّه ِبعذَاٍب ِمن ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا 
برتم كُمعا موا ِإنصبرونَفَت٥٢:التوبة [}ص.[ 

 
أما فقهاء التسول الذين اجتمعوا أمام الربملان الربيطاين، ليظِهروا تأييدهم لبلري، 

 ؛ويهامجوا ااهدين املستشهدين فأقول هلم
 
 ملاذا مل جتتمعوا أمام الربملان الربيطاين ملّا قَتلَ احلصار مليون طفل يف العراق؟ •
 الربملان ملّا قُِصفَت املساجد يف أفغانستان فوق رؤوس املصلني؟وملاذا مل جتتمعوا أمام  •
وملاذا مل جتتمعوا أمام الربملان الربيطاين ملّا قتلت الصواريخ الصهيونية الشيخ أمحد ياسني  •

 رمحه اهللا؟
وملاذا مل جتتمعوا أمام الربملان الربيطاين ملّا دكَّت قاصفات الصليبيني النساَء واألطفال يف  •

 جة؟الفلو
 وملاذا مل جتتمعوا أمام الربملان الربيطاين ملّا أهانت أمريكا القرآنَ الكرمي؟ •
ملاذا مل تصدروا بعد كلِّ جرمية من هذه اجلرائم فتوى أن بلري جمرم حمارب لإلسالم،  •

وأنَّ كلَّ مسلم البد أن يتصدى له ويرفض أن خيضع له ولنظامه الصلييب؟ بل على 
ق من أشباهكم مع الصليبيني فأصدروا فتوى جبواز مشاركة العكس من ذلك تواطأ فري

 .املسلم للجيوش الصليبية يف محلتها على العراق
 

 رئيسة إليزابيث رضافهاهم فقهاء التسول أيها املسلمون يعملون من أجل استجداء 
 أننا مواطنون بريطانيون خنضع :كنيسة اجنلترا ويقلِّدوا ويفتون على مذهبها، ويقولون

وانني بريطانيا الصليبية، وحنمل جوازها، ونفخر خبضوعنا لسلطان بلري احملارب لإلسالم لق
 .يليزابيث رئيسة كنيسة اجنلتراوإل
 

 إن علينا أن نطيع حكومتنا، :ويثري فقهاء التسول شبهام املتهافتة املتناقضة فيقولون
فع الضرائب حلكومتنا حىت ونلتزم قوانينها، وخندم يف جيشها وشرطتها وأجهزة أمنها، وند



 

١٩٩ 

 إن الرد :ويقولون ،تنفقها على قتل أبنائنا وبناتنا ونسائنا يف العراق وفلسطني وأفغانستان
 .على جرائم الصليبيني يف دارهم سيصيب املسلمني املقيمني عندهم

 
 اسى هؤالء املفتون على مذهب رئيسة كنيسة اجنلترا؛نويت
 
 إلسالم واملسلمني،أن اجنلترا هي من أشد أعداء ا •
 وأنَّ اجنلترا هي اليت أسقطت اخلالفة العثمانية، •
 ،"اآلن انتهت احلروب الصليبية":  هو الذي قال ملا دخل القدس"آلنيب"ها دوأن قائ •
 وأنَّ اجنلترا هي اليت أنشأت إسرائيل، وقتلت آالف ااهدين الفلسطينيني، •
 سلمني من دهلي إىل دنشواي،وأنَّ اجنلترا هي اليت قتلت عشرات اآلف من امل •
 وهي اليت شاركت يف احلصار على العراق الذي قتل أكثر من مليون طفل عراقي، •
 .وهي اليت شاركت يف احلملة الصليبية على أفغانستان والعراق •
 

 ؛ويتناسى هؤالء املُفتون على مذهب رئيسة كنسية اجنلترا
 
شركني ألن النيب صلى اهللا عليه أنه حيرم على املسلم أن يقيم إقامة دائمة وسط امل •

 ،]أبو داود [)من جامع الْمشِرك وسكَن معه فَِإنه ِمثْلُه(: وسلم قال
أبو  [)إين بريء من كل مسلم يقيم بني ظَهراينّ املشركني(: وقال صلى اهللا عليه وسلم •

 ،]داود والترمذي
شِرِكني، وال تجاِمعوهم، فَمن ساكَنهم أَو ال تساِكنوا الْم(: وقال صلى اهللا عليه وسلم •

مهِمن وفَه،مهعامنزلت هذه اآليةُ :  قال ابن كثري رمحه اهللا،]املعجم الكبري للطرباين [)ج
يم كُنتم ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ِف {:يقصد قولَه تعاىل–الكرمية 

 ا فَأُولَِئكوا ِفيهاِجرهةً فَتاِسعاللَِّه و ضأَر كُنت ِض قَالُوا أَلَمِفي الْأَر ِفنيعضتسا مقَالُوا كُن
نزلَت هذه اآليةُ الكرمية عامة يف :  قال-]٩٧:النساء[} مأْواهم جهنم وساَءت مِصريا



 

٢٠٠ 

شركني وهو قادر على اهلجرة وليس متمكناً من إقامة الدين كل من أقام بني ظهراين امل
 .فهو ظاملٌ لنفسه مرتكب حراماً باإلمجاع وبنص هذه اآلية

منع رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إقامة املسلم بني (: وقال ابن القيم رمحه اهللا •
 .)املشركني إذا قِدر على اهلجرة من بينهم

 
 ؛ول املُفتون على مذهب رئيسة كنيسة اجنلتراويتناسى فقهاء التس

 
أن ااهدين قد حذّروا عشرات املرات ومنذ سنوات عديدة بأنهم سريدون على  •

 .جرائم الغرب الصلييب باملثل
لقد آن األوان : "وقال هلم أسد اإلسالم ااهد الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا •

لونَ تقتفونلنستوي يف البضاعة؛ فكما تقصقِصفون تلون، وكما تقت." 
 

لقد أنذرنا ِمراراً وتكراراً، وها حنن نعيد اإلنذار بأن كل من شارك يف العدوان على العراق 
 رراً من الدماء يف بالدنا فسنفجوا أعليه باملثل، وكما أجر وأفغانستان وفلسطني سنرد

راضي ومصاحل الدول اليت شاركت يف بعون اهللا براكني من الغضب يف بالدهم، وإنَّ أ
العدوان على فلسطني والعراق وأفغانستان أهداف لنا، فليبتعد عنها كلُّ من يبتغي 

 .وقد أعذر من أنذر. السالمة
 

إنّ جرائم بوش وبلري : ويقول فقهاء التسول املُفتون على مذهب رئيسة كنيسة اجنلترا
إنَّ املُعاملة باملثل عدلٌ، فمن الذي قُِتل يف : ل هلمفنقو. ال يرد عليها بضرب املدنيني

 بالدنا؟
 

أليسوا النساَء واألطفال واملدنيني يف ملجأ العامرية، وجوامع خوست، وأعراس 
 .أوروزكان، وبيوت الفلوجة، ومساجد غزة

 



 

٢٠١ 

إنَّ هؤالء املدنيني هم الذين يدفعون الضرائب لبوش وبلري ليجهزا ا : ونقول هلم
ا، وليعينا ا إسرائيل، وهم الذين خيدمون يف قواما ويف أجهزة أمنهما، وهم جيوشهم

الذين انتخبومها، وحىت الذين مل يصوتوا هلما يعتربوما حاِكمني شرعيني من حقِّهما أن 
يأمراهم فيطيعونهما، وأنَّ من حقهما أن يأمرا بضربنا وقتل أبنائنا وبناتنا ويشنا احلرب 

قتال املسلمني نيابة عنهم، بل ويعتربون اخلروج على أوامرمها جرمية يعاِقب بامسهم، وي
عليها القانون، وهؤالء املدنيون هم الذين يصوتون لألحزاب السياسية اليت اتفقت على ما 

إن إنشاء إسرائيل ، بينها من خالف على إنشاء ودعم اجلرمية املُسماة بإسرائيل يف فلسطني
 .لييب الزالت تدمى يف قلب كل مسلمطعنة من الغرب الص

 
إذا كان الرد على جرائم بوش وبلري يكون مبهامجة قواما فهاكم اجليش : ونقول هلم

 .والشرطة وأجهزة األمن ورجال احلكم يف اجنلترا وأمريكا فهامجوهم
 

 إن اجلهاد العيين ضد الصليبيني واليهود مطالب به كلُّ مسلم سواء أقام يف: ونقول هلم
الشرق أو يف الغرب، وأنَّ املسلمني يف الغرب مطالبون كسائر املسلمني يف كل مكان 
باجلهاد ضد الصليبيني واليهود الذين اعتدوا على اإلسالم وأهانوا القرآن واحتلوا 

 .أفغانستان والعراق وفلسطني
 

ن كتيبةً إعالمية  ال بد لنا من كشف فقه التسول وفقهاءه الذين يشكِّلو؛فيا أُمةَ اإلسالم
 .تعمل حتت صليب بوش وبلري، ويفتون على مذهب إليزابيث رئيسة كنيسة اجنلترا

 
وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ  {:إنَّ هذا الفقه ال يعرفه اإلسالم وقد قال اهللا تعاىل

انَ ِإلَّا عودا فَلَا عوهتِللَِّه فَِإِن ان ينالد اِم * لَى الظَّاِلِمنيرِر الْحهِبالش امرالْح رهالش
 قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتِن اعفَم اصِقص اتمرالْحو

ِقنيتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماع١٩٤-١٩٣:األنفال[} و.[ 
 



 

٢٠٢ 

قَاِتلُوا الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِباللَِّه ولَا ِبالْيوِم الَْآِخِر ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه  {:ل تعاىلوقا
 مهٍد وي نةَ عيطُوا الِْجزعى يتح ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِدينلَا يو ولُهسرو

 ].٢٩:التوبة[} صاِغرونَ
 

لَا تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي ظَاِهِرين (: وليس هو فقه النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي قال
كَذَِلك مهاللَِّه و رأَم أِْتيى يتح مذَلَهخ نم مهرضلَا ي قلَى الْحمسلم [)ع.[ 

 
ملقاومة واألمر باملعروف والنهي عن إنه ليس فقه التوحيد واجلهاد واالستشهاد وا

املنكر، ولكنه فقه االستخذاء والتذلُّل والتزلُّف، فقه الباحثني عن التأشريات واملتكالبني 
 .على اإلقامات واملتسولني للجنسيات

 
 الذين كفروا بكل هذه ؛فحيا اُهللا إخواننا ااهدين من أهل باكستان فرسانَ غزوة لندن

 .ين نبذوا الغرب الصلييب وقوانينه الصليبيةالنجاسات، والذ
 

 رمزي يوسف وخالد شيخ حممد وامييل كانسي ؛وحيا اهللا ِمن قبِلهم أبطال باكستان
الذين نقلوا املعركة لقلب أمريكا الصليبية، والذين أثبتوا أن باكستان الزال فيها رجال 

 .يؤثرون رضا رم على حياة الذُّلِّ واالستعباد
 

 ها هم أبناؤكم قد ضربوا لكم املَثَلَ والقدوة يف النكاية يف ؛ا املسلمون يف باكستانفيا أيه
الصليبيني، فعليكم بعميل الصليبيني مشرف الذي يهدف إىل تدمري التعليم الديين يف 

ثوروا عليه واخلعوه قبل أن حيولكم لعبيد للهندوس . باكستان خدمةً ألمريكا وبريطانيا
بل أن تستيقظوا واجليش اهلندوسي يقتحم عليكم منازلكم، وقبل أن تتسع والصليبيني، وق

 .كشمري احملتلة لتشمل باكستان كلها
 



 

٢٠٣ 

 ال تكن عوناً للصليبيني على قتل املسلمني يف وزيرستان ؛ويا أيها اجليش الباكستاين
 .وأفغانستان، واعلم أنه ال طاعة للمخلوق يف معصية ا خلالق

 
 إنَّ جهادنا طريقه طويل وشاق، ولكنه الطريق إىل عز الدنيا وفوز ؛ةيا أُمتنا املسلم

فيا أسود اإلسالم يف مصر وجزيرة العرب والشام وتركيا ويف سائر ديار اإلسالم؛ . اآلخرة
هلموا إىل دعم إخوانكم ااهدين يف أفغانستان والعراق وفلسطني، وأنكوا يف دول 

 املسلمني، وخاصة يف مصاحلهم االقتصادية، وخاصة التحالف الصلييب الذين اعتدوا على
 .يف لصوص البترول الذين يسرقون ثروة األمة املسلمة

 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه  {واعلموا أمنا النصر صرب ساعة؛

 .]٢٠٠:آل عمران[} لَعلَّكُم تفِْلحونَ
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٠٤ 

 الرابع و العشروناخلطاب 

 

  أَربع سنواٍت علَىأَربع سنواٍت علَى  ِلقَاء؛ِلقَاء؛
  ورك و واِشنطُنورك و واِشنطُنِنيو يِنيو ي  غَزوتِيغَزوتِي

 
  هـ١٤٢٦ شعبان ١٦
  م٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ١٩

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .أمين؛ السالم عليكُم.د  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم،:السحاب
 
 . وبركَاتهعليكُم السالم ورمحةُ اِهللا و:أمين الظواهري. د
 

 يسِعدنا يف هذا اللقاء أن حناوركم بعد مرور أربع سنوات على غزويت نيويورك :السحاب
 ...وواشنطن

 
 ويسعدين أيضا أن أتوجه من خاللكم ألمتنا املسلمة يف هذه املرحلة :أمين الظواهري. د

ن جيزيكم خري  وأنتهز هذه الفرصة ألشكركم، وأدعو اهللا سبحانه أ،اخلطرية من تارخيها



 

٢٠٥ 

اجلزاء على نشر كلمة احلق يف وسط هذه احلملة الصليبية واحلرب العاملية اليت تشن على 
 .اإلسالم واملسلمني

  
أمين؛ ما هو تقييمكم للحملة الصليبية بعد مرور أربع سنوات على هذه .  د:السحاب
 احلملة؟

 
 على رسول اهللا، وآله وصحبه  بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم:أمين الظواهري. د

 أما بعد؛.. ومن وااله
 

احلملةُ الصليبية اجلديدة فاشلة كسابقاا بفضل اهللا، فأمريكا وحليفاا الصليبيات مل حتقق 
أي شيء سوى أا ألقت جبيشها يف ميدان املعركة ليتلقى الضربات كل يوم، وليقتل 

 ..جنوده كل يوم، وليسترتف اقتصادها كل يوم
 

 ماذا حققوا يف أفغانستان؟
 

أخرجوا حكومة الطالبان من كابل؛ فتمركزت يف القرى واجلبال، حيثُ القوة احلقيقة يف 
أفغانستان، وحتول مشال أفغانستان وكابل لساحة للفوضى والنهب والسلب وانتهاك 

 .األعراض وجتارة املخدرات اليت ترعرعت وازدهرت يف ظل االحتالل األمريكي
 

و انتخابات تمت إىل املسخرة أكثر مما متت ألي شيء آخر، حيثُ أطراف البالد مث أجر
يف قبضة قطاع الطرق وأمراء احلرب، وحيث رجال املراقبة الدولية، أو شهداُء الزور 

، وحيث انتقالُ !الدوليني ال تستطيع، إن أرادت، أن تغطِّي أكثر من عشر الدوائر
 يوما حتت سيطرة أُمراء احلرب وقطاع الطُرق مث قوات الصناديق حيتاج خلمسة عشر

وحيث أية مقاومة أو شبهة مقاومة أو اعتراض تواجه بالقصف والصواريخ ، االحتالل
 !وحرق القرى وقتل املئات



 

٢٠٦ 

 
 مث بعد ذلك حصلوا على شهادة زور من األمم املتحدة اليت مل تشاهد شيئًا لتشهد عليه 

وهذا مثال من أمثلة نفاق األمم املتحدة اليت ، ة يف بعض املُدنإال بعض الدوائر املسرحي
 !يزعمون أا رمز شرعيتهم الدولية

 
فبينما تعترض األمم املتحدة مثالً على االنتخابات يف زميبابوي ألن ساعات االقتراع مل 

تصمت صمت القبور عن االنتخابات يف أفغانستان اليت تمت حتت إرهاب -تكن كافية 
اء احلرب، وحيث ضلت صناديق االقتراع ملدة مخسة عشر يوما تتداوهلا أيدي قطاع أمر

 ..!!الطرق وعمالء أمريكا، وال يعلم أحد عنها شيئًا حىت ظهرت يف مراكز احلصر
 

وبينما تتباكى األمم املتحدة على القتلى واملعتدى عليهم يف دارفور وتنشئ حمكمة دولية 
ت القبور عن مأساة مليون طفل عراقي ماتوا بسبب صمتت صم-جلرائم احلرب فيها 

احلصار على العراق؛ ذلك احلصار الذي انتفع منه موظفو األمم املتحدة، وابن كويف عنان 
باعتراف األمم املتحدة، اليت اضطُرت أخريا لتسريب جزء من هذه الفضيحة اليت فاحت 

 ..رائحتها
 

د االتفاق معهم على أيدي األمريكان وصمتت صمت القبور عن الغدر بالطالبان بع
ودستم، مث الفتك م يف قلعة جاجني مث خنقهم يف احلاويات يف الطريق لسجن سربغان، مث 

ويصرح األخضر اإلبراهيمي بأن ، معاملتهم كأسوأ من احليوانات يف سجن سربغان
 .موضوع قلعة جاجني موضوع حساس ال داعي لفتحه اآلن

 
ما حيدث يف أبو غريب وقوانتانامو وباقرام، وعن املعاملة اليت  وتصمت يف تواطؤ تام ع

يلقاها أسرى القاعدة وطالبان؛ حيث خيتفون من على سطح الدنيا، وال يعلم عنهم أحد 
شيئًا، بل وال جيرؤ أن يسأل؛ أين هم؟ ماذا فعل م؟ أين يعتقلون؟ أين يعذبون؟ وملاذا 

فاقات الدولية واملواثيق األممية وحقوق وحىت ومىت وأين وكيف سيسجنون؟ وأين االت
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اإلنسان؟، بل وما يستحقه احليوان، كل هذا ألن األمم املتحدة هي جزء من اململكة 
الصليبية اليت يتربع عليها القيصر القابع يف واشنطن، والذي يدفع رواتب كويف عنان 

 ..وأشباهه
 

 ؛هذا الذي حققوه حىت اليوم يف أفغانستان
 
 يف كابل، تواجد مرعوب  •
ورئيس ال يستطيع أن يغادر مكتبه؛ إذا ذهب لقندهار تعرض حملاولة اغتيال، وإذا  •

 هبطت طائرته يف قارديز حلقتها الصورايخ،
 وانتخابات مزورة،  •
 وقوات صليبية بقيادة أمريكا تتلقى الضربات كل يوم،  •
 وتعتيم إعالمي شبه كامل،  •
 . وتواطؤ من باكستان •
 

أمريكا لالعتراف بعنف املقاومة اليت تواجهها، وأن الطالبان ورغم كل ذلك اضطرت 
 !مازالت هي القوة األقوى يف أفغانستان

 
وأنا أؤكد لكم أيها اإلخوة، وال يستطيع الصليبيون وال عمالؤهم املرتدون أن يكذِّبوين، 

ان منذ أنه لوال الدعم املستمر الذي يقدمه اجليش الباكستاين لألمريكان؛ لرحل األمريك
 .زمن طويل، وسريحلون قريبا إن شاء اهللا

 
  !أما يف العراق، فماذا حققوا إال اخلسائر واهلزائم

 
حكومةٌ أقاموها بانتخابات هزلية، قاطعها نصف الشعب، وتدفق عرب احلدود الناخبون  •

املزيفون، والطائرات األمريكية باجلو تتربص بأي اعتراض لتسحقه، وأبو غريب 
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ويف النهاية األمم املتحدة، كالعادة، نئ وتبارك ، لع األحرار والشرفاءوأمثاله يبت
 االنتخابات الرتيهة األمينة؟ 

 وحرس وطين وشرطة وأجهزة أمن ترفع عبأ التصدي للمقاومة عن األمريكان،  •
ودولة مستقرة يف الشمال ختترقها املخابرات اليهودية، ويتقامسها حزبان عميالن  •

! شيء، ويتفقان على العلمانية وحماربة اإلسالم حتت العلم األمريكييتقاتالن على كل 
 ،!لو ظفر ما صالح الدين رمحه اهللا ألعمل فيهما سيفه

وحركات تعمل على فصل اجلنوب ادعت نسبة لإلسالم واتفقت مع األمريكان خلف  •
 صليب بوش على احتالل العراق،

يعلمون أن يوم رحيل األمريكان هو وحكومة تتوسل لألمريكان أن ال يرحلوا ألم  •
 .. يوم ايتهم

 
مث كان حبمد اهللا إعالن فشلهم اجللي بعد غزوة لندن املباركة بيوم واحد حني أعلن 
األمريكان واإلجنليز أم قد أعدوا العدة للرحيل عن العراق، وكل يوم يسربون يف 

 .املستشري يف شعومالصحافة تقريرا جديدا عن االنسحاب حىت يهدئوا الرعب 
 

أمين؛ ما هو وضع قاعدة اجلهاد بعد أربع سنوات من احلرب الشرسة .  د:السحاب
 عليها؟

 
،  قاعدةُ اجلهاد مازالت، بفضِل اهللا، قاعدةً للجهاد، واحلمد هللا وحده:أمين الظواهري. د

 حياول ا والزال أمريها الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا يقود جهادها، واألكاذيب اليت
بوش أن خيدع األمريكان من أنه قضى على نصف القاعدة وعلى ثالثة أرباع القاعدة هراء 

 .ال وجود له إال يف رأسه، بفضل اهللا ومنته
 

وأُبشر مجيع املسلمني بل وااهدين أن القاعدة بفضل اهللا يف انتشار واتساع وازدياد 
 طليعي يتصدى للحملة الصليبية الصهيونية وقوة، وقد حتولت بفضل اهللا إىل تنظيم شعيب
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اجلديدة دفاعا عن مجيع أراضي املسلمني املغتصبة، ويقاوم مجيع أنظمة الردة والعمالة 
املتسلطة على أمتنا املسلمة، وينظم إليه املسلمون من كل أقطار اإلسالم، وينازل الكفار 

وة والبيان حيثما كانوا وأينما وجدوا، واملرتدين واخلونة والعمالء بالسالح والقتال والدع
 .وهللا احلمد من قبل ومن بعد

 
  وما هو تقييمكم للتيار اجلهادي عموما؟:السحاب

 
 التيار اجلهادي يف تزايد وتصاعد، وقد بلغ ذروته بالغزوتني املباركتني :أمين الظواهري. د

لعراق وأفغانستان يف واشنطن ونيويورك، وهو اآلن يقود معارك تارخيية ضخمة يف ا
 .وفلسطني، بل ويف عقر دار الصليبيني

 
وكان آخر غزواته يف عقر دار الصليبيني غزوة لندن املباركة اليت جاءت صفعة على وجه 
االستكبار الصلييب الربيطاين بعد أن عرض أسد اإلسالم ااهد الشيخ أسامة بن الدن، 

ار اإلسالم؛ فأخذم العزة باإلمث، حفظه اهللا، هدنة على شعوب الغرب ليخرجوا من دي
إن هذه املقترحات تستحق أن نقابلها ) "سترو جاك(وقال وزير خارجيتهم املغرور 

 .فليذوقوا مثن بذاءة وغطرسة حكومام".. باالزدراء
 

 .إن من يعتدي علينا نقطع بعون اهللا يده، ومن تطاول علينا يدفع مثن بذاءته
 

يتابع بوش وبلري يف العدوان على املسلمني؛ فليدفعوا مثن هذا لقد اختار الغرب الصلييب أن 
 .العدوان، وليصربوا وليتحملوا فإن املعركة ما زالت يف مناوشاا األوىل

 
  و ما هو تقييمكم للوضع يف أفغانستان؟:السحاب
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 الوضع يف أفغانستان ينحدر بأمريكا إىل نفس اهلاوية اليت سقط فيها :أمين الظواهري. د
وأمريكا تتكتم على معظم خسائرها يف . حتاد السوفيييت، ولكن مبعدل أسرع بكثرياال

 .أفغانستان، رغم ما يفضح به إعالم ااهدين البسيط كذا وينشره من خسائرها
 

 وأمريكا ستخرج من أفغانستان بإذن اهللا كما خرج السوفييت، وسيلحق ا بإذن اهللا ما 
 .وارث بعد خروجه من أفغانستانحلق باالحتاد السوفيييت من ك

 
بعد العمليات األخرية اليت قام ا اجليش الباكستاين يف مشال : أمين.  د:السحاب

وزيرستان بعد خطف املدنيني وقتل أكثر من مثانية عشر امرأة وطفل من املهاجرين، وبعد 
اكستان عامة، حماصرة املدارس الدينية، و طرد طالا، ما هي رسالتكم لألمة املسلمة يف ب

 ولكل من يف قلبه بقية من إميان يف اجليش الباكستاين خاصة؟
 
رساليت، أقول هلم إن باكستان هي الداعم األساسي للعدوان ...  يعين:أمين الظواهري. د

الصلييب على أفغانستان، واجليش الباكستاين اآلن يقوم اليوم بنفس الدور الذي كان يقوم 
 العدوان على املسلمني يف اهلند، ويف قمع انتفاضات املسلمني يف به جيش اهلند الربيطاين يف

 .املستعمرات الربيطانية
 

واجليش الباكستاين يعمل اليوم كمؤسسة خاصة حلساب مصاحل بوش، ويقبض مشرف 
 لقد ترك اجليش الباكستاين مهمة الدفاع عن باكستان وتفرغ لقتل ، الثمن يف جيبه

ا عن اجليش األمريكياملسلمني يف وزيرستان دفاع!!.. 
 

أما أمن باكستان؛ فقد زعم مشرف أن أمريكا ستدافع عنه إذا تفرغ اجليش الباكستاين 
 ا اجليشخلدمة مصاحل بوش، ولذلك ال نستغرب إذا استمرت هذه السياسة أن نرى غد

 ...!الباكستاين يستسلم للجيش اهلندي يف إسالم أباد كما استسلم له يف دكا
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 يريد باكستان بال إسالم، ولذلك يدمر املدارس الدينية، وخيترع دينا جديدا إن مشرف
 ).Enlightened Moderation(ألَّفُوه له يف أمريكا نسميه خبرافة التمدن املتنور 

 
 مضت أكثر من أربع سنوات منذ محلة أمريكا للقضاء على القاعدة والطالبان، :السحاب

 إمكانياا وبرغم كل املساعدات اليت تقدمها هلا وحىت اآلن مل تستطع أمريكا بكل
القبض على املال حممد عمر، وعلى الشيخ أسامة بن الدن حفظهم اهللا، فما -باكستان 

 السبب يف نظركم؟
 
 هو حفظ اهللا سبحانه وتعاىل ورعايته، وهو سبب ؛السبب األساسي :أمين الظواهري. د

 .اديال يفقهه األمريكان وال الغرب الصلييب امل
 

 وهو متفرع عن السبب األول، هو أن مجاهري املسلمني فتحت قلوا قبل ؛والسبب الثاين
بيوا للمجاهدين، وآوم وحفظتهم ودافعت عنهم وعرضت أوالدها وأهلها وأمواهلا 

وعرضوا أنفسهم للقتل واألسر يف سبيل اهللا نصرة لإلسالم . وبيوا للقصف واحلرق
 ..نودفاعا عن ااهدي

 
إا قضية التدافع ... واجلهاد يف سبيل اهللا قضية أكرب من األشخاص واألقوام والتنظيمات

 .بني احلق والباطل إىل أن يرث اهللا تعاىل األرض ومن عليها
 

 ليسا إال جنديني -حفظهما اهللا من كل سوء-واملال حممد عمر والشيخ أسامة بن الدن 
لتدافع بني احلق والباطل عرب الزمن، واإلسالم دين من جنود اإلسالم يف مسرية اجلهاد وا

 ..اهللا سبحانه وتعاىل الذي ارتضاه لرسله وأوليائه
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 : وقال تعاىل،]١٩:آل عمران [}ِإنَّ الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم{ :يقول احلق سبحانه وتعاىل
 }عمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِديناًالْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِن{
 ].٣:املائدة[
 

ِإنَّ اللَّه { :واهللا يدافع عن دينه قبل حممد عمر وأسامة ويف حياما ومن بعدمها، قال تعاىل
تلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا أُِذنَ ِللَِّذين يقَا* يداِفع عِن الَِّذين آمنوا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ خواٍن كَفُوٍر 

لَقَِدير ِرِهمصلَى نع ِإنَّ اللَّه٣٩، ٣٨: احلج [}و.[ 
 

 يؤكد كثري من احملللني على أن القاعدة قد تدمرت كتنظيم، ولكنها بقيت :السحاب
 كرسالة أو كمنهج، فما رأيكم يف ذلك؟

 
دة اجلهاد يف عددها وعدا  بفضل اهللا وحده ونعمته تنمو مجاعة قاع:أمين الظواهري. د

 ...وعملياا
 

يكفي أن حتصي عدد العمليات اليت قامت ا قاعدة اجلهاد بعد احلملة الصليبية األمريكية 
على أفغانستان، هذا باإلضافة للحملتني اجلهاديتني الضخمتني اللتني تشنهما قاعدة اجلهاد 

 .ة اجلهاد غزوة لندن املباركةيف أفغانستان والعراق، وكانت آخر عمليات مجاعة قاعد
 

أما القاعدة كرسالة أو كمنهج فهو أمر ليس خاصا ا، وال هو أمر اخترعته القاعدة، وإمنا 
القاعدة تدعو األمة املسلمة للجهاد يف سبيل اهللا ضد أعدائها الصليبيني واملرتدين، واألمة 

 يف سبيل اهللا، ويكفي أن بفضل اهللا تستجيب استجابة تارخيية متدفقة مقبلة على اجلهاد
 .أشري إىل آالف الشباب الذين يتدفقون إىل العراق ااهد بفصل اهللا

 
وأنا يف هذا املناسبة أناشد املسلمني يف كل مكان أن يدعموا إخوام ااهدين يف 
أفغانستان والعراق وفلسطني باملال والرجال والدعوة وكل ما يستطيعون، وخاصة يف 
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ة ذه امليادين، وأناشدهم أن يتحدوا ويتجمعوا ويلحقوا بركب اجلهاد البالد احمليط
 .املبارك وينبذوا التشتت فإن الوحدة هي طريق النصر

 
كما أناشد ااهدين أن يركزوا محالم على بترول املسلمني املسروق الذي تذهب 

 احلاكمون معظم عائداته ألعداء اإلسالم، وما يتركونه يستويل على معظمه اللصوص
 ..!لبالدنا

 
إا أكرب سرقة يف تاريخ البشرية، وأعداء اإلسالم يسترتفون هذه الثروة احليوية جبشع ال 
نظري له، وعلينا أن نوقف هذه السرقة بكل ما نستطيع لكي ندخر هذه الثرة لألمة 

 .املسلمة، وإذا مل يندفع اللصوص إال بالقتل فليقتلوا وال كرامة
 

 ملناسبة، ما هي صلتكم حبادث لندن؟ ذه ا:السحاب
 
 غزوة لندن املباركة هي إحدى الغزوات اليت تشرفت مجاعة قاعدة :أمين الظواهري. د

اجلهاد بشنها ضد الغطرسة الصليبية الربيطانية، وضد العدوان الصلييب الربيطاين على األمة 
شاء إسرائيل، وضد جرائم املسلمة منذ أكثر من مئة عام، وضد جرمية بريطانيا التارخيية بإن

 .اإلجنليز املستمرة ضد املسلمني يف أفغانستان والعراق
 

ويف وصايا اإلخوة األبطال فرسان التوحيد يف غزوة لندن رمحهم اهللا رمحة واسعة 
يف وصاياهم دروس بليغة لألمة املسلمة -وأسكنهم فسيح جناته وتقبل صاحل أعماهلم، 

 ؛رب خاصةعامة وللمسلمني يف باكستان والغ
 
 على الرباءة من الطواغيت، •
وعلى كشف تزوير علماء السوء الذين يكتمون كثريا من الشريعة ابتغاء عرض زائل  •

 من الدنيا، 
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وعلى تصميم جماهدي اإلسالم وأسوده على الثأر من الصليبيني واليهود جزاًء ملا  •
 .اقترفته أيديهم امللطخة بدماء املسلمني من جرائم وآثام

 
فت هذه الغزوة املباركة وأخواا الوجه احلقيقي املنافق للحضارة الغربية اليت تتغىن لقد كش

فبعد غزوة لندن ... حبقوق اإلنسان واحلرية طاملا كان هذا التغين حيقق هلا مصلحة وفائدة
بدأت احلكومة الربيطانية يف إصدار جمموعة جديدة من القوانني اليت تكشف الوجه 

لربيطانيا، وتكشف أن حقيقة حريتها هي احلرية يف العداء لإلسالم، االستعماري البغيض 
وبدأ احلديث عن احملكمات السرية، وأعادوا للذاكرة مسألة األدلة السرية والشاهد السري 

وتفسري هذا التناقض . واالعتقال املفتوح، اليت تتناقض مع أبسط مبادئ احملاكمات العادلة
 !هو عداء بريطانيا لإلسالم

 
دأت بريطانيا تتخذ اإلجراءات لترحيل الالجئني السياسيني لبالدهم اليت كانت بريطانيا وب

وتفسري هذا التناقض هو عداء بريطانيا . تزعم أا متنحهم احلماية من بطش هذه البالد
 !لإلسالم

 
واتسعت حرية بريطانيا لسلمان رشدي، ينشر مقاالً يف التاميز أخريا يدعو فيه املسلمني 

وائم مع احلضارة الغربية ويشكك فيه يف الذات اإلهلية والقرآن، ويدعو فيه املسلمني للت
لقبول قيم الغرب كالشذوذ اجلنسي؛ ولكن حريتها مل تتسع للشيخ أيب قتادة الذي اعتقلته 
مع تسعة آخرين يف نفس اليوم بعد أن وقعت اتفاقية مع األردن وباكستان لتسليم 

ها أن من يسلم هلما من التيارات اإلسالمية سيتعرض للتعذيب ورمبا املطلوبني هلما؛ مع يقين
 !وتفسري هذا التناقض هو عداء بريطانيا لإلسالم. للقتل

 
ومل تتسع حرية بريطانيا اليت أفسحت لسلمان رشدي جماهلا الرحب ليسب اإلسالم 

ااهدين مل تتسع للمكتبات اإلسالمية ومواقع اإلنترنت اليت تتعاطف مع -واملسلمني 
 .وهددت بإغالقها



 

٢١٥ 

 
ومل تتسع للخطباء الذين يتعاطفون مع ااهدين وهددت بإغالق مساجدهم أو إيقافهم أو 

 !وتفسري هذا التناقض هو عداء بريطانيا لإلسالم. ترحيلهم
 

ومل يقبل ضمري بريطانيا املرهف قتل املدنيني يف وسط لندن؛ ولكنه تقبل قتل مليون طفل 
 العراق، وتقبل قتل عشرات اآلالف منهم يف أفغانستان والعراق بقصف يف احلصار على
 !وتفسري هذا التناقض هو عداء بريطانيا لإلسالم. اإلجنليز وحلفائهم

 
ومل يتحمل فكر بريطانيا احلر شبهة وجود أسلحة الدمار الشامل الكاذبة يف العراق؛ 

 احلر حتمل امتالك إسرائيل ولكن فكرها... فدمرت العراق بزعمها الكاذب للبحث عنها
لترسانة ضخمة من كل أنواع تلك األسلحة اليت سامهت بريطانيا بنفسها يف تصنيعها يف 

 !وتفسري هذا التناقض هو عداء بريطانيا لإلسالم!!. إسرائيل
 

أمثلة كثرية من نفاق بريطانيا وصليبية العرب يضيق الوقت عن استيعاا تبني تناقض هذه 
وتفسري هذا التناقض هو عداء الصليبيني . عمها محاية احلرية وحقوق اإلنسانالصليبية يف ز

 !لإلسالم
 

  هل لكم صالٍت بعملية أخرى؟:السحاب
 
 و امأل قلبك رجاًء بقول ،أبشر، واستبشر، وبشر من خلفك...  واهللا:أمين الظواهري. د

 }فَتح قَِريب وبشِر الْمؤِمِننيوأُخرى تِحبونها نصر من اللَِّه و{ :احلق عز وجل
 .]١٣:الصف[
 

واعلم أنك تقاتل عن دين عظيم كتب اهللا عز وجل له النصر والغلبة، قال اهللا تعاىل ومن 
 .]٢١:اادلة [}كَتب اللَّه لَأَغِْلبن أَنا ورسِلي ِإنَّ اللَّه قَِويٌّ عِزيز{: أصدق من اهللا قيالً



 

٢١٦ 

 
 .)بشروا وال تنفروا(: يب صلى اهللا عليه وسلموقال الن

 
وأنا وإخواين عباد ضعفاء ال حول لنا وال قوة إال باهللا، ولكنين طمعا برمحة اهللا واستشرافًا 
 نسنيلنصره ورجاء لكرمه؛ أُقسم بالذي نصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده لن

 . حبول اهللا وقوته،بوش وبلري وساوس الشيطان
 
أمين، ما تعليقكم على إعالن احلكومتني الربيطانية واألمريكية بعد حادث .  د:لسحابا

 لندن بيوم واحد أم سيسحبون معظم قوام من العراق؟
 
 هذا هو التخبط الذي يسبق اهلزمية، وبوش وبلري خيفيان حقيقة :أمين الظواهري. د

ن أكثر من غريمها أنه ال أمل يف الكارثة اليت يواجهاا يف العراق وأفغانستان، ويعلما
النصر، وهذا شبح فيتنام يسد عليهما كل منفذ، وقد اضطرا اضطرارا هلذا اإلعالن ختفيفًا 
للهلع واليأس الذي أصاب شعبيهما ومها يشاهدان على الشاشات جزًءا يسريا مما جيري 

 اجلرائم اليت يف العراق وأفغانستان، مث يشاهدان الدمار يف لندن عقوبة وقصاصا من
 .ارتكبتها هذه األمم الصليبية يف حق املسلمني

 
 أمين؛ ما هو ردك على رد بوش على رسالتكم األخرية؟.  د:السحاب

 
لقد دخلت العراق وأنت تكذب، ... أقول له؛ يا مدمن الكذب :أمين الظواهري. د

 !!بوختسر يف العراق وأنت تكذب، وستخرج، إن شاء اهللا، من العراق وأنت تكذ
 
 دخلت العراق حبجة وجود أسلحة الدمار الشامل، •
 وختسر اليوم يف العراق حبجة حتقيق احلرية واألمن،  •



 

٢١٧ 

وستخرج قريبا منها إن شاء اهللا حبجة انتهاء مهمتك، ولكن خلفك عشرات اآلالف  •
 .من القتلى واجلرحى واملعاقني

 
لة له بسياسته  وما هو ردك على إصرار بلري أن ما حدث يف لندن ال ص:السحاب
 اخلارجية؟

 
 بلري يستحمق قومه، وهم يتحامقون له، وأصبح كاملهووس يعيد :أمين الظواهري. د

 :، واملتنيب يقول"ال صلة ألحداث لندن بالعراق"ويكرر 
 

 عن غَيِه وِخطاب من ال يفهم* **وِمن البليِة عذلُ من ال يرعوي 
 

اليت يفهموا، وإذا مل يفهموا الدرس من أول مرة؛ فسنكرره ولذا فإننا خناطبهم باللغة 
 .بعون اهللا حىت يفهموه متاما

 
وهم يزعمون أم دميقراطيون لديهم حكومة منتخبة، وهذه احلكومة املنتخبة تقتل أبناءنا، 

فإذا كانوا معارضني هلا فليسقطوها، وإذا كانوا راضني عنها ... ونساءنا، وتنتهك حرماتنا
 .فعوا مثن هذا الرضافليد

 
  ما هو تقييمكم للوضع يف العراق؟:السحاب

 
 املوقف يف العراق بفضل اهللا ميثل كارثة على أمريكا، واالنسحاب :أمين الظواهري. د

األمريكي مسألة وقت ليس إال، بإذن اهللا، وعلى األمريكان أن خيتاروا عدد القتلى الذين 
 ...يرغبون يف خسارته قبل انسحام

 



 

٢١٨ 

األمريكان يسعون بكل وسيلة لترك حكومة علمانية عميلة خلفهم حتكم عراقًا مفتتا ممزقًا و
ترتبط معهم باتفاقات ومعاهدات متكنهم من االحتفاظ جبزء من قوام حمصنة يف قواعد 
بعيدة عن متناول ااهدين، ولذا فعلى أهل اإلسالم واجلهاد يف العراق أن يفسدوا هذا 

تجمعوا مجيعا أكرادا وعربا وتركمان يف كياٍن سياسي يعمل عل حترير املخطط؛ بأن ي
العراق وحتكيم الشريعة وبسط العدل والشورى، ويضم كل الشرفاء العراقيني من 
ااهدين والعلماء وزعماء القبائل وأهل الرأي وممثلي األمة الذين للم تتلطخ أيديهم 

اشئ عن رحيل األمريكان تفويتا للفرصة على بالتعامل مع األمريكان ليمنع الفراغ الن
 ..عمالء الصليبيني واخلونة الذين تعاملوا مع األمريكان

 
وإذا كنت أدعو مجيع الشرفاء واملخلصني يف العراق للتجمع والتوحد؛ فباألحرى أدعو 
مجيع فصائل ااهدين للتوحد ورص الصفوف وتوحيد اجلهود لتحقيق النصر املنشود 

 .اهللاإن شاء 
 

جيب أن يويل إخواين ااهدين قضية الوحدة أمهية قصوى، وأن يتسابقوا إىل اخلري فيها، 
 ؛وأن يعلموا أن وحدم هي الضربة القاضية ملخططات الصليبيني واخلونة يف العراق

وسيكون هلا أثر هائل على مستقبل منطقة قلب العامل اإلسالمي، وهي أخطر منطقة يف 
 . تعاىلالدنيا بإذن اهللا

 
  وما هو تقييمكم للوضع يف فلسطني؟:السحاب

 
 العدوان الصهيوين على فلسطني هو جزء من احلملة الصليبية :أمين الظواهري. د

واجلهاد يف فلسطني هو جزء من جهاد األمة . الصهيونية اليت تشن على ديار اإلسالم
اجلهاد يف أي مكان هو وانتصار . املسلمة اليت ختوض معركة واحدة على جبهات متعددة

انتصار للمجاهدين يف فلسطني، وانتصار اجلهاد يف فلسطني هو انتصار للمجاهدين يف كل 
 . مكان



 

٢١٩ 

 
وانسحاب اليهود من غزة مل يأت عرب املفاوضات والتنازالت، ولكن جاء عرب االستشهاد 

تواه عرب والتضحيات، ولذلك تسعى القوى املعادية لإلسالم إىل إفراغ هذا اجلهاد من حم
إدماج ااهدين يف السلطة الوطنية الفلسطينية العلمانية العملية اليت باعت فلسطني وختلت 
عن اإلسالم، ولذلك على ااهدين يف فلسطني أن يكونوا يف غاية احلذر من املُشاركة يف 

 .هذه املؤامرة يف أي صورة من الصور
 

اهدين على جرمية السلطة الفلسطينية ستحاول القوى املعادية لإلسالم شراء صمت ا
العميلة اليت باعت فلسطني مبنح املُجاهدين بعض املقاعد يف بعض االس البلدية والنيابية 
وبعضا من فتات احلكم واملناصب لكي تنتزع منهم عرب دخول االنتخابات وعرب املشاركة 

 .تنازهلا عن فلسطنييف جمالس السلطة اعترافًا بشرعية السلطة وعلمانية دستورها و
 

ولذا فإين أحذر إخواين ااهدين يف أكناف بيت املقدس أال يتخلوا عن حاكمية 
اإلسالم وال عن عقيدة الوالء والرباء وال عن شرب واحد من فلسطني وأال مينحوا 
العلمانيني باعة فلسطني أي اعتراف بشرعيتهم وبشرعية اتفاقام واستسالمهم 

قوانينهم العلمانية، وأحذرهم من التخلي عن سالحهم، أو وبشرعية دساتريهم و
التوقف عن جهادهم، فعدوهم ال عهد له وال ذمة، ولن يتخلى عما اغتصب إال 

 .بالقوة
 

إن األمة املسلمة قد حملت ااهدين يف أكناف بيت املقدس أمانة الدفاع عن ثغر اإلسالم 
 . أيها ااهدون من قبلكماملقدس يف فلسطني، فال يؤتني املسلمون

 
وليطمئن كل جماهد وكل جريح وكل أرملة وثكلى ويتيم يف فلسطني أننا وأمة اإلسالم 

 قال النيب صلى اهللا عليه ،معهم، وأن ثأرهم يغلي يف دمائنا، وأن النصر قريب بإذن اهللا
 .)وأن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا( :وسلم



 

٢٢٠ 

 
أقسم (كرهم مبا تعهد به ااهد املهاجر املرابط أسامة بن الدن حفظه اهللا حني قال وأذ

باهللا العظيم الذي رفع السماء بال عمد لن حتلم أمريكا وال من يعيش يف أمريكا باألمن 
قبل أن نعيشه واقعا يف فلسطني، وقبل أن خترج مجيع اجليوش الكافرة من أرض حممد صلى 

 .)اهللا عليه وسلم
 

إىل إخواننا يف فلسطني أقول هلم؛ إن دماء أبنائكم دماء أبنائنا،  (:وأذكرهم بقوله هلم
وإن دمائكم دمائنا، فالدم الدم، واهلدم اهلدم، ونشهد اهللا العظيم أننا لن خنذلكم حىت 

 .)يتم النصر أو نذوق ما ذاق محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه
 

  اإلصالح اليت تروج حاليا؟أمين؛ كيف ترى دعوة.  د:السحاب
 
 ال إصالح إال باجلهاد يف سبيل اهللا، وكل دعوة تسعى لإلصالح بغري :أمين الظواهري. د

، وال بد لنا أن ندرك طبيعة املعركة !اجلهاد قد حكمت على نفسها باملوت والفشل
 .وطبيعة الصراع

 
 أحد مبا حدث يف جورجيا و إن أعداءنا لن يسلِّموا حبقوقنا بغري اجلهاد، وال يغترنَّ

هذه حتوالت أرادا أمريكا وشجعتها وأفسحت هلا اال، ... أوكرانيا وقرغيزيا وأشباهها
 .ومنعت الروس من التدخل

 
واألمريكان لن يسمحوا ألي نظام إسالمي بالوصول للحكم يف قلب العامل اإلسالمي إال 

 !عراق اآلنأن يكون نظاما متواطئًا معهم؛ كما حيدث يف ال
 

وها هو مبارك يجهز نفسه لفترة خامسة بعد أن مسح له األمريكان بذلك، وها هو عبد 
 ... اهللا بن عبد العزيز يتوىل امللك بعد أن رتب له األمريكان ذلك



 

٢٢١ 

 
ذهبت أدراج الرياح، .. وذهبت كل املظاهرات واملناشدات واالحتجاجات واملبادرات

 .الذين كانوا يعولون على أمريكا
 

وال زالت نفس األنظمة البغيضة متارس نفس السياسات اخلبيثة مبباركة أمريكا، ودفاعا عن 
مصاحلها ومصاحل إسرائيل ضد العدو احلقيقي وهو اإلسالم ااهد املقاوم، وليس اإلسالم 

 ..املزور، إسالم التسول والتوسل والتساوم
 

رام ملصر واألردن يعذبوا على جو و باوانتامنغأليست أمريكا هي اليت ترسل املعتقلني من 
 يد األنظمة و اليت تطالبها أمريكا حبقوق اإلنسان؟

 
رام إىل القاهرة إىل إدارة مباحث جلقد حِمل األخ ابن الشيخ اللييب يف تابوت، ونقل من با

 ...رامجأمن الدولة حيثُ عذِّب تعذيبا شديدا واعتقل ملدة سنة مث أعيد مرة أخرى إىل با
 !!مثال من آالف األمثلة

 
إخواين املسلمني لن يتحقق اإلصالح بكثرة الكالم والثرثرة حول مفاسد أمريكا، وال ببح 

حىت عمالء ... احلناجر يف املظاهرات، فكل الناس يتكلمون عن مفاسد أمريكا وعمالئها
 . مهاأمريكا، والذين مجعوا الثروات كم عالقام ا يتحدثون عن ظلمها ومفاسد حكا

 
ولكن يتحقق اإلصالح بالعمل والعطاء والتضحية يف سبيل اهللا، وهذا هو العنصر الفعال 

 !يف التغيري الذي حيجم عنه الكثري من املتشدقني باإلصالح
 

لن يتحقق اإلصالح إال باملقاومة واجلهاد واالستشهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
إال بإظهار احلق يف مواجهة الباطل،  من مناهجهم، ووالرباءة من الفاسدين املفسدين و

وكَذَِلك نفَصلُ {: واإلميان يف مواجهة الكفر، والصالح يف مواجهة الفساد، قال اهللا تعاىل



 

٢٢٢ 

 ِرِمنيجِبيلُ الْمس ِبنيتسِلتاِت ووِن اللِّه* اآليونَ ِمن دعدت الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُل قُلْ ِإن 
ِدينتهالْم اْ ِمنا أَنمِإذاً و لَلْتض قَد اءكُموأَه ِبع٥٦-٥٥:األنعام [}الَّ أَت.[ 

 
لن يتحقق اإلصالح إال خبلع هذه األنظمة الفاسدة املفسدة، وإقامة احلكومة املسلمة 
د، اليت حتفظ احلقوق وتصون احلرمات وتبسط العدل وتنشر الشورى وترفع راية اجلها

 .وتتصدى للغزاة أعداء اإلسالم
 

 .ال إصالح إال بذلك، وكل من يدعو لطريق آخر خيدع نفسه قبل أن خيدع غريه
 

ال بد من العمل من أجل التغيري، ونشر الدعوة إليه، وحتريض الناس عليه، ومجع أهل الرأي 
هلوان البد من حتمل التضحية من أجل ذلك، وإال فهو ا... والنفوذ على خطة من أجله
 .واملذلة واستعباد الصليبيني لنا

 
إن ما جيري يف غزة والفلوجة سيتكرر غدا يف كل مدننا إذا مل نقاوم ونسعى سعيا جادا يف 
هذه املُقاومة وحنشد من أجل التغيري كل املخلصني من العلماء ورجال اجليش والكتاب 

هاد واملقاومة من أجل التغيري؛ وأهل املهن والتجار، وإذا مل نكن مستعدين للتضحية واجل
لننتظر األمريكان واليهود من اآلن ليقتحموا علينا بيوتنا .. فلننتظر األمريكان واليهود

 .ويقصفوا فوق رؤوسنا مدننا وقرانا
 

إن اليهود ليسوا صامتني، اليهود يعملون كل يوم من أجل عزل القدس، وهدم املسجد 
ل الكربى ليحقِّقوا دولتهم الدينية املبنية على نبوءات األقصى وويد فلسطني وإقامة إسرائي

 . التوراة احملرفة
 

بينما املنهزمون يف بالدنا ميدون أيديهم للعلمانيني والالدينيني األصفار لينشئوا نظاما 
 .علمانيا يتسولُ الدعم من أمريكا يف مواجهة حكامنا



 

٢٢٣ 

 
 احلرية يف العامل؟أمين؛ كيف ترى دعوة أمريكا لنشر .  د:السحاب

 
 أمريكا ال تسعى لنشر احلرية، ولكنها دف إىل احتالل بالدنا ونشر :أمين الظواهري. د

الفساد واإلباحية و تشجيع التبشري باملسيحية احملرفة، والدعوة لنشر إسالم جديد ميهد 
ال أمر لسطوا والتمكِني لعمالئها الفاسدين املفسدين؛ إسالم بال جهاد وال مقاومة و

 ..!!مبعروف وال ي عن منكر
 

 . وبدالً من هذه الترهات فإننا ندعو األمريكان إىل اإلسالم
 

وبدالً من خوض حروب فاشلة ضد املسلمني واالستمرار يف ظلمهم والعدوان عليهم 
ندعوهم بأن يستمعوا لصوت احلق ويقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة ويدركوا أن عقيدم 

جة من العلمانية املادية واملسيحية احملرفة املنقطعة الصلة بالسيد املسيح عليه احلالية املمزو
السالم، واحلقد الصلييب املوروث واخلضوع للهيمنة الصهيونية على املال والسياسة، هذه 

 .العقيدة اخلليط لن تؤدي م إال إىل الدمار يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة
 
ن أن املوت أقرب إلينا مما نتصور، وعندها سيواجه كل جيب أن يدرك كل إنسا.. يعين

لن يغنوا عنه -إنسان اختباره احلقيقي، ولن يغين عنه رؤساء وقادة اجليوش وآباء الكنيسة 
 ..شيئًا

 
وخري لإلنسان أن يقف مع نفسه وقفة صادقة اآلن بدالً من أن يقف هذه الوقفة مع نفسه 

 .ال ينفع الندميف قربه، ولكن بعد فوات األوان حيثُ 
 

إننا ندعو كل أمريكي وغريب عاقل أن يقف مع نفسه منفردا يسأهلا أسئلة واضحة 
 ؛]أي نفسه [يسأهلا ...حمددة صرحية



 

٢٢٤ 

 
هل ندعو حقًّا حلرية والعدالة واملساواة وحقوق اإلنسان واحلفاظ على البيئة وإيقاف  •

 القتل والدمار واحلرق من أجل النهب والسلب؟ 
ا صادقة فيما تسوقه من أسباب يف حروا على اآلخرين وخاصة على وهل حكوماتن •

 املسلمني؟
وهل حنن منصفون حقًّا يف متكني إسرائيل من احتالل فلسطني وقتل الفلسطينيني وهدم  •

 املسجد األقصى وويد فلسطني؟
وهل املسلمون إرهابيون، هكذا، أنصاف جمانني؟ أم هم مدافعون شرفاء عن دينهم  •

 وحرمام؟وحريتهم 
 ملاذا هامجنا املسلمون بالذات، وملاذا مل يهامجوا السويسريني والفيتناميني مثالً؟ •
وهل املسلمون أعداء ألهل الكتاب؟ أم هم معظمون لكل األنبياء، مبا فيهم إبراهيم  •

 وموسى وعيسى عليهم الصالة والسالم؟
كنهم يطالبوننا منذ أربعة وهل يعادي املسلمون التوراة واإلجنيل أم أم يقدسوما، ول •

 !عشر قرنا بالنسخ األصلية الصحية منهما، وحنن الصليبيون الذين عجزنا عن اجلواب
 وهل ميلك املسلمون حقًّا كتابا مل حيرف ومل يبدل ويعجز البشر عن اإلتيان مبثله؟ •
وهل كل هذه الدعايات اليت تصب يف آذاننا صباحا مساًء صادقةً حقًّا؟ أم أا  •

 أكاذيب انكشفت وحتطَّمت على أرض الواقع؟
 

قُلْ ِإنما أَِعظُكُم {إنين أتوجه إىل كل غريب عاقل بدعوة القرآن ليكون صاحب عقل؛ 
 ِبواِحدٍة أَن تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما ِبصاِحِبكُم من ِجنٍة ِإنْ هو ِإلَّا نِذير لَّكُم

 ]٤٦:سبأ [}بين يدي عذَاٍب شِديٍد
 

وِإن كُنتم ِفي ريٍب مما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتواْ {أتوجه إليه بقول احلق سبحانه وتعاىل؛ 
اِدِقنيص متوِن اللِّه ِإنْ كُنن داءكُم مدهواْ شعادثِْلِه ون مٍة مور٢٣:البقرة [}ِبس[. 

 



 

٢٢٥ 

قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب تعالَواْ ِإلَى كَلَمٍة سواء بيننا {أتوجه إليه بدعوة القرآن ألهل الكتاب؛ و
وبينكُم أَالَّ نعبد ِإالَّ اللّه والَ نشِرك ِبِه شيئاً والَ يتِخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دوِن اللِّه فَِإن 

 .]٦٤:آل عمران [}واْ فَقُولُواْ اشهدواْ ِبأَنا مسِلمونَتولَّ
 

ما الْمِسيح ابن مريم ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ وأُمه {: وأتوجه بقوله تعاىل
اآلي ملَه نيبن فكَي انظُر امأْكُالَِن الطَّعا ييقَةٌ كَانفَكُونَِصدؤى يأَن انظُر اِت ثُم{ 

 .]٧٥:املائدة[
 

 أمين؛ هل لكم من كلمة أخرية يف اية هذا احلوار؟.  د:السحاب
 
يف اية كلميت هذه أتوجه إىل أمتنا املسلمة،  ..جزاكم اهللا خريا :أمين الظواهري. د

وا كُونوا أَنصار اللَِّه كَما قَالَ يا أَيها الَِّذين َآمن{وأذكرها بقول احلق سبحانه وتعاىل؛ 
ِعيسى ابن مريم ِللْحواِريني من أَنصاِري ِإلَى اللَِّه قَالَ الْحواِريونَ نحن أَنصار اللَِّه فََآمنت 

 }ى عدوِهم فَأَصبحوا ظَاِهِرينطَّاِئفَةٌ من بِني ِإسراِئيلَ وكَفَرت طَّاِئفَةٌ فَأَيدنا الَِّذين َآمنوا علَ
 .]١٤:الصف[
 

 يا شباب اإلسالم كونوا أنصار اهللا،
 يا أيها العلماء كونوا أنصار اهللا،
 يا طالب العلم كونوا أنصار اهللا،
 يا أيها التجار كونوا أنصار اهللا،

 يا أيها الضباط واجلنود كونوا أنصار اهللا،
 لمون والصحفيون واملهنيون كونوا أنصار اهللا،يا أيها الكتاب واملفكرون واملع

 ..يا كل مسلم ويا كل مسلمة كونا أنصار اهللا
 



 

٢٢٦ 

 قاوموا تصدوا حتدوا دافعوا، جاهدوا يف سبيل اهللا، ...قوموا قومة صدق يف سبيل اهللا
أأمروا باملعروف واوا عن املنكر وال تركنوا إىل األرض، استرخصوا احلياة يف سبيل 

يا أَيها الَِّذين {خصوا احلياة يف سبيل اهللا، امسعوا لقول احلق سبحانه وتعاىل؛ استر... اهللا
آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا 

 :وإىل قوله سبحانه، ]٣٨:التوبة[} دنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌِمن اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة ال
ولَِئن متم * ولَِئن قُِتلْتم ِفي سِبيِل اللِّه أَو متم لَمغِفرةٌ من اللِّه ورحمةٌ خير مما يجمعونَ {

 ]١٥٨-١٥٧ :آل عمران [}أَو قُِتلْتم ِإللَى اهللا تحشرونَ
 

 وعلى رأسهم ؛وأنتهز هذه الكلمة ألتوجه يف ايتها إىل أسرانا يف سجون الصليبيني
وانتامنوا، وأسرانا يف أيب غشيخنا ااهد عمر عبد الرمحن، وأسرانا يف أمريكا، وأسرانا يف 

رام ويف سجون أمريكا السرية يف أحناء العامل، ويف سجون الطواغيت يف مصر جغريب و با
 ...اجلزيرة والشام واألردن وتونس واملغرب واجلزائر، وأسرانا يف فلسطني ويف كل مكانو
 

 إننا مل ننسكم وإن ختليصكم دين يف أعناقنا، وسنضل حبول اهللا وقوته نكيل ؛فأقول هلم
 ..الضربات ألمريكا وحلفائها حىت نحطم قيودكم

 
 وأخاطبهم بقول احلق عز ؛هيونيةوأتوجه إىل أمريكا وحلفائها يف احلملة الصليبية الص

قُل ِللَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وِإنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ {وجل؛ 
 فَِإنَّ اللّه ِبما وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه فَِإِن انتهواْ* اَألوِلِني 

 ِصريلُونَ بمعي *ِصريالن مِنعلَى ووالْم مِنع الَكُموم واْ أَنَّ اللّهلَماْ فَاعلَّووِإن تو{ 
 .]٤٠-٣٨:األنفال[
 

 قال عنترة؛
 

 مرٌّ مذاقَته كَطَعِم العلقَِم* **وِإذا ظُِلمت فَِإنَّ ظُلِمي باِسلٌ 



 

٢٢٧ 

 
هذه الكلمة أدعو كل من وجد فيها حقا وصوابا من عامة املسلمني ومن ويف اية 

 أتوجه إليه إن وجد يف هذه ،املشتغلني باإلعالم وبشبكة املعلومات وبالنشر والتوزيع
الكلمة حقا وصوابا؛ أن ينشرها ويعترب نشرها أمانة يف عنقه يف مجيع اللغات وعلى 

وتعاىل يتوىل جزاءه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب أوسع مدى يستطيعه، واهللا سبحانه 
 .العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

 
 ويف اية هذه الكلمة نشكر الشيخ الفاضل أمين الظواهري على مشاركته يف :السحاب

لصهيونية هذا احلوار الذي نرجو من اهللا أن يكون مسامهة يف اجلهاد ضد احلملة الصليبية ا
على دار اإلسالم، و جزاكم اهللا خريا على دوركم اجلهادي يف نصرة اإلسالم واملسلمني، 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٢٨ 

 اخلامس و العشروناخلطاب 

 

  ؛؛مِِمِرسالَةٌ ِإلَى الشعِب الباِكستاِني املُسِلِرسالَةٌ ِإلَى الشعِب الباِكستاِني املُسِل
  ِفي أَعقَاِب الزلْزالِفي أَعقَاِب الزلْزال

 
  هـ١٤٢٦ رمضان ٢٠

  م٢٠٠٥ تشرين األول/أوكتوبر ٢٣
 

 ِبصوِت و صورِة الشيخ
 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 

 
 

 .هِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من واال
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها املُسلمونَ ِفي باِكستان
 

بلَغنا مبزيد احلزن واألسى نبأ الفاجعة اليت حلَّت بالشعب الباكستاين املسلم عقب الزلزال 
إخواننا قتلى الذي ضرب باكستان وأفغانستان أمس، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبلِّغَ 

الشهداء مخس؛ (: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، الزلزال منازلَ الشهداء والصديقني
 .)املطعون، واملبطون، والغِرق، وصاحب اهلدم، والشهيد يف سبيل اهللا

 



 

٢٢٩ 

 املشردين ويعوض األيتام واألرامل واملُصابني ويؤويكما نسألُه سبحانه أن يشفي اجلرحى 
وكم كنت أمتىن أنا وإخواين أيها اإلخوة األعزاء أن نكون بينكم يف هذا  ،خري ِعوض

 .اليوم، ولكن عمالء أمريكا حيولون بيننا وبني مساندة إخواننا املسلمني يف وقت ِشدم
 

 أن تبادر ؛اليوم أناشد املسلمني عامةً، وأناشد اهليئات اخلريية اإلسالمية خاصةأين املهم 
تان، ملد يد العون إلخوام الباكستانيني، وأن يتسابقوا يف ذلك، وأن باالنتقال لباكس

حيتسبوا ما يلقاهم من عنٍت وأذى يف ذلك، فكلنا يعلم مدى احلرب األمريكية املُستِعرة 
على العمل اخلريي اإلسالمي، وكلنا يعلم أنَّ حكومة مشرف هي فرع من االستخبارات 

 .األمريكية
 

اشد كلَّ املسلمني أن يهبوا مسرعني ملساعدة إخوام يف باكستان ولكن رغم كل ذلك أن
 أكرب قدر من املعونات أذى األمريكان إيصالبكل ما يستطيعون، وأن حيتسبوا يف سبيل 

 .وعمالئهم
 

ي مشردينا، ويرزقنا ويؤوأسأل اهللا سبحانه وتعاىل؛ أن يرحم موتانا، ويشفي جرحانا، 
ه، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يوفقنا لنصرة دينه وسنة توبة خالصة وعودة صادقة لدين

 .نبيه صلى اهللا عليه وسلم
 

آِخر ِبِه وحص آِلِه، و ٍد، ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عص و ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد 
لَّمس و ،ب و ةُ اِهللا ورمح و عليكُم المالسهكَاتر. 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٣٠ 

 
 السادس و العشروناخلطاب 

 

  هادهادمعوقَات اِجلمعوقَات اِجل
 

  هـ١٤٢٦ ذو القعدة ٩
  م٢٠٠٥ كانون األول/ديسمرب ١٠

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .لصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من واالهِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و ا
 

إنَّ احلمد هللا نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئاِت أعمالنا، 
 .من يهده اهللا فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له

 
آل  [} اللّه حق تقَاِتِه والَ تموتن ِإالَّ وأَنتم مسِلمونَيا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ{

 .]١٠٢:عمران
 



 

٢٣١ 

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما {
 }اللّه الَِّذي تساءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رِقيباًِرجاالً كَِثرياً وِنساء واتقُواْ 

 .]١:النساء[
 
 يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم *يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديداً {

اللَّه ِطعن يمو كُموبِظيماًذُنزاً عفَو فَاز فَقَد ولَهسر٧١-٧٠:األحزاب [} و.[ 
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

 رغم العدوان اجلسيم ؛فإني أود أن أوجه حديثي إليكم عن النصِر القريب بإذن اهللا تعاىل
 تتعرض له أمتنا من كل صوب، وقد جتمعت عليها قوى الصليب والصهيونية يف الذي

 ..أعىت محلة شهدها التاريخ ضد أمة
 

ورغم كل هذا فإين أوقن أن النصر قريب بإذن اهللا لسبب بسيط؛ هو أن مفتاح النصر 
من النصر  ذلك أن املانع احلقيقي ؛بأيدينا، وبالتايل فإن سبب اهلزمية األساسي من أنفسنا

ليس قوة األعداء، وشدة كلبهم، وخسةُ مؤامرام وحمكم تدبريهم، ولكن السبب احلقيقي 
 .هلزميتنا، واملانع األساسي من نصرنا، كامن يف أنفسنا وقابع يف صدورنا، وجامث يف قلوبنا

 
لذا فإن أول معركة علينا أن ننتصر فيها؛ هي معركتنا مع أنفسنا، معركتنا مع عجزنا 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم {: فنا وتثاقلنا إىل األرض، كما قال سبحانهوضع
انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة 

 ].٣٨: التوبة [}رِة ِإالَّ قَِليلالدنيا ِفي اآلِخ
 

معركتنا مع التردد والعجز، واخلوف واحلسابات الشخصية، واحلرِص على املنصب واجلاه 
 .واألهل واملال والولد



 

٢٣٢ 

 
معركتنا مع إيثار املكاسب القليلة، واختاذها ذريعة لترك التضحية يف سبيل اهللا، لو أيقنا أن 

رازق، وأن األمور كلها جتري بتدبريه، وأن حرصنا على اهللا سبحانه وتعاىل هو اخلالق ال
الدنيا واملال لن يزيد يف عمرنا وال يف رزقنا وال رزق أبنائنا وأهلنا؛ ملا خبلنا وال جبنا عن 

أما .. فلننظر إىل أعدائنا نظرة فاحصة ماذا ميلكون إال العتاد واحلديد واملتفجرات.. اجلهاد
غبة و الرهبة، وال يصمدون يف امليدان ألية مواجهة صادقة، فال جيوشهم فال تساق إال بالر

 .عقيدة وال خلُق، وال شجاعة وال مروءة
 

 .وال ينتصرون علينا إال بأمرين؛ خوفنا وترددنا، وجهلنا باحلرب والقتال
 

وكال األمرين؛ اخلوف من القتال واجلهل به؛ يعظم يف أنفسنا أمر عدونا ويضخمه آالف 
 .في عنا جبنه وخوره وازامهاملرات، وخي

 
ولقد خرب ااهدون جنود الطواغيت وجنود الصليبيني واليهود، فماذا وجدوا عندهم إال 

 .. اخلوف والتسابق على الشهوات والرواتب والفرار عند أي لقاء حقيقي
 

هم يستأسدون علينا فقط إذا تكاثروا علينا أضعافًا مضاعفة، أو إذا كنا جنهل مبادئ 
 . رب والقتالاحل
 

أما إذا قاتلناهم يف سبيل إعالء كلمة اهللا، وأعددنا هلم العدة اليت حيتاجها القتال، وهي 
 ..ليست بكثرية، وأملمنا مببادئ القتال؛ فنحن منتصرون بإذن اهللا

 
 ..انظروا إىل الروس ماذا فعل م ااهدون يف أفغانستان مث يف الشيشان •
 ..صنع م ااهدون يف فلسطنيوانظروا إىل اليهود، ماذا ي •



 

٢٣٣ 

وانظروا إىل األمريكان ماذا صنع م ااهدون يف الصومال، وماذا يصنعون م اليوم  •
 ..يف العراق وأفغانستان

 ..انظروا ماذا فعل إخوانكم التسعة عشر بأمريكا يف غزويت نييورك وواشنطن •
 

 باطن األرض، وتتابع أعدائها أمريكا اليت كانت تزعم أا تسمع دبيب النمل وترى ما يف
 ..على شاشات املراقبة ليال وارا

 
أمريكا هذه فضحها عجزها تسعة عشر رجالً حنسبهم من الصادقني وال نزكيهم على اهللا، 
أعدوا ما استطاعوا من العدة واختذوا ما أمكنهم من األسباب مث توكلوا على اهللا وضربوا 

 .ألعظم بعون اهللا وقوتهضربتهم فكان الفتح األكرب والنصر ا
 

انظروا إىل هؤالء الطواغيت الذين حيكمون بالدنا، ويستسلمون للصليبيني واليهود مباذا 
 ..ينتصرون علينا إال خبوفنا وعجزنا واستسالمنا إلرهام وختويفهم

 
 وتتمىن اخلالص منه، ؛لقد كانت كل االجتاهات السياسية يف مصر متقت أنور السادات

الد اإلسالمبويل ورفاقه الربرة رمحهم اهللا فقتلوه يف وسط جنده يف عملية من فلما تقدم خ
أشجع العمليات الفدائية يف التاريخ املعاصر؛ ختاذل اجلميع عنهم، ومل يتحركوا واكتفوا 
بالثناء السليب على خالد اإلسالمبويل ورفاقه الربرة رمحهم اهللا وتركوهم ليفيت املُفيت 

 ..تعدمهم السلطة العميلةبفسقهم ومروقهم مث 
 

 ملا تتابعت الدعوات لإلصالح ضد النظام السعودي الذي زكم عفنه ؛ويف جزيرة العرب
األنوف وتقدمت خنب األمة مبطالب اإلصالح مل يقف أحد معهم، ملا نكل م النظام بل 
ف انتكس بعض دعاة اإلصالح، واستداروا ليطعنوا إخوام ااهدين واآلمرين باملعرو

 ..!!والناهني عن املنكر يف ظهورهم
 



 

٢٣٤ 

تنتصر علينا هذه األنظمة الطاغوتية ألن كال منا يريد أن ينجو بنفسه، ويسلم من األذى 
 .. هو وعياله وأهله، ويرقب املعركة عن بعد دون أن يضحي فيها مبا ميسه

 
قَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم انِفرواْ ِخفَافاً وِث{ :ننهزم ألننا مل نستجب لقول اهللا سبحانه وتعاىل

لَو كَانَ عرضاً قَِريباً وسفَراً *  وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ
تِلفُونَ ِباللِّه لَِو اسحيسقَّةُ والش ِهملَيع تدعلَـِكن بو وكعبقَاِصداً الَّت كُمعا منجرا لَخنطَع

 ].٤٢-٤١:التوبة [}يهِلكُونَ أَنفُسهم واللّه يعلَم ِإنهم لَكَاِذبون
 

وطاملا ظل هذا الداُء اخلبيث مستقرا فينا فال سبيل إىل النصر، وليس إال مزيدا من اهلزائم 
 ..والفجائع والكوارث واخليانات

 
حول إىل منظر وحملل ومتخصص يرتدي الثياب األنيقة وحيضر إذا كان كل منا يريد أن يت

الندوات ويظهر على الشاشات مث يعود إىل بيته ساملًا من بطش الصليبيني وعمالئهم فال 
 ...أمل يف اخلالص

 
إذا ظللنا هكذا نراقب الفئة املؤمنة املخلصة ااهدة وهي تقتل وتعذب وتؤسر، ويشمت 

حنن تدور أعيننا كالذي يغشى عليه من املوت فال رجاء يف ا الصليبيون وأعوام، و
 ..التمكني

 
ويف املقابل يف املواقف اليت تكاتفنا فيها مع ااهدين وآويناهم وآزرناهم وساندناهم؛ 
أنزلنا بأعدائنا اهلزائم واستعصى على أعدائنا القضاء علينا، وقطعنا يف طريق النصر 

 ..أشواطًا
 

دكتها أمريكا الصليبية دكًّا، ومنذ ثالث سنوات ونيف وهي تزعم  قد ؛هاهي أفغانستان
 ورفاقهم، وما استطاعت -حفظهما اهللا-أا تبحث عن أسامة بن الدن واملال حممد عمر 



 

٢٣٥ 

بفضل اهللا حىت اليوم شيئًا، وال يزاالن يقودان بعون اهللا وقوته املقاومة ضدها داخل 
 ملاذا؟... وخارج أفغانستان

 
املسلمة قد فتحت هلما ولرفاقهما قلوا قبل بيوا، وآوم وحفظتهم وفدم ألن األمة 

 وعرض املسلمون البسطاء الذين مل يدرسوا األصول ومل ،بأرواحها وأرواح أبنائها وأهلها
يتخصصوا يف العقيدة قراهم وديارهم وأمواهلم وأبناءهم للقصف واحلرق والدمار، 

ردة يف سبيل اهللا، ويف سبيل احلفاظ على ااهدين وعرضوا أنفسهم لألسر واملطا
فاشتدت املقاومة وقامت على عودها وأجربت العدو على التراجع واالختباء يف  ودعمهم؛

 .مكامنه، وهي تدفعه إىل اهلزمية واالنسحاب قريبا بإذن اهللا
 

م،  اجتاحتها قوات الصليب، وأسقطت النظام البعثي ار؛وهاهي العراق ااهدة
واحتلت دار اخلالفة، وزرعت فيها الفنت العصبية واملذهبية، وكان املوقف غداة سقوط 
بغداد يكاد يعصف بكل أمل يف املقاومة، فالعراق مثخن جبراح الصليبيني احلاقدين واخلونة 
الطامعني، ولكن ملا أنزل اهللا الثبات على فئات املقاومة ااهدة من أول يوم وفتحت هلم 

سلمة قلوا قبل بيوا، وملا أمد عامة املسلمني الذين ال يعرفون التنظري والتفلسف األمة امل
والتقعر والتشدق إخوام ااهدين باملأوى والدعم، وملا شاركت األمة برجاهلا ونسائها 

 .وشباا وأطفاهلا يف املعركة؛ ترنح العدو من ثقل ضربات ااهدين
 
تخابات صورية متَّت حتت مضلة قانون إدارة العراق العلماين الذي هو اليوم يتذرع بان وها

فرض بقوة السالح األمريكي، وأجريت حتت القصف واإلرهاب والبطش، ومررت بقوة 
الصليب العسكرية ويف محايته وحتت حراسته، مث نصب ا حكومة عميلة تتكفل عنه 

يبيني على استمرار احتالهلم لعراق بالتنكيل بأحرار العراق وشرفائه، وتتواطأ مع الصل
 .اإلسالم لكي ينسحب هو إىل قواعده احملصنة

 



 

٢٣٦ 

ولكن هيهات فإن ااهدين قد أكرهوه بقوة اهللا وقدرته على االعتراف بقوة املقاومة، 
 .وعجزه عن القضاء عليها أو تقليلها

 
 وهو براجمهم  واألمريكان يعلنون صراحة ما حرصوا على إخفائهاإلجنليزمث أخريا بدأ 

للرحيل فرارا من ضربات املقاومة، مث حددوا موعدا لذلك بعد غزوة لندن املباركة بيوم 
واحد، مسارعة يف احتواء الغضب والقلق املتنامي داخل شعوم، وهكذا يتركون أعوام 

 .ليلقوا مصريهم، متاما كما فعلوا معهم يف فيتنام
 

 املدينة الصغرية اليت أعيت اليهود، وأظهرت  تلكوهاهي غزة الصادمة نصرها اهللا،
عجزهم وفشلهم رغم كل إمكانيام اليت ميدهم ا الصليبيون يف أمريكا وأوربا، هاهي 
غزة وأبناؤها ااهدون الربرة يثخنون يف اليهود، ويذيقوم املوت ألوانا؛ ألا احتضنت 

 ..بص وال الباحث عن السالمةاجلهاد واملقاومة ومل ترض مبوقف املتفرج وال املتر
 

 .وذاك هو طريق اهلزمية واهلوان فلنتركه.. هذا هو طريق النصر والعزة فلنلزمه
 

أَم { : قال اهللا سبحانه وتعاىل،إن هذا الدين لن ينتصر إال بالتضحيات والبذل والعطاء
ن خلَواْ ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساء والضراء حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذي

} وزلِْزلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَِّذين آمنواْ معه متى نصر اللِّه أَال ِإنَّ نصر اللِّه قَِريب
 ].٢١٤:البقرة[
 

 بن حرب أخربه أن هرقل  عن عبداهللا بن عباس أن أبا سفيان-رمحه اهللا-أخرج البخاري 
 سألتك كيف -يقصد النيب صلى اهللا عليه وسلم- سألتك كيف كان قتالكم إياه :قال له

فكذلك الرسل تبتلى مث تكون هلم كان قتالُكم إياه فزعمت أن احلرب سجالٌ ودول؛ 
 .العاقبة

 



 

٢٣٧ 

اهللا عنهم وأخرج أمحد رمحه اهللا عن جابر رضي اهللا عنه يف بيعة العقبة أن األنصار رضي 
قالوا؛ فقلنا يا رسول اهللا عالم نبايعك؟ قال؛ تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط 
والكسل، وعلى النفقة يف العسر واليسر، وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعلى 
أن تقولوا يف اهللا ال تأخذكم فيه لومة الئم، وعلى أن تنصروين إذا قدمت يثرب فتمنعوين 

فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن .  متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنةمما
إنا مل نضرب إليه أكباد املطي إال ! زرارة وهو أصغر السبعني فقال رويدا يا أهل يثرب

وحنن نعلم أنه رسول اهللا إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
م قوم تصربون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة السيوف فإما أنت

العرب كافة فخذوه وأجركم على اهللا عز وجل، وإما أنتم قوم ختافون من أنفسكم خيفة 
قالوا يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك فواهللا ال نذر هذه البيعة . فذروه فهو أعذر عند اهللا

 . يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك اجلنةوال نستقيلها فقمنا إليه رجال رجال
 

ستخوفنا شياطني واإلنس واجلن بالقتل واألسر وخراب الديار وتيتم األطفال وترمِل 
النساء، ولو كنا نقرأُ كتاب اهللا ونتدبره لوجدنا هذه الشبهاِت القدمية اجلديدة والقرآنُ 

وِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ { :يف غزوة األحزاب يقول تعاىل عن املنافقني ،يفندها ويدحضها
ولَو دِخلَت علَيِهم من أَقْطَاِرها * والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُروراً 

وِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ منهم يا أَهلَ يثِْرب لَا * اً ثُم سِئلُوا الِْفتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسري
مقَام لَكُم فَارِجعوا ويستأِْذنُ فَِريق منهم النِبي يقُولُونَ ِإنَّ بيوتنا عورةٌ وما ِهي ِبعورٍة ِإن 

للَّه ِمن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَِّه ولَقَد كَانوا عاهدوا ا* يِريدونَ ِإلَّا ِفراراً 
 ].١٥-١٢:األحزاب [}مسؤوالً

 
وهكذا، فضح اهللا ما يف نفوسهم من مرض مث عاجلهم بتصحيح عقيدة التوحيد فقال 

*  وِإذاً لَّا تمتعونَ ِإلَّا قَِليالً قُل لَّن ينفَعكُم الِْفرار ِإن فَررتم من الْموِت أَِو الْقَتِل{ :سبحانه
قُلْ من ذَا الَِّذي يعِصمكُم من اللَِّه ِإنْ أَراد ِبكُم سوءاً أَو أَراد ِبكُم رحمةً ولَا يِجدونَ لَهم 

 .]١٧-١٦:األحزاب [}من دوِن اللَِّه وِلياً ولَا نِصرياً



 

٢٣٨ 

 
 الفرار والركون إىل الدنيا وسوء الظن باهللا يف وقت الشدائد، وهكذا، يبين القرآن أن

عالجه باالعتقاد بأن اهللا هو -والتوهم بأن النجاة يف التملص من مسؤولية اجلهاد وفريضته 
النافع الضار، وأنه ال يصيب املرء من سوء وال رمحة إال بإرادته، وأن الفرار من القتل 

 . إرادة اهللا النافذة وقدره الغالبوالقتال لن يعِصم الفارين من
 

علينا أن نقوي عقيدة التوحيد يف قلوبنا وأن نعيش ا، ونتحرك مبقتضياا فإن العلم ارد 
بعقيدة التوحيد ليس كافيا وحده لشفاِء أمراض القلوب وإذهاب عللها؛ بل جيب أن يثمر 

كله هللا، وامتالَء الفؤاد مبحبته سبحانه العلم اليقني والتسليم والتوكلَ واجلزم بأن األمر 
 .وحمبة أوليائه، وبغض ومعاداة أعدائه

 
وأُشهد اهللا لقد شهدت عند كثري من عوام املسلمني الصادقني من تعظيم الشريعة ووالية 
املسلمني وااهدين ومعاداة الكافرين واملنافقني ماال جتد عشره عند كثري من املتخصصني 

لون مع عقيدة التوحيد إال كعلم بارد ليس له أثر يف قلوم وال سلوكهم وال الذي ال يتعام
 ..!مواالم وال معادام

 
وسيستغل أصحاب الشبهات تراجع بعض املتنكبني للجادة والناكصني عن أعقام 
ليزرعوا اليأس يف قلوبنا وليقولوا لنا؛ هؤالء الذين سبقوكم قد أدركوا خطأهم، وعادوا 

 ..نني الطويلة، نادمني آسفنيبعد الس
 

وارتد معظم العرب بعد .. لقد رجع يف أحد ثلث اجليش ومل ينهزم اإلسالمفنقولُ هلم؛ 
ونقول هلم لئن كانت فئةٌ قد تراجعت .. وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل ينهزم اإلسالم

لسام وسالحهم، يف فلقد هب إىل اجلهاد آالف بفضل اهللا، وأكرمهم اهللا بإظهار دينه ب
الوقت الذي يتزلف فيه املتراجعون أمام سفَلَة البشر ليخففوا عنهم حكما، أو يسهلوا هلم 

 .. عيشا



 

٢٣٩ 

 
 }وِإن تتولَّوا يستبِدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم{:  قال اهللا تعاىلونقولُ هلم؛

 ].٣٨:حممد[
 

 وجهه ملن قال له أتظن أن طلحة والزبري كانا على باطل؟، قال له يا وقال علي كرم اهللا
 . إن احلق ال يعرف بالرجال، اعرف احلق تعرف أهله..هذا إنه ملبوس عليك

 
ويلقي قطاع الطريق إىل اهللا يف درب ااهدين شبهة ليصرفوهم عن اجلهاد، وليغروهم 

 الذل واخلسارة فيقولون هلم؛ إن اجلهاد قد  حبياةوالرضابالقعوِد والركوِن إىل الدنيا 
 وما جنينا منه إال حتطم دولة طالبان اإلسالمية، ،جلب من املفاسد أكثر من املصاحل

وعشرات اآلالف من القتلى واجلرحى واألسرى، وآالف األسر احملرومة من عاليها، ولو 
لدعوة اإلسالمية اليت استمر هذا اجلهاد فسيؤدي الستئصال األمة املسلمة والقضاء على ا

يضيق عليها يف كل مكان، وتشويِه صورة اإلسالم يف الغرب، وتوحِش الغرب يف حماربة 
اإلسالم واملسلمني، إىل آخر الدعاوى اليت تلفظها آلة الدعاية الراكعة أمام احلملة 

 ..الصليبية
 

 واجلواب على هذه الشبهة بسيط؛
 

اهللا عليهم إىل املوت النتصر املرتدون على دولِة  لو مل يتسابق الصحابة رضوان فأوالً؛
اخلالفة الراشدة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولعفا أثر اإلسالم، والنتكست الدنيا 

 .سريعا يف ظلمات الشرك واجلاهلية
 

ولوال عشرات اآلالف من شهداء الصحابة رضوان اهللا عليهم ملا انتشر اإلسالم يف الدنيا 
ا، وملا وملا هزمت أعظم قوتني يف زمنهما الفرس والروم وملا دخل الناس يف دين اهللا أفواج

حكمت الشريعة، وملا حتررت هذه األمم الغفرية من عبودية الشرك والظلم واالستغالل، 



 

٢٤٠ 

وملا دخلتم أيها القاعدون املستسلمون يف اإلسالم، ولكنتم إىل اآلن كفارا أبناَء كفار 
اجلاهلية اليت ما حتررمت منها إال بتضحيات عشرات األلوف من ترزحون يف أوحال 

 .الصحابة رضوان اهللا عليهم، واسترخاِصهم ألنفسهم يف سبيل اهللا
 

لوال تضحيات اآلالف من املسلمني النتصر الصليبيون علينا من أول محلة، ولكنتم وثانيا؛ 
اؤكم قد حوكموا يف حماكم اآلن يا دعاة اهلزمية تعلقون يف أعناقكم الصلبان ولكان آب

 .التفتيش كما جرى للمسلمني يف األندلس
 

 لوال تضحيات اآلالف من املسلمني ورفضهم لدعاواكم الزائفة اخلانعة ملا طُرد وثالثًا؛
الروس من أفغانستان، والجتاح الروس بعدها باكستان، ولقفزوا بعدها للخليج الذي 

 لعلكم كنتم اآلن موظفني يف اإلدارات الدينية !تتسابقون على رواتبه ومغامنه، ومن يدري
 ..!!لالحتاد السوفييت متارسون نفس السياسة التثبيطية

 
 لوال انتفاض احلركات اجلهادية على حكامها العمالء، وسعيها يف خلعهم ورابعا؛

الستشرى فساد هؤالء احلكام ولسعوا يف استئصال اإلسالم كما فعل أتاتورك الذي أعلن 
 .هم إعجام به، ولفرضوا عليكم الردة حتت شعار العلمانيةكثري من

 
 لوال تصدي ااهدين إلسرائيل ولعمالئها حكامنا لتمددت إسرائيل اآلن وخامسا؛

 ..أضعاف مساحتها احلالية
 
 !؟..ألستم أنتم الذين استنكرمت قتل أنور السادات عميل إسرائيل األول، واعتذرمت عنه •
بغون الشرعية على خليفته على درب اخليانة والعمالة وتدعون وألستم أنتم الذين تس •

 ؟..أنه خري من خيدم قضية فلسطني زورا وتانا
وألستم أنتم الذين تضفون صفات الشرعية على حكام العرب الذين سلَّموا بوجود  •

 ؟..إسرائيل وسلَّموا باغتصاا لفلسطني



 

٢٤١ 

 
 وأفغانستان وكفرهم بدعاواكم املُنهزمة ملا  لوال تضحيات ااهدين يف العراِقوسادسا؛

تلك املقاومة اليت تصرخ أمريكا كل يوم من .. قامت املقاومة اجلهادية الباسلةُ فيهما
 ..طعناا، وتبحثُ جاهدة عن خمرج من ورطتها فيهما

 
 .. تقولون أنّ اجلهاد جيلب من املفاسد أكثر من املصاحلوسابعا؛

 
ط اخلالفة، وضياِع فلسطني، وتسلط احلكام املرتدين على بالد فأية خسارة أكرب من سقو

أية خسارة أعظم من .. اإلسالم، واحتالل الصليبيني بقوام على العراق وأفغانستان
 ؟ ..؟، وأية مصلحة بقيت بعدها..هذه

 
وإذا كان الصحابة رضوان اهللا عليهم وهم أفضل اخللق بعد األنبياء صلوات اهللا وسالمه 

د استرخصوا أنفسهم يف سبيل نشر الدين، أفنبخلُ حنن بأنفسنا من أجل الدفاع عليهم ق
 ! عن الدين؟

 
 فنقول ، أما قولكم بأن اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان قد سقطت بسبب اجلهادوثامنا؛

لكم؛ إن الصليبيني قد عقدوا العزم على القضاء على أية دولة تحكم بالشريعة؛ ولذلك 
اإلمارة اإلسالمية العقوبات خلنقها اقتصاديا، واختذ القرار باهلجوم عليها قبل فرضوا على 

ستة أشهر من غزويت نيويورك وواشنطن، وتدفقت املساعدات واخلرباء على حتالف 
الشمال بقيادة مسعود، واستقِبل مسعود يف الربملان األوريب استقبالَ األبطال، وقالت له 

 ..إنك يف خط الدفاع األول ضد األصوليةرئيسة الربملان األوريب؛ 
 

واختذ بوش يف بداية حكمه قبل الغزوتني املباركتني قرارا بتوجيه ضربات متصاعدة ضد 
 .أفغانستان إلسقاط حكم طالبان

 



 

٢٤٢ 

مث لنفترض أن غزويت نييورك وواشنطن مل تقعا، هل كانت أمريكا مل تنثن عن عزمها 
 ك؟على القضاء على طالبان والسعي يف ذل

 
أمل يكن العامل كله يعترف بربهان الدين رباين رئيسا ألفغانستان وهو الجئ خارجها،  •

 ..!! وال ميلك مقرا فيها، ورغم ذلك حيتل مندوبه مقعد أفغانستان يف األمم املتحدة
 وهل إذا مل تقع الغزوتان املباركتان كانت أمريكا مل تغزو العراق؟ •
 توسعه وإنشاء مستوطناته؟وهل كان شارون سيكف عن جرائمه و •
وهل كانت أمريكا ستسمح للعرب بامتالك أسلحة نووية يف مقابل الترسانة النووية  •

 اإلسرائيلية؟
 وهل كانت أمريكا ستمنع إسرائيل من حيازة وإنتاج تلك األسلحة؟ •
وهل كانت القوات الصليبية ستخرج من جزيرة العرب بعد عشر سنوات من طرد  •

 !صدام من الكويت؟
 ل كان الغرب الصلييب سيتوقف عن سرقة بترول املسلمني بأخبس األمثان؟وه •
وهل كانت أمريكا ستخلي قواعدها املنتشرة على طوِل العامل اإلسالمي من املغرب  •

 إىل أندونيسيا، ومن أوزباكستان حىت القرن األفريقي؟
 نا؟وهل كانت أمريكا ستتوقف عن دعم أنظمة القهر والبطش والتعذيب يف بالِد •
 

 ..لقد جاءت غزوتا نيويورك وواشنطن ردا على كل هذه اجلرائم، ومل تكن سببا فيها
 

إن األمة املسلمة مل تكن عزيزة منتصرة ممكنة فجاءت غزوتا نيويورك وواشنطن فهزماا؛ 
ولكن األمة املسلمة كانت ذليلة مهانة مقهورة منهوبة مقسمة معتدى عليها فجاءت 

اشنطن؛ فبعثتا فيها األمل، ونبهتاها إىل طاقاا الكامنة وقدرا األصيلة غزوتا نيويورك و
على رد العدوان، وأفهمتا عدوها أن جرائمه لن متر بغري حساب، وأن عهد االستعباد 
الكامل لألمة املسلمة قد انتهى، وأن عهدا جديدا من اجلهاد واملقاومة والتصدي للعدوان 

 .قد بدأ



 

٢٤٣ 

 
 على اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان وأنتم مل متدوا هلا يوما يد املساعدة، مث ملاذا تتباكون

 .بل كان حكامكم يعينون الصليبيني عليها
 

مث إذا كنتم حريصني على اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان؛ فهاهو أمري املؤمنني املال حممد 
الصليبيني واملرتدين يف عمر حفظه اهللا منذ أكثر من ثالث سنوات وهو يقود اجلهاد ضد 

 .أفغانستان، فهلموا إىل مشاركته ودعمه
 

إن هيكل اإلمارة اإلسالمية ال زال قائما بفضل اهللا، وهي تسيطر على أجزاء كبرية واسعة 
.. من شرق وجنوب أفغانستان، وتشن حرب عصابات متصلة على الصليبيني واملرتدين

 . .فبدالً من التباكي عليها هلموا إىل دعمها
 

وقبل أن أختم كالمي عن شبهتكم حول طالبان دعوين أمسعكم إجابات للمال داد اهللا 
 املسؤول العسكري لقوات طالبان ردا على أسئلة وجهها له الصحفي -حفظه اهللا-

 ".عودة الرايات السود"أمحد زيدان مراسل قناة اجلزيرة، مث أثبتها يف كتابه 
 

طبيعة عالقتم مع تنظيم القاعدة، وهل لديكم صالت ماهي : يسأله األستاذ أمحد زيدان
 م اآلن؟

 
العامل كله يعرف أننا ضحينا حبكومتنا من أجل جماهدي : فيجيب املال داد اهللا حفظه اهللا

القاعدة وهذه كانت فريضة إسالمية علينا فكيف نفقد الصلة م؟ واآلن حنن وإياهم 
ك وسنبقى يف هذه املعركة حىت النصر يف جبهة واحدة وساحة واحدة ضد العدو املشتر

أو الشهادة بإذن اهللا، فهدفنا مواصلة اجلهاد، فديننا وهدفنا واحد وعدونا واحد أيضا، 
وإن شاء اهللا سنبقى مع اإلخوة يف القاعدة شيئًا واحدا حىت نلحق اهلزمية بعدونا 

 .الصلييب املشترك



 

٢٤٤ 

 
مساندتكم لتنظيم القاعدة بعد أن هل أنتم نادمون على : ويسأله األستاذ أمحد زيدان

 خسرمت حكومتكم؟
 

كالمنا هو كالم الشهيد حني يوضع يف القرب فيقول : فيجيب املال داد اهللا حفظه اهللا
متنيت أن أحىي مث أقتل مرة ثانية وذلك للمشاركة يف اجلهاد ليستشهد مرة ثانية ملا يرى 

ه، وحنن نقول ليتنا نستويل على من املكانة السامية اليت يراها بسبب جهاده واستشهاد
احلكومة مئة مرة مث نفقدها ونضحي بأنفسنا من أجل هؤالء ااهدين من تنظيم 

 .القاعدة
 

 واآلن، هل عرفتم أيها املثبطون املخذلون ما مقدار الفرق الضخم بينكم وبني الطالبان؟
  أمريكا وإسرائيل؟وهل عرفتم الفرق بني أمري اجلهاد وبني أمرائكم املرمتني على أقدام
 وهل عرفتم اآلن ملاذا بايعنا أمري املؤمنني املال حممد عمر حفظه اهللا؟

 
لقد بايعناه، وال زالت بيعته يف أعناقنا شرفًا نفتخر به، وندعو املسلمني كلهم إىل مبايعة 

 .هذا األمري ااهد الصادق كما حنسبه واهللا حسيبه
 

ن وأفغانستان فال أستطيع أن أحبس مشاعري من أن وطاملا ذكر أمري املؤمنني والطالبا
تنطلق على لساين للتذكري بقدر هؤالء الكرام األشاوس ااهدين وفضلهم علينا وعلى 

 ..املسلمني
 

لقد أثبت األفغان والطالبان وأمري املؤمنني أن قيم اإلسالم ال زالت حية غضة يف هذا العامل 
 .والفجور والنفاق والذل واخلضوعاملادي الذي غرق يف اإلحلاد والكفر 

 



 

٢٤٥ 

يف هذا العامل الذي حتول فيه كل شيء إىل حساٍب من املصاحل واملنافع املادية، وحتولت فيه 
 .. كلُّ مواجهة إىل حساب أطنان احلديد واملتفجرات وعدد الطائرات والسفن والدبابات

 
يفتك م القهر واجلهل يف هذا العامل الذي حتولت فيه أمة املسلمة إىل كومة من البشر 

 ...واخلوف واالستكانة
 

يف ذلك العامل جاء األفغان وجاء الطالبان، وجاء أمري املؤمنني املال حممد عمر حفظه اهللا 
ليصفع كل هذه القيم اهلابطة، واحلسابات السافلة، والقوى املتغطرسة، وليقول بعزة املؤمن 

 تعد مسألة شخص ولكنها أصبحت مسألة وعلو املسلم وثبات ااهد؛ إن مسألة أسامة مل
 .عزة اإلسالم

 
فعادت قيم اإلسالم، وسري السلف الصاحل حية تتحرك بيننا، بعد أن سعى أعداءنا 
واملستسلمون من أبناء جلدتنا ليقنعوا األمة املسلمة أن اإلسالم مل يعد إال ذكرى من 

 . ذكريات التاريخ وقصة من قصص الغابرين
 

ااهدون واملهاجرون العرب أمري املؤمنني املر حممد عمر حفظه اهللا مل ولذلك ملا بايع 
يبايعوه مغامرة وال ورا وال جمازفة، وإمنا بايعوا رجالً عايشوه وخربوه وعاينوه وعاشروه 
وصدق ظنهم فيه، فوقف يف تاريخ اإلسالم وقفة قل من يقفها إال األبطال األفذاذ من 

 ..توكلني على اهللا الواثقني بصدق موعوده وخربه سبحانه وتعاىلااهدين والصاحلني وامل
 

بايعوا رجالً استضافهم وأكرمهم، وحفظهم ودافع عنهم ومل يسأهلم على ذلك جزاء وال 
شكورا، ومل يطلب منهم أن يبايعوه وال أن يشاركوه يف قتال املخالفني لإلمارة 

 اإلسالم سعوا إىل مبايعته و مشاركة ولكن أنصاره ااهدين من كل بقاع... اإلسالمية
جنود اإلمارة اإلسالمية يف معاركهم بعد أن رأوا بأم أعينهم ما تدعوا إليه اإلمارة 

 ..اإلسالمية وما متارسه وجتاهد من أجله



 

٢٤٦ 

 
فلو ! بايعوا رجالً أرسل إليهم مرارا قبل أن يبايعوه رسالة متكررة فحواها؛ اطمئنوا

 .شجرا، وحجرا حجرا فلن نسلمكم ألعداء اإلسالماحترقت أفغانستان شجرا 
 

بايعوا رجالً تعهد أن يشاركهم يف اجلهاد ضد إسرائيل وحترير بيت املقدس فور أن تتمكن 
 .اإلمارة اإلسالمية من تطهري أفغانستان من املنافقني

 
 .ملتأمركنيبايعوا رجال تعهد بتحرير موطن اإلمام البخاري رمحه اهللا من بقايا الشيوعيني ا

 
 .بايعوا رجالً اعترف حبكومة ااهدين الشيشان والدنيا كلها تتنكر هلا

 
بايع األنصار املهاجرون أمري املؤمنني املال حممد عمر حفظه اهللا وصدق ظنهم بفضل اهللا يف 
ذلك الرجل الصاحل واهللا حسيبه، فعندما كشر الكفر الصلييب عن أنيابه ثبت ثبات اهلزبر 

املدافع عن عرينه، ووقف موقفًا استصغر فيه الدنيا وعظَّم ما عند ربه على امللك احلروب 
والسلطان وزخارفه، وما زال بفضل اهللا إىل اليوم يقود ااهدين من األفغان وأنصارهم 

 .يف ملحمة من أعظم املالحم يف تاريخ اإلسالم ضد أعىت قوى الصليب والصهيونية
 

سالمية يف أفغانستان اليت هامجها الغرب والشرق، بل وهامجها أحتدث إليكم عن اإلمارة اإل
أصحاب األهواء اخلانعني من املعممني وامللتحني واملتصدرين لإلمامة واخلطابة يف وزارت 
األوقاف يف حكومات الذل واالستسالم، وهامجتها احلركات والتجمعات املنتسبة إىل 

 عندهم إىل تسول ما يسمح به الطواغيت العمل اإلسالمي بعد أن حتول العمل اإلسالمي
 .املستكربون من عمالء أمريكا واملستسلمون إلسرائيل

 



 

٢٤٧ 

هذه اإلمارة اإلسالمية اليت كانت نقطة حتول يف تاريخ األمة املسلمة رغم ضعفها وفقرها 
وقلة خربا، ولكنها حققت إجنازا مل حتققه كل احلركات والتجمعات املتفلسفة واملتقعرة 

 ..!سقطت يف بئر التربية واإلعداد ومل خترج منه منذ عقوداليت 
 

هذه اإلمارة اإلسالمية وهي بقية اخلري يف األمة األفغانية ااهدة أنشأت كيانا سياسيا 
إسالميا عزيزا مستقالً حكم بالشريعة وبسط العدل وأوقف املظامل ورد احلقوق ودحر 

خدرات، ورفع راية اجلهاد وآوى املستضعفني، الفساد، وقمع الفواحش، ومنع زراعة امل
 ..واملطاردين احتسابا لوجه اهللا وابتغاء لرضوانه

 
ولذلك كانت هذه اإلمارة يف ميزان الصليبيني واليهود خطرا ال ميكن السكوت عليه، 
وديدا ال بد من التصدي له، وحتديا للنظام العاملي الطاغويت الذي تأسس على استغالل 

 .تكربين للمستضعفني، وعلى معاداة الكفار للمسلمنياملس
 

ولذلك قررت القوى املستكربة الصليبية والصهيونية أن تشن محلتها على اإلمارة اإلسالمية 
من قبل غزويت نيويورك وواشنطن بستة أشهر؛ حىت تـئد هذه الروح العزيزة وهذا النهج 

 .ن أن يستشري يف سائر األمة املسلمةالشريف وهذا املسلك املستعلي باحلق على الباطل م
 

وملا شنت احلملة الصليبية على أفغانستان مل تتراجع اإلمارة اإلسالمية قيد أمنلة عن مبادئها 
وثوابتها وفتحت عليها أبواب املوت والدمار وأرسلت عليها النريان سيوالً يف إثر سيول 

 . أو تتنازل أو تنحينظلت اإلمارة اإلسالمية صامدة ثابتة راسخة مل تتراجع
 

وملا اضطر الطالبان وأنصارهم إىل ترك املدن واالحنياز إىل اجلبال مل تسقط اإلمارة 
اإلسالمية، ومل يتبعثر جنودها، ومل تتفكك قيادا؛ بل بدأت محلة ضارية من حروب 
العصابات والعمليات االستشهادية، وظلت اإلمارة اإلسالمية مسيطرة بفضل اهللا على 

 وجنوب أفغانستان رغم احلمالت الصليبية األمريكية والغريبة االستعراضية، ورغم شرق



 

٢٤٨ 

القصف الوحشي املتواصل ورغم أار الدوالرات اليت جندت جيشا من املرتزقة اخلونة 
وقطاع الطريق، ورغم عمائم النفاق وحلى العمالة اليت انتسبت يوما للجهاد مث استخدمتها 

م يف حماربة اإلمارة اإلسالمية مث كشفت عورا وارمتت حتت أقدام القوى املعادية لإلسال
 ..!قوات الصليب الغازية يف كابل تتسول منهم منصبا وتستجدي منهم مغنما

 
 .وزاد على كل هذا طعنات القوات الباكستانية اخلائنة هللا ولرسوله يف ظهور ااهدين

 
قدمت من نصر إىل نصر، وتوالت ضرباته ورغم كل هذا وذاك ثبتت اإلمارة اإلسالمية وت

ضد الصليبيني وعمالئهم اخلونة حىت وصل احلال اليوم إىل ما شهد به العدو قبل الصديق 
أن الطالبان قوة موجودة مل تتمكن أمريكا من القضاء عليها وأا تشكل اخلطر األساسي 

مفتوحة حلمالم ضد الصليبيني وعمالئهم، وأن شرق أفغانستان وجنوا أصبحا منطقة 
وحتركام، وأن عملياِتهم االستشهادية رغم كل التعتيم وحماوالت إخفاء اخلسائر تتواصل 

 ..يف كابل رغم كل إجراءات األمن املتشنجة واالحتياطات املتراكمة
 

وأن جتار املخدرات هم احلكام احلقيقيون يف كابل، تلك املخدرات اليت ألغاها أمري 
 بقرار واحد، ولكن اإلعالم الصلييب يتناسى ذلك وال يذكر الفضل ألمري املؤمنني بعون اهللا

 ..املؤمنني الذي منع زراعة املخدرات ألول مرة يف تاريخ أفغانستان
 

 فحيا اهللا هذه األمة األفغانية ااهدة،
 وحيا اهللا تلك اإلمارة اإلسالمية الصادقة،

 منني املال حممد عمر حفظه اهللا، وحيا اهللا أمريها أسد اإلسالم اهلصور أمري املؤ
 وحيا اهللا إخوانه وأعوانه ورفاقه من الطالبان،

 .وحيا اهللا جنوده من األفغان وأنصارهم من كل ديار اإلسالم
 

 ؟.. إذا كان اجلهاد جملبة للخسائر والنكبات؛ فأرونا أنتم ماذا يف جعبتكموتاسعا؛



 

٢٤٩ 

 
 ، ها هي فلسطني حمتلة منذ أكثر من مثانني عاما •
 واخلالفة قد سقطت منذ وقت مقارب،  •
هي احلكومات املرتدة العميلة قد مألت ديار اإلسالم فسادا وإفسادا، واستسلمت  وها •

 ..إلسرائيل، وختلت عن فلسطني
 هو بترولنا يسرق، وثرواتنا تنهب،  وها •
 ...ةهي القوات الصليبية حتتل الشيشان والعراق وأفغانستان، وتستعد للوثبة القادم وها •
 

فماذا فعلتم للتصدي هلذه الكوارث غري التباكي والشجب والندب وإلقاء اخلطب وكتابة 
 ؟..الكتب

 
 إذا كنتم تريدوننا أن نؤجل اجلهاد ونصرب ونلجأ ألساليبكم السهلة املرحية، فحىت وعاشرا؛

 مىت سنصرب حىت تؤيت طرقكم العقيمة مثارها؟
 

قصى وويد فلسطني وإقامة إسرائيل الكربى  مئة سنة أخرى حىت يتم هدم املسجد األ
واستيالء قوات الصليبيني على قلب العامل اإلسالمي وتقسيمه وحمو آثار اإلسالم من 

 جمتمعاته؟؟
 

 أليس هؤالء اانني املارقون الذين كلتم هلم السباب والتهم هم الذين وحادي عشر؛
 ان والعراق وفلسطني وأفغانستان؟يريقون دماءهم دفاعا عن حرمات املسلمني يف الشيش

 
فماذا فعلتم أنتم للدفاع عن أخواتكم وبناتكم من عدوان الصليبيني واليهود سوى الظهور 

 على الشاشات والترته يف املؤمترات؟
 



 

٢٥٠ 

 أليس ما تريدونه من إيقاف اجلهاد هو بالضبط ما يسعى إليه حكامكم وثاين عشر؛
 العمالء، وسادم الصليبييون؟

 
 إذا كان هؤالء ااهدون جيلبون من املفاسد أكثر من املصاحل؛ فأرونا أنتم  عشر؛وثالث

جهادكم الذي جيلب املصاحل ويدفع املفاسد، أم أن قصدكم من نقد ااهدين هو إيقاف 
 !اجلهاد بالكلية وتعطيل شريعته وإغالق بابه؟

 
ريتها غنيمة باردة بغري أروين أمة من األمم يف تاريخ البشرية حصلت على حورابع عشر؛ 
 !آالف الضحايا

 
ومىت كانت احلرية والكرامة تنتزع بالتزلف والتملق والتسول إىل املستكربين 

 ؟..والطواغيت
 

إن مثلكم ومثل ااهدين كمثل إخوة يف بيٍت هجم عليهم قاطع طريق فاحتل بيتهم 
م فصفع اللص ، فقام أحدهاًدوانتهك أعراض نساءهم وسرق متاعهم وسخرهم له عبي

على وجهه، وشرع حيث إخوانه على املقاومة فما كان منهم إال أن أخذوا يف االعتذار 
 ..!!للص، والسباب والتقريع ألخيهم ااهد

 
إن التاريخ سيسجل عليكم؛ أنه ملا قامت الطالئع ااهدة تتصدى ألكابر ارمني، وملا 

ومة طعنتموها أنتم من اخللف، و رحتم انبعث األمل يف قدرة األمة املسلمة على املقا
 .تلهثون لوقف التصدي للكفار املستكربين، وحلماية احلكام اخلائنني

  
وسيلقي قطاع الطريق إىل اهللا يف درب ااهدين شبهة أخرى فيقولون؛ إن حكامنا أئمة 

مع شرعيون، ال جيوز لنا أن خنرج عليهم، وأم بوصفهم أولياء أمر املسلمني قد عقدوا 
 ...اليهود والصليبيني اتفاقاٍت ومعاهدات وحنن ملزمون ا



 

٢٥١ 

  
 !وجوابنا باختصار هو هنيئًا للصليبيني واليهود بكم

 
فقد جنحت سياسام يف زرع العمالء احلكام اخلادمني ملصاحلهم، ولينم لورنس و 
شكسبري وبريسيكوكس ولورد كرورمر يف قبورهم قريري العيون فأبناؤهم امللتحوزن 

 ..املعممون يكملون الطريق من بعدهم
 

وال يسعين بعد نئة أولئك الرواد مؤسسي طريقتكم يف استغفال املسلمني إال أن أذكركم 
بالزٍم تتجاهلونه من لوازم مذهبكم؛ وهو أن أئمتكم ليسوا فقط حكامكم املرتدين، ولكن 

 وإجنلترا وروسيا أئمتكم هم أيضا أعضاُء جملس األمن، وخاصة رؤساء أمريكا وفرنسا
 !والصني

 
 أليست مشيئتهم نافذة على حكامكم وعلى كل أعضاء أألمم املتحدة؟ وقد وقع أئمتكم 

 ..!!إذن هم يف احلقيقة أئمةُ أئمتكم.. على ذلك املواثيق وعقدوا املعاهدات
 

وسيلقي قطاع الطريق إىل اهللا يف درب ااهدين شبهةً أخرى فيقولون؛ إن علينا أن 
 .ون مع حكامنا ونقف معهم صفا واحدا يف مواجهة احلملة الصهيونية على بالدنانتعا
 

 !فنقول هلم؛ إذن؛ فقد انكشفت حقيقتكم
 

فأنتم ال تسعون للقضاء على إسرائيل وال تسعون لتحرير فلسطني وال تسعون لطرد 
لتطبيع وال السفارات اإلسرائيلية من القاهرة وعمان ونواكشط، وال تسعون لوقف سياسة ا

تسعون ملقاومة اتفاقية أوسلوا، وال تسعون المتالك املسلمني ألسلحة نووية يف مقابل 
ترسانة إسرائيل النووية، أنتم ال تسعون ألي شيء من ذلك ألن هذه هي سياسة حكامكم 

 .اليت يفرضوا على األمة بالقهر والدجل والتزوير



 

٢٥٢ 

 
قوات الصليبية يف الرياض واخلرب والكويت ألستم أنتم الذين استنكرمت احلمالت على ال

 ؟؟ ..واحلملة على السفارة األمريكية يف جدة، واحلملة على السياح اإلسرائيليني يف طابا
 

 !أنتم مل تقفوا مع احلكام ضد اليهود
 

بل أنتم وحكامكم وقفتم وتقفون مع اليهود والصليبيني ضد كل من يسعى جلهادهم يف 
 ..بالدكم

 
 الطريق إىل اهللا يف درب ااهدين شبهةً أخرى فيقولون؛ إن اجلهاد يف وسيلقي قطاع

 ..!العراق وفلسطني ضد اليهود واألمريكان مشروع، ولكن اجلهاد ضد حكامنا حرام
 

 فنقول هلم؛ بأي كتاب أم بأي سنٍة فرقتم بني العدو اخلارجي وعميله الداخلي؟
 

 نه؟مث أي جهاد ضد اليهود واألمريكان تتحدثون ع
 

؟ ومن قبل ذلك تعاهدوا ٢٠٠٢أمل يعترف حكامكم بإسرائيل وأمجعوا على ذلك عام 
 ؟١٩٩٦على محاية إسرائيل يف مؤمتر شرم الشيخ عام 

 
أمل يعترف حكَّامكم باحلكومة املؤقتة يف العراق واعترفوا بقرار جملس األمن الذي أقر 

 ؟..باألمريكان واإلجنليز كقوة احتالل للعراق
 

 !ن أي جهاد تتكلمون؟إذن ع
 

 ؛أيها املسلمون



 

٢٥٣ 

 
الَِّذين قَالُواْ ِإلخواِنِهم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا { دعوكم من هؤالء، فهم الذين قال اهللا فيهم؛

واْ ِفي والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُ* ما قُِتلُوا قُلْ فَادرؤوا عن أَنفُِسكُم الْموت ِإن كُنتم صاِدِقني 
 ].١٦٩-١٦٨:آل عمران [}سِبيِل اللِّه أَمواتاً بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ

 
أليسوا هم الداعون للتبليغ عن املُجاهدين، والتعاوِن مع عمالء الصليبيني يف القبض 

 !عليهم؟
 

قَد {عاىل؛  قال ت، فإن وجودهم ظاهرةٌ تارخيية متكررة يف تاريخ الدعوات..دعوكم منهم
أَِشحةً * يعلَم اللَّه الْمعوِقني ِمنكُم والْقَاِئِلني ِلِإخواِنِهم هلُم ِإلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس ِإلَّا قَِليالً 

كَالَِّذي ي مهنيأَع وردت كونَ ِإلَينظُري مهتأَير فواء الْخفَِإذَا ج كُملَيِت عوالْم ِه ِمنلَيى عشغ
 طَ اللَّهبوا فَأَحِمنؤي لَم لَِئكِر أُويلَى الْخةً عاٍد أَِشحٍة ِحدلَقُوكُم ِبأَلِْسنس فوالْخ بفَِإذَا ذَه

 ]١٩-١٨:األحزاب [}أَعمالَهم وكَانَ ذَِلك علَى اللَِّه يِسرياً
 

امض إىل ربك متبعا ألمره، مبتغيا رضاه، أعد ما تستطيع، دعك منهم أيها املُجاهد، و
وإن .. وابذل قصارى جهدك، وأحكم أمرك على قدر طاقتك، مثَّ توكل على ربك وامض

 ... فشلت فال تيأس فأجرك حمفوظٌ موفور
 

ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إال كانوا قد ( :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
رواه  [)ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية ختفق وتصاب إال مت أجورهمتعجلوا 
 .]مسلم

 
وقم بعد الفشل مرة أخرى وعاود اهلجوم وال تيأس وال تقنط وكن كأتباع الرسل الذين 

ا أَصابهم وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلم{وصفهم ربنا عز وجل فقال؛ 
 اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِإالَّ أَن * ِفي س ملَها كَانَ قَومو



 

٢٥٤ 

*  الْكَاِفِرين قَالُواْ ربنا اغِْفر لَنا ذُنوبنا وِإسرافَنا ِفي أَمِرنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَوِم
ِسِننيحالْم ِحبي اللّهِة واِب اآلِخرثَو نسحا وينالد ابثَو اللّه ماه١٤٦:آل عمران [}فَآت-

١٤٨.[ 
 

وإذا ابتليت باألسر؛ فاصرب واحتسب، واعلم أن ما أصابك قد أصابك بقدٍر من اهللا، وال 
الٌء من ربك يبتليك به، فاصرب له، واختذ من يرفعه عنك إال هو بإرادته، واعلم أنه ابت

سجنك خلوة ومدرسة، وكن قدوة لغريك يف الثبات والصرب، وال يؤتني املسلمون من 
قبلك، وكن عزيزا بعزة اإلميان يف األسر واحلرية، ويف الرخاء والشدة، وانشر بثباتك 

قال .. د والتحديواستعالئك على الباطل بني إخوانك وأقاربك واملسلمني روح الصمو
ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد * والَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنتم مؤِمِنني {اهللا تعاىل؛ 

نآم الَِّذين اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم ِخذَ ِمنكُمتيواْ و
الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّهاء وده١٤٠-١٣٩:آل عمران [}ش.[ 

 
 ؛إخواين املسلمني

 
 حلقةٌ من حلقات الصراِع املُمتد عرب الزمن بني احلق إا احلرب الصليبية الصهيونية؛

الُونَ يقَاِتلُونكُم حتى والَ يز{قال تعاىل؛ .. والباطل إىل أن يِرثَ اهللا األرض ومن عليها
 لَـِئكفَأُو كَاِفر وهو تمن ِديِنِه فَيع ِمنكُم ِددترن يمواْ وطَاعتِإِن اس ن ِديِنكُمع وكُمدري

اِلدا خِفيه ماِر هالن ابحأَص لَـِئكأُوِة واآلِخرا وينِفي الد مالُهمأَع ِبطَتونَح{ 
 ].٢١٧:البقرة[
 

 ..فإما أن نؤثر ما عند اهللا على دنيانا الفانية فنفوز بعز الدنيا وفوز اآلخرة
 ..وإما أن نرضى بالذل حتت راية الصليب وحكم اليهود فيستبدلنا اهللا بغرينا

 



 

٢٥٥ 

اْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرو{: قال اهللا تعاىل
ِإالَّ * اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ 

 تضروه شيئاً واللّه علَى كُلِّ شيٍء تنِفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُم والَ
٣٩-٣٨:التوبة [}قَِدير[. 

 
 :قال بشار

 
ـَِإنَّ احلَزم لَيـس ِبناِئـِم** وخـلِّ اهلُوينـا ِللضعيِف وال تكُن   نؤومـاً ف
 !ِلِمشبا احلَـرِب خري ِمن قَبولُ املَظا** و حاِرب ِإذا لَـم تعطَ ِإلّا ظُالمـةً 

 
 ؛إخواين املسلمني

 
 ه يف بداية حديثي، والذي أوقن أنه قريبكان هذا حديثي عن النصر القريب الذي ذكرت
بإذن اهللا ألن مفتاحه بأيدينا، فإما أن نضحي فننتصر ونمكّن ونستخلف، وإما أن نتوىل 

وماً غَيركُم ثُم لَا يكُونوا وِإن تتولَّوا يستبِدلْ قَ{فننهزم وحنرم ونستبدل، قال تعاىل 
ثَالَكُم٣٨:حممد [}أَم[ 

 
 ..تلك هي سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديالً

 
آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 

 
 يأَيمن الظَّواهِر

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٥٦ 

 السابع و العشروناخلطاب 

 

  انِتصار اِإلسالِم ِفي الِعراقانِتصار اِإلسالِم ِفي الِعراق
 

  هـ١٤٢٦ ذو احلجة ٦
  م٢٠٠٦ كانون الثاين/يناير ٦

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من واالهِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و 
 

ا بعد؛أم 
 

 . السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

ميِة عامة، و بدايةً؛ أود أن أبدأ حديثي هذا مبا كررته مرتِني ساِبقاً ِمن دعوِة األمِة اإلسال
اهليئاِت اخليريِة اإلسالميِة خاصة، إلغَاثَِة و إعانِة إخواِنِهم املُتضرِرين من الزلزاِل يف 

، و أنشِادهم ألّا يكْتفوا ِبتقدِمي التربعاِت للحكُومِة الباِكستانيِة، فَكُلّنا يعلَم "باِكستان"
انيِة، و كُلّنا يعلم أنّ قيادةَ اجليِش الباِكستاِني هي قيادةٌ حجم الفساِد يف اإلدارِة الباِكست



 

٢٥٧ 

 ذلك يف الباِكستاِن بعد املُسلمني مصاِلح ذهبال، و لتا ِباألموبوِبهيج شوةٌ مهُّها حِشيرتم
 .للجِحيم

 
" برويز"نافقني جمعهم و كُلّنا يعلم أنّ ِحزب احلُكُومِة يف الباِكستاِن  هو مجموعةٌ من امل

 .بالرشـوة
 

و كُلّنا يعلم التاريخ املايلَّ لِقياداِت احلُكُومِة الباِكستانيِة، و خاصةً وزير شؤوِن كشمري 
 …)أفتاب أمحد شريباو(و وِزير الداِخلية ) صاِلح حياة(
 

ِلقُرابِة السـت سنوات، و أعلم " الباِكستاِن"و أنا شخصياً قد عملت يف جماِل اإلغَاثَِة يف 
املداِخلَ و املخاِرج احلِقيِقيِة لإلدارِة الباِكستانية، و كيف تنهب أموالُ اإلغاثَة، و ليس هذا 

 .جمال سرِد تفاِصيلها
 

ني أنْ يأتوا فإني أناِشد اهليئاِت اخلِرييِة الشعبيِة اإلسالمية، و أهلَ اخلِري من املُسِلِم.. و ِلذا 
ِبأنفُِسِهم ِلباكستان، و أنْ يشِرفوا ِبأنفُِسِهم على العمِل اإلغاِثي اخلَيِري ملُتضرري الزلزال، 

الذي ال بد أن يحدث، و .. حتى يقلّلوا من حجِم النهِب و السلِْب ألمواِل اإلغاثَة 
ضايصِبروا على ما ينالوا من مم أن ياِشدهة اليت أنليبيِة الصقَاتٍ  من احلُكومة الباِكستاني

استغلّت مأساةَ الزلزاِل كغطاٍء لتربيِر الوجوِد العسكري و االستخباري األمريكي يف 
"باكستانَ"و على حدوِد " كشمري " انسحاب ا استغلّتكم ،ِم إغاثَِة املنكُوبنيعة بزرقيالش
 ".إسرئيل"ةَ ِلتعتِرف بـالقسري من غز" إسرائيلَ"
 

و لوال االسِتسالم املهني للحكُومِة " باِكستانَ"و يعلَم اهللا أنه لوال السيطَرةُ األمريكيةُ يف 
الباِكستانيِة للمخابراِت األمريكيِة لكُنت اآلنَ و إخواِني أعني إخوانـنا املًسِلمني من 

ينا ِمن قبلَ مخْسٍة و ِعشِرين عاما ِلمساعدِة إخوانـنا املُجاِهدين و ضحايا الزلزال ِمثلَما سع
ِبشطْريها يعلَمونَ مدى األخوِة و املَحبِة الِتي " كَشمري"األفغانَ، و كُلّ إخواِننا املُسِلمني يف 



 

٢٥٨ 

الصلِيبية و لوال خيانات " آي.إس.اآلي"نِكنها يف قُلُوِبنا لَهم، بلْ و يعلَمونَ أنه لوال الـ
 ِمن كُلّ أحناِء العالَِم من م املُجاِهِدينهت إخوانعنِة اليت مِة املُتعاِقباحلُكُوماِت الباِكستاني

، لوال كلّ هذا لكانَ آالف ااِهِدين من كافِّة أحناِء العالَم اإلسالمي "كَشمري"الوصوِل ِلـ
 .للِجهاِد و لإلغاثَِة" كشمري"على اليوم يتدفّقونَ 

 
فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمٍر من ِعنِدِه فَيصِبحواْ علَى ما أَسرواْ ِفي {.. و لِكن صرباً
اِدِمنين فُِسِهم٥٢:املائدة[}أَن.[ 

 
ن، فإين اليوم أهنئها وأبارك هلا و إذا كنت أواِسي أميت املُسلمة يف مصاا يف زلزال باكستا

بانتصاِر اإلسالِم يف العراق وتذكرون أيها األخوة املسلمون أين قد قلت لكم منذ أكثر من 
 .سنٍة أن خروج األمريكانَ مِن العراِق أصبحَ مسألة وقٍت ليس إال

 
دين ويضطر وها هم اآلنَ بفضِل اِهللا يتسولون اخلروج ويستجدونَ املفاوضات مع ااه

و –بوش الكذّاب ألن يعلن يف اية نوفمرب الفائت أنه سيسحب قواته من العراق ولكنه 
 يربر انسحابه بأن القوات العراقية قد وصلت ملستوى جيد وأنه لن -هو املُدِمن للكَذِب

فِسك مسخرةً  ألَن تكُف عن جعِل ن؛أيها األفّاك الدجالُ، يعلن جدوالً زمنياً لالنسحاب
للدنيا، إذا كانت قواتك بطائراا وصوارخيها ودباباا وأساطيلها تأن وترتف وتبحثُ عن 
خمرٍج من العراِق فهل سيصمد املنافقون العمالء واملرتدون ملا فشلت فيه ما يسمى بأقوى 

 قوة عظمى يف العامل؟
 

ك يا بوش أن تعترف أنك أما جدولك الزمين لالنسحاب فقد وضعته من زمن طويل وعلي
 .ازمت يف العراق وأنك تنهزم يف أفغانستان وستنهزم قريباً يف فلسطني بعون اهللا وقوته

 
يا شعوب التحالُِف الصلييب؛ هلْ تعِرفُونَ ما هو سبب هزميِتكُم يف الِعراق و خساِئركُم 

 ؟"ِفلَسطني"و " أفغاِنستانَ"يف 



 

٢٥٩ 

 
األساسي ببالس  ونَ خلفِبالواِقع، و تِسري كُم ترفُضونَ االعترافأن وساطَة هى البنتهِبم 

األوهام، الواِقع الذي ترفُضونَ االعتراف بِه هو أنّ األمةَ املُسلمةَ لن ترضى أن تعاِملوها 
 أساٍس من التفاهِم و معاملَةَ العبيِد و احليوانات، و طاملَا مل تتعاملوا مع األمِة املُسِلمة عل

 .االحترام، فستظلّونَ تنتِقلونَ من كاِرثٍة ُألخرى
 

 : و لَن تنتِهي كواِرثُكُم، إال إذا
 
 .خرجتم من ِدياِرنا •
 .و توقّفتم عن سِرقِة ثرواِتنا •
 .و كَفَفتم عن دعِم احلُكّاِم الفاِسِدين يف بالِدنا •
 

هلَا دينهم و كرامةَ شعوِبِهم، فقد دنا وقت ِحساِبِهم، على  أما عمالُء أمريكا الذين باعوا 
أيِدي األمِة املُجاِهدة، أما تجار الديِن و فقهاُء التسول و مروجو اخلُرافاِت الذين منعوا 
 املُقاومةَ ضد املُحتلّ، و الذين عقَدوا صفقاِت اخليانِة مع الصليبيني، فسيتركُهم الصليبـيونَ

 .وحدهم، كما يترك الشيطانُ أولياَءه يف كُلّ موقٍف عسري
 

وِإذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ الَ غَاِلب لَكُم الْيوم ِمن الناِس وِإني جار {: قال تعاىل
الَ ِإني بِريٌء منكُم ِإني أَرى ما الَ ترونَ ِإني لَّكُم فَلَما تراءِت الِْفئَتاِن نكَص علَى عِقبيِه وقَ

 ِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض غَر هـؤالء *أَخاف اللّه واللّه شِديد الِْعقَاِب 
ح ِزيزع لَى اللِّه فَِإنَّ اللّهكَّلْ عوتن يمو مهِدين٤٩-٤٨:األنفال[} ِكيم.[ 

 
 إنك مل تنهِزم مادياً و عسكرياً فقط، و لكنك من قبِل ذلك ؛أيها الكذّاب" ... بوش"

اَزمت معنوياً و أخالقياً، فقد عِرف كلّ من مل يكُن يعِرف مدى الكذِب األمريكي و 
ِق اإلنساِن و احلريِة و مدى دجِل و غش احلضارِة الغربية، و هي تتحدثُ عن حقو



 

٢٦٠ 

حلرِق املُسلّحني يف " الفسفور األبيض"اإلصالح، احلضارة األمريكية اليت استخدمِت 
الفلّوجة و احلضارة األمريكية اليت صرحت وزيرةُ خاِرجيِتها يف أواِئِل ديسمِبر ِبأنّ نقلَ 

 هيِة عملٌ قانوينٌّ، و أنوِن السرجللس قَلنيمن استخداِم بعِض الوسائِل املُعت ال بأس
وِل على أكِرب قدٍر من املعلُوماِت من املُعتقلنيصِة للحاالستثنائي. 

 
حضارةُ اإلصراِر على الكِذب، و التعذيب، و املذاِبِح اجلماعية، و تزويِر االنتخاباِت؛ 

 .. الغرِب و األمِم املُتحدِةو" أمِريكا"االنتخابات اليت تزور يف ِمصر ِبمباركَِة و صمِت 
 
، و ضغطَت بكُلّ "أوكرانيا"اليت مل تتحملَ ما أمسته بتزِويِر االنتخاباِت يف " ... أمريكا"

، و لِكنها يف ِمصر "فنـزِويال"طريٍق إلعادِتها، و تعتِرض على االنتخاباِت األخريِة يف 
 .  ، ثُم االنتخاباِت الربملانيِة املُزورتنيتغض الطّرف عن االنتخاباِت الرئاسية

 
 باِركِب تِة العرو يف جزير"ِة، بل و " ِفلمى باالنتخاباِت البلديسمكَِة الذي يسوِم املُتحرالر

 .بكلِّ وقاحٍة تعتِبرها خطواٍت عل طريِق اإلصالِح و الدميقراِطية
 

مة، إلهلاءها عن حقُوِقها األساسية يف احلُكِم بالشريعِة و إنها لُعبةُ خداِع الشعوِب املُسِل
 .التحرِر من املُحتلِّ و صيانِة حرماِتها و محاسبِة حكّاِمها

 
 املُستشار ر اليت أعلنةُ يف ِمصملاِنيالرب قِْض " أمحد ِمكّي"االنِتخاباترئيِس حمكمةِ الن نائب

ا مل تكُن حتت إشراِف القضاء، و لَِكنها كانت حتت اإلشراِف الِفعِلي ِبمنتهى الصراحة أنه
 .لوزيِر الداِخليِة كبِري اجلالدين يف ِمصر

 
فسمحت ِلتياراٍت تنتِسب لإلسالِم بأن ختوضها " أمريكا"االنتخابات اليت نظّمت لُعبتها 

سيظلّون أقليةً يف الربملاِن و أَفْسحِت اَال بعدٍد محدوٍد من املُرشِحني، لو فازوا كُلّهم ف



 

٢٦١ 

للِحِزِب الوطِني ليماِرس كُل جراِئِمه لتسويِتها وحلصوِل اجلَميع على النسِب اليت قَد 
 .أمِريكَا مسبقَاً"حددا 

 
ِري املسلمِة االنتخابات اليت سينشأ عنها برملانٌ عاِجز عن أَي تغٍري حِقيِقي مث يقَال للجماِه

هذا هو البرملانُ الذي ميثّلِك و قَد أخذَ كل طَرٍف نصيبه الذي يستِحقّه فلنا احلُكْم والدولة 
و السلطان،  ولكم الصياح و الضِجيج و بح احلَناِجر يف املظَاهرات و لنا السيطَرة على 

دلَكُم الن ر وشالثروِة و الب و األرِض و رحريةُ و التا احلُرِتنكَار و لنِويلُ و االسو الع ب
 اترةُ الذّريةُ و املمِلحو اَألس سو املذَلّةُ و لنا القُد ِذيبعو الت قَالتتن، و لَكُم املعمدالت

ـّةُ و القَواِعد العسكرية، و لَكُم اجليوش العاِجزةُ و أَجِهزةُ األ مِن املستكِْبرة و احملاِكم املاِئي
 .العسكَِرية و قَواِنني الطوارئ

 
هذِه هي حقيقةُ اللعبِة اليت أَدارا أَمريكا يف ِمصر يف جوليت االنتخاباِت الرئاسية مث البرملانية 

ا حبها لإلسالم فيقالُ ِلكي تستغِفلَ اجلَماهري املسِلمة اليت حرضوها و استثاروها و استغلّو
هلا لَقَد حصلِت من قَبل على ثَالِثني مقعداً و اليوم حتصِلني على مثاِنني، و بعد خمِس 
سنواٍت حتصِلني على مائة، و هكذا كلما حتسن سلوكُكُم منحناكُم أكثر حىت إذا ِصرتم 

و صحِبه، سمحنا لكم ِبتويل احلُكم و " أوردغان"ل ِعلماِنيني تنتِسبونَ زوراً ِلإلسالِم مث
لِكن شِريطَةَ أن تنسوا حاِكِمية الشِريعة و ترحبوا ِبقَواِعِد الصليبيـني ِفي ِبالِدكُم و 

 .تعتِرفُوا ِبالوجود اليهوِدي املدجِج ِباألسِلحِة النوِوية احملَرمِة علَيكُم
 

ح ألَم ترايس"صر " ِة هوِة الفلسطينيمِسالِح املٌقاو عِر الفاِئِت ِبأنّ نزِف نوِفمبصنتيف م
 شرطُ الدميقراطية ؟

 
 ةُ العِقيمعاِني فيِه املريضالذ ت بة ِبمرِض احلمِل الكاِذِب املعروِف يف الطّبهذِه اللع ما أشبه

التِلد .. ، حتى آالم الوالدة، و لكنها لألسف املتشوقةُ للحمِل من كُلّ أعراِض احلمل
 .شيئاً
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ما زالت هذِه التيارات يف نفس احللقِة منذُ عقوٍد طويلٍة، و الشيخ حسن البنا .. و هكذا 

رمحه اهللا منذُ احلرِب العامليِة الثّاِنيِة خاض هِذِه التجربة الفاشلة مرتِني فَضغطت علَيه 
أعرق الدميقراطيات يف زعِمِهم، ليتنازلَ عِن الترشيِح مرة، مث أسقَطَته ِبالتزويِر " .. يطانيابر"

مرةً أخرى أما الشيخ صالح أبو إمساعيل رمحه اهللا صاِحب التجربة و اِخلربِة الطّويلَِتني يف 
 ليعِلن يف شهادِتِه أمام احملكَمِة يف قَِضيِة اجلهاِد االنِتخاباِت و الربملاناِت فقَد وقف رمحه اهللا

ثُم سجلَ هِذِه الشهادة . الكُربى ِبأنه مل جيِن من كُلّ هِذِه التجارِب الطّويلَِة إال الفَشل
 .)الشهادة(التارخيية يف كتاِبِه 

 
على مثانني باملائِة  " جبهةُ اإلنقاِذ" حصلت أما املأساةُ الكُبرى فكَانت يف اجلَزاِئر، فبعد أن

 لَتدخنسا"من املقاعد، تكِة " فَربارِة األم  مبلَد الثّورب ياِت واِميةُ احلُرأمريكا"ح " أرض
 .احلُرية لتحِملَ الفَاِئِزين ال إىل البرملاِن مكرِمني و لِكن إىل السجوِن مقيدين

 
لَن تتمتِعي ِبانتخاباٍت حرٍة و حرماٍت مصانٍة و حكُوماٍت حماسبٍة أمام .. ة أُميت املُسلم

 وين و ِمنهيليـيب الصِت من االحتالِل الصرٍم إال إذا حترراٍب حمتهقَضاٍء م ا وعوش
 .ِجلهاِد يف سِبيل اهللاحلُكُوماِت الفَاِسدِة املُفِْسدِة و لَن يتحقَّق ذَِلك إال ِبا

 
إن فتات احلريات الذي تسمح به أمريكا مضطرة لن تتنازل عنه إال حتت ... أميت املُسلمة

 .قَرِع ضرباِت ااِهِدين يف أفغاِنستانَ و الِعراِق و فلسطني
 

لَقَِت الدبابات األمريكيةُ ثُم تضِحيات املُجاِهدين يف العراِق و أفغاِنستان، النطَ.. و لوال اهللا
من بغـداد لتدك مناِزلنا يف الرياِض و عمانَ و القاِهرة، لن يتصدى للمخطِّط التوسعي 
الصهيوينّ الصليـيب، إال تضِحيات املُجاِهِدين و ِدماُء املُستشهدين، هذِه التضحيات اليت 

ةُ العجوزاجلاِمعةُ العربي حاِولُ اليومعليها، ت فلتها و تعيضلّاء أنْ تماُء الشاخلرساُء الص 
ففجأَةً دبت ِفيها احلياةُ و جرت يف شرايـينها املُتيـبسة املُتصلبِة ِدماُء النفُوِذ األمريكي و 
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ِنس، و لَِكن جِمع هِي اليت عجزت ِباألمِس القَريِب عن عقِد ِقمِتها املسرِحية الشكِْلية يف تو
هلا اليوم كلُّ جتّاِر احلَرِب و ِصبيانُ أمريكا ِمن الِعراِق إىل مقَرها يف القَاِهرِة ليصِدروا بياناً 
للمصاحلَِة تتِخذُه اإلدارةُ األمريكيةُ ِستاراً لِتغِطيِة هِزميِتها و تبِريِر انِسحاا ِمن الِعراق، و 

هِنئةَ ِبانتِصاِر لكنهلا الت رِة اليت أُكراِهدِتها اطَِليع ِة وِلمِة املُسطَِلي على األمنذَا ال يكُلّ ه 
 .اإلسالِم و هِزمية الصليبـيِة يف الِعراق

 
طاِت  هلُموا إىل الِوحدة و االجِتماِع حتى تفِسدوا مخطّ؛فيا إخواِني املُجاِهِدين يف الِعراق

 .الصلبيـني و مكِرِهم
 

 أِقيِمي خالفَتِك الراِشدة و ، تقدِمي و اقْرِعي أبواب بيِت املَقِْدِس؛و يا أمتنا املُسِلمة
 .انشِري لواَء التوحيِد و اِجلهاِد، و انتِزِعي حقوقَِك من بِني أنياِب الذّئاِب

 
 سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي{: قال تعاىل

 ].٧٦:النساء[ }فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً
 

آِخروا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومح. 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 الثامن و العشروناخلطاب 

 

  دموع ِفي مآِقي الزمندموع ِفي مآِقي الزمن
 

  هـ١٤٢٦ ذو احلجة ٢١
  م٢٠٠٦ كانون الثاين/يناير ٢١

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

ا بعد؛أم 
 

 أيها اإلخوةُ املُجاهدون املرابطونَ على ثغوِر اإلسالم ؛أيها اإلخوةُ املسلمونَ يف كُلّ مكاٍن
هيونيِة الصليبيانيف وجِه احلملِة الصيشانستانَ و الشو الِعراق و أفغ ة يف ِفلسطني. 

 
أيتها الليوثُ املُطاِردةُ لفلوِل الصليبيني و عصاباِت املأجورين يف جباِل أفغانستانَ و ِودياِنها 

 :إليكُم مجيعاً... اجلرحيِة حتت أعالم الصليبيني " كابل"و قُراها، بل و يف عاِصمِتها 
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مولَوي مِحب اِهللا ( هذِه القصيدِة املُجاِهدة، ِلكاِتِبها الشاعِر املُجاِهِد أتشرف بتقدِمي
القندهاري( حلقَات هشاِش و املُصحِف، الذي عرفَتيِف و القلِم و حامِل الرالس رب ،

 الروسيِة العلِم و الدرس و معسكَراِت التدريِب و ثُغوِر الرباِط و مياديِن اِجلهاِد منذُ احلملِة
 .الشيوعية على أفغاِنستانَ حتى احلملِة الصليبية على قندهار؛ حاضرِة اإلمارِة اإلسالمية

 
و ملّا وصلتِني هذِه القصيدةُ، بعد طوِل انقطاٍع بيين و بني ناِظمها و هو األخ احلبيب و 

الذي طاملا محلَ مهّأم األمني اِصحو الن فيقالش فيقتِه بني جنبيِه، و عاىن مشاكلَ اِجلهاِد الر
 .و املُجاِهدين، و بذلَ كلّ وسعِه يف مجِع مشِلِهم و توحيِد كلمِتِهم

 
ـّا وصلتِني هذِه القصيدةُ، أحسست أنها قصيدِتي، و قصيدةُ كلِّ مهاِجٍر مرابٍط  أقولُ؛ مل

حاِت أفغاِنستانَ الطّاِهرةَ يف وجِه صِليبيـي فَقَد أحبابه الشرفاَء و إخوانه الِكرام يف سا
العصِر و أعواِنِهم قُطّاِع الطُّرِق و بائعِي ِديِنِهم، و أعادت إيلَّ هذِه القصيدةُ رؤاهم النديةُ و 
 املُرابِطني اِهللا و أِخ املُجاِهِدين حبلِوي مالغاليةُ، و خاصةً ِذكرى أِخي و أِخ مو ياِتِهمِذكر
القائِد الشقيق أِبي حفٍص اِملصري، مثاِل النبِل و السماحِة و األخالِق الراِقيِة و األدِب 
الرفيِع و التعايل عِن الصغاِئِر، الذي إذا تذكّرته ذكّرك بأِبي عبيدةَ البنِشِريي و ِعصاِم 

ِيِهم و على شهداء املُسلمني الِقمري و خاِلد اإلسالمبويلّ و ِيحيى هاشِم رمحةُ اِهللا عل
أمجعني. 

 
 شم األنوِف، من الطّراِز األوِل *** بيض الوجوِه كرميةٌ أحسابهم
 مل تبق أنفُسهم وكانوا بهجةً للناِظرين *** الِفتيةُ البيض األماِثلُ أكْملُوا خلُقاً و ِلينا

 
 اُهللا حِسيبه الّذي ترقّى يف سلِّم القيادِة حتى نالَ ذِلك اجلبلُ الراسخ من جباِل اجلهاِد و

و أعِظم ِبها من ، املُجاِهدة" قندهار"أعلَى رتبٍة جهاديٍة؛ رتبِة الشهادِة يف سبيِل اِهللا يف 
 .رتبٍة، أسألُ اَهللا أن يتقبلَه و يعوضنا و املُسلِمني عنه خري الِعوض
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نَ هذِه القصيدةُ قصيديت، ألنها فجرت ما يف صدري من شجٍو و أقولُ؛ أحسست أ
شجى، و رددت ما يف جنباِتي من هم و أٍمل، و مسحت ما يف نفِسي من كلٍل و تعٍب، و 
 جدتو ضِحيِة، و ِلذا فقداِر اِجلهاِد و التوقَِب يف ِمشصِر املُرتالن فجر عيين أمام جلَّت

 ...فسي مدفُوعاً إىل أن أُقدمها إىل إخواِني ن
 

إىل إخواِني املُسِلمني سائالً صاِحبها العفْو عن عدِم قُدرِتي على استئذاِنِه يف إلقاِءها و إن 
كنت أوِقن مبا أعلمه عنه من مساحٍة و كرٍم أنه ال بد مسامح و متفضلٌ كما عِهدناه يف 

ِه، و عذري يف تقِْدِميها من دوِن استئذانِه أني أردت املُسامهةَ يف نشِرها بني حياِءِه و مروءت
املُسلمني عامةً و املُجاِهِدين خاصةً، الذين سيجدونَ فيها ما وجدته من معاِني النبِل و 

و هو املُجاِهد صاغَ و ال غر يف ذلك فصاِحبها و هو الشاِعر ... الثّباِت و الصِرب و اليِقِني 
بفصاحِتِه األصيلَِة و شاِعريِتِه الصادقَِة ما ميس وجدانَ كلُّ مسلٍم و كلِّ مجاهٍد و كلِّ 

 .مرابٍط
 

 حبيباً  إىل نفِسي أن استرسلَ يف احلديِث عن شاِعِرنا و عن قِصيدِتِه، و لِكني نو كم كا
ِة النهذِه الِقطع مع امعالس كجزى اُهللا صاِحبها أتر ،اجلهاِدي األدِب اإلسالمي فيسِة من
 .خري اجلزاء.. و املُجاِهِدين عِن اإلسالِم و املُسلمني و اِجلهاِد

 
منيف مآقي الز دموع،  ِحبِة يف أفغانستانَ ملولِوي مليبيهداِء احلرِب الصقصيدةُ رثاء لش

 :اِهللا القندهاري
 

 فما  المِرٍئ ر على الدهر أو أمر *** ر ِجيري ِبها الدهرهو الدهر واألقدا
 و إنْ جلَّ خطب الدهِر و استفظَع األمر *** فصرباً و ال تجزع ِلما فعلَ القَضا

 فإنَّ مجيلَ الصرب يتبعه اليسر *** إذا حلَّ عسر فاصربنْ لزواِلِه
 تصبر فإنَّ الصرب يأِتي ِبِه الصرب *** دمٍةو إنْ مل تِطق صرباً بأوِل ص
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هربأنَّ الذي عالَ ص و لَو رتصب *** عذر هذا قد يكونَ لَه كصابم 
 على عتباِت الكُفِر ينحرها الكُفْر *** مصاب هالت بِه مصائب أمٍة

 حب األرضونَ و الرب و البحرو تنت *** مصاب ِبمن ِمن فَقِْدِهم تذِْرف السما
ِقيو تنت ِغريايا إذْ تكأنّ املن *** ا ِوترا و لَهنا دليلٌ بينيهلد 

 
 كأنَّ هلَا ثأراً و لَيس هلا ثَأْر *** فسبحانَ من أغْرى املنايا ِبأهِلِه
 ا له النهي و األمرله اِحلكمةُ العلي *** ِليختار من يختار ِمنهم و يصطَِفي

 ِخياراً ِكراماً ِمثْلَما ينتقَى التبر *** توخى الردى فاختار يف الناِس و انتقَى
 يوحدهم دين و يجمعهم ِفكْر *** عصاِئب نزاع من األرِض كُلّها

 
  العقيِدِة أو ِصهرو ال نسب غري *** توحدهم يف اِهللا أقْوى عِقيدٍة
 و ما ضمهم حيٌّ و ملْ يحِوِهم قُطْر *** و ما جمعتهم يف األصوِل قبيلَةٌ
 فطاروا ِسراعاً ما لَهم دونها صبر *** دعتهم ثغور الِعز من كلّ موطٍن

  كُثرُيوحدهم همٌّ و أوطانهم *** ثُباٍت و ِوحداناً من األرِض كُلِّها
 

 فأبدانهم شعثٌ و أثوابهم غُبر *** نفَى عنهم هم التنعِم همهم
ماهرماِح تراً كالرمافاً و سِنح *** رمى السثُ القَنعش نالطَّع عند حمدو ت 

قاِطع وِب الِبال و هضيف الع دحمو ي *** يف اخليِل الُمسو نسو حيمرمِة الد 
 و لو أنّ طعم املوِت مستثْقَلٌ مر *** مضوا يشربونَ املوت كأساً شهيةً

 
 ِلمن أُِشرب اإلميانَ يستعذب الصرب *** و لِكن يف ذاِت اإللِه و ِديِنِه
 فرحتكّم فيِه الظُّلم و استحكَم الكُ *** أبوا أنْ يعيشوا كالعِبيِد ِبعاٍمل

 و ال يقبلُ اإلذاللَ يف ِديِنِه حر *** فلَيست تِطيق الضيم نفس أبيةٌ
 و ِفي املوِت منأى عنه إن لَِزم األمر *** فِفي األرِض منأى للكِرِمي عن األذى

 



 

٢٦٨ 

 و لَو طالَ ذاك العيش ما بِقي الدهر *** فما عاش من عاش احلَياةَ ِبِذلٍَّة
ىو مدتبوا فممن يف اِهللا مات ا مات *** رمالع من حيِث ينتهي اِتِهمحي 

 ِبها ِمنهم ِذكر  و يف ثَغِرها قَبر *** أولئك إخواِني على كُلِّ جبهٍة
 يباِعد منها السهلُ و اجلَبلُ الوعر *** قُبورهم بني الثُّغوِر غِريبةٌ

 
 و يف املِأل األعلى له الشأنُ و الذِّكْر *** ريٍب يف بالٍد غِريبٍةو كَم من غَ

عِليِهم الباِكيات ناكِقلُّ هت *** وا كُثْرِلمع باكُونَ لَو ِضِهمو يف أر 
مهوروِر قُبالثُّغ آفَاق رمعت *** ا قّفْرهم مراِبعم ِمنههطانو أو 

العر م إلهقَاهوِدِهسِش من حبِر ج *** رزا، ال بطيُء و ال نمرستحياً م 
يل ِبِمثِلِهم ناِني فمإخو أولئك *** و القَطر صررتلُ النتسي ِبِمثِلِهم 

 
 فَصحبتهم فَخر ملَن مهَّه الفَخر *** رفاق ِبدرِب الِعز و املَجِد و العل

 و ِدين ِبِه يف اِهللا يلتمس األجر *** رِء يف الدناو ِعزٌّ ِبِه يثْنى على امل
 فطابت ِبها الدنيا و طاب ِبها العمر *** و كانت ِبها األيام أحلى ِمن املُنى
فُهرِر صهالد إلنْ كانَ أَفْناكُم من *** هرفْىن ِبِه الدا سيفإنَّ لكُم ِذكْر 

 
 و ما مات من يف ِذكِْرِه للعال ِذكْر *** تحيا املَحاِمد و العاللدى ِذكِْركُم 

 فثم ِخصالٌ ليس يسترها قَبر *** فإنْ سترت ِتلْك القُبور جسومكُم
 و ِصدق اللقَى يوم الكَِريِهةُ و الطُّهر *** فثم التقى و النور و اِحللم و النقَى

 ِبكُم يف لَياِلي الكَرِب يستطلع الفَجر ***  اهلَيجا مصاِبيح يف الدجىمغاِوير يف
 و ما تستِوي األرواح يف البذِل و الوفْر *** تجودونَ باألرواِح إن ضن غَريكُم

 
 يقُودكُم عزم و يدفَعكم صبر *** ِمن املَجِد ِنلْتم غايةً بعد غايٍة
 إذا حلَّ عسر بينهم أو أَتى يسر *** و ِنلْتم ِخصاالً ال يغير أهلَها
 و إشراِقها يف لَيِلها األنجم الزهر *** و ثَم ِخصالٌ دونها يف علُوها



 

٢٦٩ 

  الشعرُألحِصر ثَم احلَصِر و انقَطَع *** و لَو رام ِشعر حصر كُلِّ ِخصاِلكُم
 
 َألنجاكُم ِمما أصابكُم البر *** لو أنّ امِرأً  أجناه بر ِمن الردى
 فما المِرٍئ برٌّ يِقيِه و ال بحر *** و لَِكنها اآلجالُ إنْ حانَ حينها
  نكْرِمراراً و ما يف ذاك عار و ال *** شِربتم ِبكَأٍس قد سقَيتم ِبِمثِْلها
 و ما فاق حتى اآلنَ ِمن هوِلها الكُفْر *** ففَتكَتكُم يف الكُفِْر لَم ير ِمثْلُها

 
 كأنّ ِبِه سكْراً و لَيس ِبِه سكْر *** و ال زالَ مصعوقاً ِبها مترنحاً
 ي ِبِه الذُّعر ال اخلَمرو ِمنه الذي يأِت *** من السكِْر ما تأِتي ِبِه اخلَمر غَاِلباً
اِدقص مزأُويل الع ِمن مزفللِه ع *** ربالص ِمثْلَه ما رأى ربو ِهللا ص 
ِمثْلَه ضالِبي رت لَم برو ِهللا ض *** رمةُ السِنييدالر هنع تِمعو ال س 

 
  ال فَتكَةٌ فيِه عنانٌ و ال ِبكْرو *** و ال ِفعلةٌ يف الكُفِر كانت كَِفعِلِه
 تهشم ِمنها الرأس و انقَصم الظّهر *** نطَحتم ِبعزٍم هامةَ الكُفِر نطحةً
 تبخر ِمنه الشطْر و اشتعلَ الشطْر *** فَخرت ِقالع الكُفِْر لألرِض بعدما
هيِب ِقياماهلَوِل الر ِمن تةٌفَقَام *** رعو الش ا الِفكْراِفهر يف أوصيحت 

 
 و كانَ ِحمى حظْراً، و ما نفَع احلَظْر *** و أضحى ِحمى األعداِء للناِر مرتعاً
مهونَ كأَنحماً جيوا ِفرارفَفَر *** را الذُّعلَّكَهماً تالُّذُّعِر ِفئران ِمن 

وا ثَأرمكتراًفأداِئعالكُفِْر ض اً ِمن *** الثَّأر كدرذا الثَّأِر فَلْيِبثَأٍر كَه 
 و علَّ، و لَم يعِجلْه عن علِِّه الصدر *** فأَلْتموا ِمنه الردى ثَم فارتوى

 
 قَد شِفي الصدرأَال بعد طُوِل الغيِظ  *** شفَيتم صدوراً ِملْؤها الغيظُ قَبلَكُم
 فَقَد نهضت ِحطِّين و استيقَظَت بدر *** و أيقَظْتم التاِريخ بعد سباِته

 تغني ِبِه الدنيا و ينِشده الدهر *** كَتبتم نِشيداً خاِلداً ِبصِنيِعكُم



 

٢٧٠ 

 غُزاةً ِبنا يشقَى و قَد شِقي الكُفْر*  **سنبقَى كَما كُنا علَى العهِد بيننا
 
 و ِبالصبِر لألعدا إذا جزع الصبر *** نذَلِّـلُ سبلَ املَجِد ِبالبذِل و العطا
 إىل أنْ يِحين اِحلين أَو يسِعف النصر *** عِن الدرِب ما ِحدنا، علَى العهِد لَم نزل

 تفَشى هناك املَوت و انتشر الذُّعر *** نا ساحةَ الكُفِْر يف الوغَىإذَا ما نزلْ
 فَذَاك و إال كَانَ يف موِتنا عذْر *** فَإنْ نحن ِنلْنا ما نِريد و نبتِغي

 
 و كُلُّ سروٍر يل ِبكُم ِعنده ِفكْر *** يذَكِّرِنيكُم كُلُّ حزٍن يِصبِني

 و كُلُّ سروٍر ِمنه يف ِجنِسِه ِذكْر *** و ال عجب إنّ الشجا يبعثُ الشجا
كُماِر ذَكَرتهالن سمش تإذَا طَلَع *** ردالب اً إذَا طَلَعِذكْر كُمأذْكُر و 
 ا طَلَع الفَجرو جدده فَجِري إذَ *** و إنْ جن جنح الليِل جدد ِذكْركُم

 
 لَما بلَغت يف القَدِر ما أَوجب القَدر *** فَِفيكُم و لَو سطَّرت كُلَّ قَصاِئِدي
ِبكُم الِحق هأن اكُمأخ يزعي *** رمالع حفَساِل و انيف اآلج دو إنْ م 

 
الَِمنيالع ِهللا رب انا أِن احلَمدوعد د و على آِلِه و ، و آِخرحمِدنا ميو صلَى اهللاُ  على س

 .صحِبِه تسِليماً كَِثيرا
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٧١ 

 التاسع و العشروناخلطاب 

 

اجةُ بحذْبماجةُ بحذْبورورم  
ـِّين ـِّينو أَكَاِذيب الصِليِبي   و أَكَاِذيب الصِليِبي

 
  هـ١٤٢٧ حمرم ١
  م٢٠٠٦ كانون الثاين/يناير ٣٠

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ اِهللا و بركَاته، و بعد السالم عليكُم و رمحةُ؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

لقد شنت الطائرات األمريكية بتواطؤ من مشرف اخلائن وأجهزة أمنه؛ عبيد الصليبيني 
 عيد األضحى الفائت، عيد ب)رباجاو( يف ناحية )دامدوال(واليهود هجوماً على قرية 

اد الذي يسمونه فقتلت مثانية عشر مسلماً من الرجال والنساء واألطفال حماربةً للجه
فقد اكتشف العامل كلُّه ، إرهاباً، وبزعم السعي لقتل شخصي الضعيف وأربعٍة من إخواين

 .مدى الكذب واخليبة األمريكية، ومدى وحشيتها يف حماربتها لإلسالم واملسلمني



 

٢٧٢ 

 
 :ويهمين تعليقاً على هذا احلادث أن أُوجه عدة رسائل

 
 : فأقول له،زار واشنطن بوشفأوجهها إىل ج؛ أما الرسالة األوىل

 
بوش إنك لست منهزماً وكذّاباً فقط، ولكنك أيضاً بعون اهللا وقوته فاشل وخائب، وأنت 

 .حنس على أمتك، وقد جلبت وستجلب عليها الكوارث واملصائب
 

 أمة التوحيد الذين نؤمن باهللا الواحد كالفَأننا ِخ.. أيها الصلييب الفاشل.. فاعلم يا بوش
حد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤاً أحد، وقد أرسل لنا نبيه صلى اهللا عليه األ

وسلم بكتاب حمفوظ مل يتغري ومل حيرف كسابقيه من الكُتب، كتاب معِجز يتحدى البشر 
أن يأتوا مبثله، وقد أخربنا اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه اخلالد املُعِجز؛ أنَّ كلَّ نفس ذائقة 

 .املوت وأنَّ األجل حمدد مقدر
 

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس ِحني موِتها والَِّتي لَم تمت ِفي مناِمها فَيمِسك {: قال سبحانه وتعاىل
قَوٍم الَِّتي قَضى علَيها الْموت ويرِسلُ الْأُخرى ِإلَى أَجٍل مسمى ِإنَّ ِفي ذَِلك لََآياٍت ِل

 ].٤٢:الزمر[} يتفَكَّرونَ
 

ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْم الساعِة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما ِفي الْأَرحاِم وما {: وقال عز من قائل
ِليمع ِإنَّ اللَّه وتمٍض تأَر ِبأَي فْسِري ندا تما وغَد كِْسباذَا تم فْسِري ندتِبريخ { 

 ].٣٤:لقمان[
 

ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض {: وقال سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
رض كَاِشفَات نلْ هه رِبض اللَّه ِنيادوِن اللَِّه ِإنْ أَرد ونَ ِمنعدا تم متأَيقُلْ أَفَر اللَّه قُولُنِه لَي



 

٢٧٣ 

} أَو أَرادِني ِبرحمٍة هلْ هن ممِسكَات رحمِتِه قُلْ حسِبي اللَّه علَيِه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ
 ].٣٨:الزمر[
 

فأنا سألقى أجلي املُقدر عند اهللا حسب إرادته سبحانه وتعاىل، أما إذا مل ِحين أجلي فلن 
 .بل وال كل اخللق، أن تقدم من أجلي ثانية واحدةتستطيع أنت وال كل قوى األرض، 

 
وليس هذه أول مرة حتاول فيها قتل شخصي الضعيف، فقد هامجت أربع أسر من ضمنهم 

، فقتلت منهم مثانية عشر مسلماً من الرجال والنساء واألطفال، ولكن )جارديز(أسريت يف 
ع القنابل مبا فيها قنابل السبعة مل تنجح بقتلي بإرادة اهللا وقدرته، وصببت علينا كل أنوا

 . حبول اهللا وقوته،، ومل تستطع قتليه بورهأطنان يف تور
 

، وزعموا )وزيرستان( يف جنوب )أعظمورساك(وبأمر منك حاصرت كالب الصليبيني 
 اهدين الذين أثخنوا فيهم قتالً وحرقاً، ومن قبِلكم حاصروين، فوقعوا يف كمني اأ

ن قتلي مع أسد اإلسالم ااهد الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا يف حاول األرعن كلينتو
 . بصورايخ كروز، ومل يستطع مبشيئة اهللا)هادوالج(
 

 :قال سيدنا علي رضي اهللا عنه
 

 در أم يوم قُِدرـيوم ال يق *** ن املوت أِفرـأي يومي ِم
 احلَذَرجي ـوإذا قُدر ال ين *** بهــيوم ما قُدر ال أرع

 
أنا وسط مجاهري املسلمني، أمتتع مبا أنعم اهللا علي من تأييدهم،  بوش هل تعرف أين أنا؟

 .ورعايتهم، وكرمهم، ومحايتهم، ومشاركتهم يف جهادكم حىت زمكم بعون اهللا وقوته
 



 

٢٧٤ 

من  إنَّ إخواننا يتسابقون إىل املوت طلباً لرضاء اهللا، وجنودك يفرون ؛أيها الفاشل.. بوش
املعارك حرصاً على فُتات الدنيا، وإخواننا يقبلون على املوت مبتسمني، وجنودك ينتحرون 

رغم كل جرائمك، ومحاقتك، وتارخيك األسود، فإين أعرض .. من اليأس منهارين بوش
عليك اإلسالم؛ تنتقل من الظلمات إىل النور، فإن قِبلْت صرت أخانا يف الدين، ونسينا 

 .بنا وبأُمتنا من عدواٍن وجرائمكلَّ ما أحلقته 
 

قُلْ ِللَِّذين كَفَروا ِإنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وِإنْ يعودوا {: يقول احلق تبارك وتعاىل
 ِلنيةُ الْأَونس تضم فَقَد *كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى لَا تتح مقَاِتلُوها ووهتِللَِّه فَِإِن ان 

 ِصريلُونَ بمعا يِبم فَِإنَّ اللَّه *ِصريالن مِنعلَى ووالْم مِنع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووِإنْ تو{ .
 ].٤٠-٣٨:األنفال[
 

 :فأقول له، فللشعب األمريكي الغارق يف األوهام؛ أما رساليت الثانية
 
 بوش وعصابته يسفكون دماءكم، ويبددون أموالكم، يف مغامرات فاشلة تزج بكم يف إنّ

صراٍع ال ِقبلَ لكم به مع املسلمني، ليزيدوا من ثَروام، ويكتبون لكم مستقبالً مصبوغاً 
بلون الدم، ودخان االنفجارات، وقتامة الرعب، وقد عرض عليكم أسد اإلسالم ااهد 

ن الدن حفظه اهللا مخرجاً كرمياً من أزمتكم، ولكن قادتكم حبرصهم على الشيخ أسامة ب
اكتناز الثروات، يِصرون على إلقائكم يف املهالك، وعلى إزهاق أرواحكم، يف العراق 

 .وأفغانستان، بل ويف عقر داركم، إن شاء اهللا
 

اإلرهابيني، وأم رد قادتكم على مبادرة الشيخ أسامة حفظه اهللا بأم ال يتفاوضون مع 
وأنا أقول هلم أيها الكَذَبة اجلشعون تجار احلروب، من . ينتصرون يف احلرب على اإلرهاب

ومن الذي ينتحر جنوده من اليأس؟ . الذي ينسحب من العراق وأفغانستان؟ حنن أم أنتم؟
 حنن أم أنتم؟

 



 

٢٧٥ 

أن ابنك سيصلك يف تابوت  إذا اتصلت بِك ِوزارة الدفاع لتخربك :أيتها اُألم األمريكية
 .فتذكَّري جورج بوش

 
 إذا اتصلت بك وزارة الدفاع لتخربك أن زوجك سيصلك :ويا أيتها الزوجة الربيطانية

 .مشلوالً مبتوراً حمروقاً فتذكَّري طوين بلري
 

 :ملشرف اخلائن املرتشي، فأقول له؛ ورساليت الثالثة
 

فغانستان، فارتقب يوم احلساب على ما سفكته إن أسيادك األمريكان يفرون من العراق وأ
 .من دماء املسلمني

 
 :للجيش الباكستاين، فأقول له؛ ورساليت الرابعة

 
 لكم لكالب صيد حلساب الصليبيني، وسلَّطم على أبناء وطنكم، فأيف قد حوإنَّ مشر

ار إال أن تتصدوا أنتم أذالّء مهانون، ولن يرفع عنكم هذا الع! كرامة أو عزة بقيت لكم؟
لقيادتكم اخلائنة، وتقدموا طاعةَ اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم على طاعِة أمريكا 

 .وإسرائيل
 

 :ورساليت اخلامسة لألمة املسلمة يف باكستان
 

أعزي إخواين املسلمني يف شهدائهم من جراء القصف الصلييب الوحشي، وأسأل : فأوالً
 .، ويداوي جرحاهم، ويتولّى أراملهم وأيتامهم وأهلهماَهللا أن يتقبل شهداءهم

 



 

٢٧٦ 

 أوصيهم باالستقامة على أمر اهللا والوقوف صفاً واحداً يف وجه احلملة الصليبية على :وثانياً
وأُحرضهم على مشاركة إخوام ااهدين بالنفس واملال والسالح . أفغانستان وباكستان
 .واإليواء والدعم الدعاء

 
شرهم بأن بوادر هزمية أمريكا قد ظهرت، وسيلحق ا ما لَِحق باالحتاد السوفييت أب: وثالثاً

 .البائد بإذن اهللا
 

 أدعوهم لالعتصام حببل اهللا، والكفاح من أجل حتكيم الشريعة، والتوحِد حتت :ورابعاً
  الذي باع باكستان ألمريكا وإسرائيل، وسفك،لوائها يف مواجهة مشرف اخلائن املرتشي

 .)ستانبلوش ( و)وزيرستان ( و)باجاور (دماء املسلمني يف أفغانستان و
 

 أطاِلب كلَّ املسلمني يف باكستان وأفغانستان وخاصةً علماءهم وطالم :وخامساً
وجماهديهم أن يلتفّوا حول أمري اجلهاد املال حممد عمر املرابط الصامد يف وجه احلملة 

 .الصليبية ارمة
 

هم أال يصدقوا أكاذيب مشرف وعصابته املرتشني اخلونة الذين فضحتهم  أنبه:وسادساً
 أننا نتعاون :كونداليزا رايس، حني رفضت االعتذار عن سفك دماء املسلمني، بل وأعلنت

 ؛مع باكستان يف احلرب على اإلرهاب، وأننا لن نتساهل مع اإلرهابيني، أي أم
حاربوا اإلسالم واجلهاد باسم احلرب على سيعاودون جرائمهم مراٍت ومرات، لي

 .اإلرهاب
 

ومشرف وعصابته يشاركوم يف سفك دمائكم، وقد قبضوا من األمريكان الرشاوى 
فهاهو شوكت عزيز اخلائن يتظاهر باالعتراض . وباعوا هلم دينهم، ودماءكم، وأعراضكم

 خطٍَط جديدة لقتِلكم على أمريكا مث يسرع يف اليوم التايل لواشنطن ليتفق معها على
 .وانتهاك حرماتكم



 

٢٧٧ 

 
وهي اليت تنازلت عن موقف كل . أليست هذه احلكومة اخلائنة هي اليت اعترفت بإسرائيل؟

ورغم ذلك مل تتراجع اهلند خطوة واحدة عن . احلكومات الباكستانية السابقة من كشمري
، الذي يهدف لتقسيم إن هذه احلكومة تنفذ خمطط أمريكا يف املنطقة، موقفها من كشمري

 .باكستان، لتحويلها لدولة ذليلة تابعة للهند
 

 :  لُألمة املسلمة يف كل مكان؛ورساليت السادسة
 

أن تثبت على أمر اهللا، وتتصدى للحملة الصليبية اليت بدت معامل هزميتها يف العراق 
أن األشخاص وأفغانستان، وأن يعلموا أن أمر الدين أعظم من حياة فالن أو فالن، و

 .زائلون، ولكن دين اهللا باٍق حمفوظٌ منصور بعون اهللا وقوته
 

وأدعوهم ألن يهبوا ملساندة إخوام يف فلسطني والعراق وأفغانستان بأنفسهم وأمواهلم 
ِبيِل انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي س {،ودعائهم وخربم وعلمهم

 ].٤١:التوبة[} اللَِّه ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٧٨ 

 الثالثوناخلطاب 

 

  البِديلُ هو الدعوةُ و اِجلهادالبِديلُ هو الدعوةُ و اِجلهاد
 

  هـ١٤٢٧ صفر ٥
  م٢٠٠٦ آذار/مارس ٥

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .بسِم اِهللا، واحلمد ِهللا، والصالةُ والسالم على رسوِل اِهللا، وآلِه وصحِبِه ومن وااله
 
 ؛ السالم عليكم ورمحةُ اِهللا وبركاته، وبعد؛ اإلخوةُ املسلمونَ يف كِل مكاٍنأيها
 

على ) السالِم مثانيٍة وتسعني( أتوجه بتعزييت ألهايل ضحايا العبارِة ؛يف بدايِة حديثي
 جرحاهم، وأن يرزقَهم الصرب موتاهم، ويداوي مصاِبهم الفادِح، وأسألُ اهللا أن يرحم

 .وأن يعِوضهم خري عوٍض، وأن خيلفَهم يف مصيبِتهم خرياًوالسلوانَ، 
 

وهذه املصيبةُ الفادحةُ تكشف عن الفساِد املستشري يف بالِدنا حتت ظِل احلكوماِت 
 واليت جعلت حماربةَ ،العميلِة، اليت فرضتها أمريكا علينا لتعيثَ يف بالِدنا فساداً وإفساداً



 

٢٧٩ 

ام والِرشوةَ واالستهانةَ باألرواِح واحلرماِت ديدنها اإلسالِم والتعذيب واإلثراَء احلر
 .ومنهجها

 
 ضِيعوت األرواح ِهقزتمتسلطةً علينا فس عن أنه طاملا ظلت هذه احلكومات وتكشف
احلقوق وتنشر الفساد، وأنه ال حلَ مع هذه احلكوماِت إال باجلهاِد خللِعها وإقامِة احلكومِة 

 .نُ احلقوق واحلرماِت وحتارب الفساد وتنشر العدلَ والشورىاملسلمِة، اليت تصو
 

 هو احلقد الصلييب الذي يكنه الغرب الصلييب بقيادِة أمريكا ؛وثاين ما أود أن أحدثَكم عنه
لإلسالِم، والذي كانت أحد أمثلِته اإلساءات املتكررةُ، اليت وجهت إىل شخصيِة الرسوِل 

 .عليه وسلماألكرِم صلى اُهللا 
 

 يف ذلك ورفض فقد وجهوا اإلساءاِت للنِيب صلى اُهللا عليه وسلم، وتعمدوا االستمرار
االعتذاِر، والزالوا ينشرون هذه اإلساءاِت، بينما ال جيرؤ أحد منهم أن ميس اليهوديةَ 

إال و. بأذى، وال أن يشكك يف مزاعِم اليهوِد ضد النازيني وال أن يهني الشاذين جنسياً
 . وقع حتت طائلِة اهلجوِم واالضطهاِد وعقوباِت القانوِن

 
 بسبِب حريِة الرأِي، ولكن بسبِب تبدِل -صلى اُهللا عليه وسلم-وليس تطاوهلُم على النِيب 

 صلى اُهللا عليه وسلم-املقدسات واملدنساِت يف هذه احلضارِة املنتكسِة، فالرسولُ األكرم- 
سالم مل يعودا مقدسني، بينما الساميةُ واحملرقةُ النازيةُ والشذوذُ بل والسيد املسيح عليه ال

 .اجلنسي أصبحت من املقدساِت
 
ففي فرنسا صدر قانونٌ يعاقب كلَ من يشكك يف وقوِع احملرقِة النازيِة ضد اليهوِد،  -

ألب بينما يحرم على املسلماِت يف املدارِس تغطيةُ رؤوِسهن، ويف فرنسا ال يستطيع ا
املسلم أن مينع ابنته من ممارسِة الفاحشِة، ألن القانونَ حيميها، ولكن هذا القانونَ 

 !يعاقبها إذا غطت رأسها يف املدرسِة



 

٢٨٠ 

 
ويف اجنلترا صدر قانونٌ يعاقب من ميجد اإلرهاب، ولكن ال ضري من سِب النِيب صلى  -

 . اُهللا عليه وسلم
 

 هي حلقةٌ من -صلى اُهللا عليه وسلم-األكرِم وهذه اإلهانات لشخِص الرسوِل 
 ؛سلسلِة اإلهاناِت، اليت تتعمد احلملةُ الصليبيةُ توجيهها لإلسالِم واملسلمني

 
  وأمهاِت املؤمنني؟-صلى اُهللا عليه وسلم-هل نسينا سلمان رشدي وبذاءاِته ضد النِيب  •
 . د استقبلوه يف البيِت األبيِضوهل نسينا مدى التكرِمي واحلفاوِة اليت يتمتع ا؟ حىت لق •
 وهل نسينا منع فرنسا للحجاِب دفاعاً عن العلمانيِة؟ •
 وهل نسينا إهاناِت األمريكاِن املتكررِة للقرآِن الكرِمي؟ •
وهل نسينا ضغطَ أمريكا من أجِل إيداِع وفاِء قسطنطني وأخواِتها ألقبيِة التعذيِب يف  •

  الصليِيب؟األديرِة احملميِة بالنفوِذ األمريكِي
 !هو الوزير اإليطايلُ خيرج مرتدياً قميصاً عليه تلك الصور ارمةُ وها •
هي جرائم أبو غريب تِطلُ علينا مرةً أخرى، لتفضح كذبهم بأا حوادثُ متفرقةٌ  وها •

 .قام ا صغار اجلنوِد
 

ِرقةُ ثرواِتنا، مث سبنا كلُ هذا ألننا يف نظِر الغرِب ب مباح، من حِقهم احتاللُ أرِضنا وس
وسب ديِننا وإهانةُ قرآِننا ونبِينا عليه الصالةُ والسالم، مث بعد ذلك يعطوننا دروساً يف 

 .احلريِة والعدالِة وحقوِق اإلنساِن
 

إن مواجهةَ هذه احلوادِث ليست باملظاهراِت وال حبرِق السفاراِت فقط، مث نعود لبيوِتنا 
 .دنالنمارس حياتنا كما اعت

 



 

٢٨١ 

 الذي قالَ عنه املوىل سبحانه يف -صلى اُهللا عليه وسلم-ليس هذا هو القيام حبِق النِيب 
، وقال ]٦:األحزاب [}النِبي أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم وأَزواجه أُمهاتهم{: كتاِبه الكرِمي
 ما كَانَ ِلأَهِل الْمِدينِة *قُواْ اللّه وكُونواْ مع الصاِدِقني يا أَيها الَِّذين آمنواْ ات{: عنه سبحانه

 }ومن حولَهم من اَألعراِب أَن يتخلَّفُواْ عن رسوِل اللِّه والَ يرغَبواْ ِبأَنفُِسِهم عن نفِْسِه
 .]١٢٠-١١٩:التوبة[
 

 صادقةً من األمِة لتتصدى للحملِة الصليبيِة ولكن مواجهةَ هذه اإلهاناِت تتطلب قومةً
 تتطلب منا أن نسألَ أنفسنا سؤاالً ،على اإلسالِم باليِد واللساِن والبياِن والسناِن

هل حنن مستعدون للتضحيِة بأنفِسنا وما منلك يف سبيِل اِهللا؟ أم أننا أحرص : خطرياً
 ؟على متاِع الدنيا من حرِصنا على انتصاِر اإلسالِم

 
إذا كنا مستعدين للتضحيِة بأنفِسنا وما منلك يف سبيِل اِهللا، فعلينا بالسعِي اجلاِد يف صِد 

 .هذه احلملِة الصليبيِة ارمِة اليت تستهدف عقيدتنا وحرماِتنا وأرضنا وثرواِتنا
 

 :علينا حينئٍذ أن نعملَ على أربِع جبهاٍت مترابطٍة
 

 :سائِر بالغرِب الصليِيب جبهةُ إنزاِل اخل؛اجلبهةُ األوىل
 

 نيويورك منها لسنني، وضربات وخاصةً يف كياِنه االقتصادِي بضرباٍت يظلُ يرتف
 الغرب مثاٍل على ذلك، ويف هذا الصدِد علينا أن حنرم ولندنَ خري ومدريد وواشنطن

. اريخ البشريالصلييب من سرقِة بتروِل املسلمني، الذي يسترتف يف أكِرب سرقٍة عرفها الت
وجيب علينا أيضاً أن منارس املقاطعةَ االقتصاديةَ الشعبيةَ ضد الدامنرِك والنرويِج وفرنسا 
وأملانيا وضد كِل الدوِل اليت شاركت يف هذا التهجِم الدينِء، بل وضد كِل الدوِل اليت 

 .شاركت يف احلملِة الصليبيِة على اإلسالِم واملسلمني
 



 

٢٨٢ 

 : فهي جبهةُ طرِد العدِو الصليِيب الصهيوِين من بالِد اإلسالِم؛أما اجلبهة الثانية
 

الغازيةُ لدياِر اإلسالِم مثناً . وخاصةً من العراِق وأفغانستانَ وفلسطني القوات جيب أن تدفع
لنقيم على . وجيب أن خترج منهزمةً من دياِرنا بعد أن تنهار اقتصادياتها. باهظاً هلذا الغزِو

 .ولةَ اخلالفِة املسلمِة بإذِن اِهللاأرِضنا د
 

واألمةُ املسلمةُ يف كِل مكاٍن مسؤولةٌ عن دعِم العمِل اجلهادِي يف مياديِن اجلهاِد املفتوحِة 
ضد الصليبيني واليهوِد، اليت جيب أن يتسابق املسلمون يف دعِمها بالرجاِل واملاِل والعتاِد 

سلمني وصدقاتهم وخرياتهم لغِري هذه املياديِن قبل واخلربِة، وال يتصور أن توجه زكوات امل
إن ااهدين يف مياديِن العراِق وفلسطني وأفغانستانَ هم خطُ الدفاِع . أن توىف حاجتها

 فسيستوىل الصليبيون -ال قدر اُهللا-األوِل عن اإلسالِم واملسلمني، ولو انكسر هذا اخلطُ 
 .على كِل ثرواِتنا

 
 : فهي جبهةُ العمِل على تغيِري األنظمِة الفاسدِة املفسدِة؛ثالثةُأما اجلبهةُ ال

 
فعلى أهِل الرأِي والنفوِذ . اليت باعت كرامتنا وعزتنا للغرِب الصليِيب، واستسلمت إلسرائيلَ

وخنِب األمِة املؤثرِة أن يتجمعوا ويتشاوروا، ويتحملوا مسؤوليتهم، ويبادروا إىل العمِل 
ألنظمِة الفاسدِة املفسدِة، اليت ال أملَ يف إصالِح أحواِلنا طاملا ظلت جامثةً على تغيِري هذه ا
 .على صدوِرنا

 
 : فهي جبهةُ العمِل الشعِيب الدعوِي؛أما اجلبهةُ الرابعةُ

 
فعلى كِل داعيٍة وعاٍمل وكاتٍب وصاحِب رأٍي وفكٍر يف األمِة املسلمِة أن يقوم بدوِره يف 

 الذي يواجهها، وأن حيرضها على العودِة لإلسالِم والعمِل على توعيِة األمِة من اخلطِر
 يدعو لنبِذ حاكميِة -وإن ارتدى ثوباً إسالمياً-حتكيِم شرِعه، واحلذِر من كِل منهٍج 



 

٢٨٣ 

وعليهم أن حيفزوا األمةَ ملساندِة أبناِئها . الشريعِة أو التحاكِم لغِريها من املناهِج واملبادِئ
و أن يضربوا هلا املثلَ والقدوةَ يف تبليِغ كلمِة احلِق بتضحياِتهم ، نوياًااهدين مادياً ومع

 النِبي صلَّى لَِئس، ونشِرها بني الناِس، حىت تستجيب األمةُ لدعوِتهم هلا بالتضحيِة والفداِء
لَّمسِه ولَيع لُ؟ قَالَ: اللَّهاِد أَفْضالِْجه أَي" :س دِعن قةُ حاِئٍركَِلموجيب أن  ،"لْطَاٍن ج

ينشروا الدعوةَ لوجوِب تغيِري الواقِع الفاسِد الـمهِني الذي نعيشه، حىت تصبح هذه 
 .الدعوةُ تياراً جارفاً يكتسح الفساد واملفسدين

 
 .هكذا نستطيع أن نتصدى تصدياً حقيقياً فعاالً هلذه احلملِة الصليبيِة احلاقدِة

 
تتابعةَ تظهر للمسلمني أيةَ حريٍة يريدها الغرب الصليـيب لنا، إا ولعل هذه األحداثَ امل

كما - ولو استوىل هؤالِء الصليبيون على بالِدنا ،حريةُ االعتداِء على اإلسالِم واملسلمني
 . لدنسوا كلَ مقدٍس، والعتدوا على كِل قيمٍة، والنتهكوا كلَ حرمٍة-خططوا وخيططون

 
ا اهدين يف إن خمططَهم الرهيبا وتضحيات له ويوقفَه إال استشهاد مل يتصد رم

 لوال هؤالء ااهدون لكان حالُنا اليوم يف ،فلسطني والعراِق وأفغانستانَ والشيشاِن
 . حضيِض املهانِة واملذلِة

 
أميت املسلمةَ إن الغرب يتمتع بنفاٍق عجيٍب يف املبادِئ واألخالِق، فما هو حاللٌ هلم 

 :م على غِريهمحرا
 
 فحاللٌ عليهم أن يقصفونا ويقتلوا نساَءنا وأطفالَنا، وحرام علينا أن نرد عليهم، -

وحاللٌ عليهم أن يدمروا املساجد ويقتحموها يف أفغانستانَ والعراِق، وحرام علينا أن 
وأخوات يف أقبيِة التعذيِب باألديرِة اليت سيقت هلا وفاُء قسطنطني ما يدور هانعرف. 

 



 

٢٨٤ 

إن مستقبلَ أمريكا مرتبطٌ مبحاربِة ": لقد كذَب بوش يف خطاِبه عن حالِة االحتاِد فقالَ -
 بينما أمريكا ما حققت وال تحقق مصالَحها إال بنشِر الطغياِن ،"الطغياِن واإلرهاِب

واإلرهاِب على يد أصدقاِئها آِل سعوٍد ومشرٍف ومبارٍك وعبِد اِهللا بِن احلسِني وزيِن 
 .ابدين بِن علٍيالع

 
وبوش يدعونا الحتراِم حقوِق اإلنساِن، بينما ينشرَ سجونه السريةَ يف كِل مكاٍن،  -

وميارس التعذيب القذر يف باجرام وأبوغريب وجوانتانامو، ويرسلُ املسلمني ليعذَبوا يف 
 .سجوِن أصدقاِئه

 
 مصر العظيم قد أبدى إن شعب": لقد كذَب بوش يف خطاِبه عن حالِة االحتاِد فقالَ -

 وكلُ العاِمل يعلم كيف متِت االنتخابات الرئاسيةُ يف ،"رأيه يف االنتخاباِت الرئاسيِة
 .مصر بالتزويِر واإلجراِم

 
-  محاس داعيةُ الدميقراطيِة هدد بقطِع املعوناِت إن -يف خطاِبه عن حالِة االحتاِد-وبوش 

اِد، وتلتزم باتفاقاِت االستسالِم بني السلطِة مل تعترف بإسرائيلَ، وتتخلى عن اجله
 .وإسرائيلَ

 
ويف هذا الصدِد يهمين أن أنبه إخواين املسلمني يف فلسطني لعدِة أموٍر، حىت يدركوا 

 :أبعاد املؤامرِة األمريكيِة ضدهم
 

ِهللا  أن الوصولَ للسلطِة ليس مطلوباً لذاِته، ولكنه مطلوب لتمكِني شرِع ا؛األمر األولُ
 :يف األرِض

 
إن ! فإذا ختلينا عن أساِس الديِن وهو حاكميةُ الشريعِة، فكيف سنطبق منهج اِهللا يف األرِض

التحاكم لشرِع اِهللا أصلٌ من أصوِل التوحيِد، أما التحاكم لغِري اِهللا من اآلراِء واألهواِء فهو 



 

٢٨٥ 

أَفَحكْم {:  احلق تبارك وتعاىل يقولُ،إنه دين آخر وشرع آخر. ليس دين اِهللا وال شرعه
 .]٥٠:املائدة [}ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ الْجاِهِليِة يبغونَ

 
 : أن علينا أن نفهم حقيقةَ الصراِع وأبعاده؛األمر الثاين

 
ملِة الصليبيِة على حقيقةُ الصراِع أن االحتاللَ اليهودي لفلسطني هو رأس حربِة احل

اإلسالِم واملسلمني، والصراع ميتد يف أبعاِده ليشملَ املواجهةَ بني األمِة املسلمِة كِلها 
 .والغرِب الصليِيب

 
ففلسطني قضيةُ كِل مسلٍم، وال ميكن خوض اجلهاِد فيها على أساٍس وطٍين علماٍين ضيٍق، 

ةَ فلسطني، وكذلك فإن كلَ مسلٍم يف ينحي حاكميةَ الشريعِة، وحيترم العلمانيني باع
 .فلسطني هو جزٌء من أمِته املسلمِة، ومسؤولٌ عن نصرِة كِل قضاياها

 
إن العلمانيني يف السلطة الوطنية قد باعوا فلسطني ورضوا منها بالفتاِت، واالعتراف ؤالء 

 ميزاِن اإلسالِم جمرمون، املتنازلني وإسباغُ الشرعيِة عليهم خمالف ملنهِج اإلسالِم، فهؤالء يف
والدخولُ مع هؤالء . وفلسطني ليست ملكاً هلم، وال عقاراً وِرثوه، حىت يتخلَوا عنها

 لبيِعهم لفلسطني يف جملٍس تشريعٍي واحٍد والنظر املخالِف لإلسالِم-البائعني لفلسطني- 
هم هو عدد األصواِت على أنه اجتهاد معترب، والرضا بأن يكون احلكَم الفصلُ بيننا وبين

 .خمالفةٌ صرحيةٌ ملنهِج القرآِن
 

ومعىن اعتراِفنا بشرعيِة سلطِتهم ونظاِمهم هو اعترافُنا مبا وقعوه من اتفاقاٍت، ومعىن هذا 
أيضاً أن هؤالء ارمني لو استطاعوا أن حيصلوا على األغلبيِة يف أية انتخاباٍت قادمٍة فعلينا 

 فلسطني، بينما ليس من حِق أحٍد فلسطيٍين أو غِري فلسطيٍين أن أن نسلم هلم باحلِق يف بيِع
 وفرض ،إسالٍم احتلها الكفار هذه كانت دار ،يتنازلَ عن حبِة رمٍل واحدٍة من فلسطني

 .عٍني على كِل مسلٍم أن يسعى يف استرداِدها



 

٢٨٦ 

 
ٍس من دستور علماٍين هذا هو املعىن اخلطري يف قبوِل دخوِل هذه االِس العلمانيِة على أسا

وعلى أساِس اتفاقياِت مدريد وأوسلو وخريطِة الطريِق وغِريها من اتفاقياِت االستسالِم 
 .املخالفِة بل املتصادمِة مع الشريعِة

 
إن لكِل أمٍة مرجعيةً، فاليهود ال يقبلون أن يكون حامالً جلنسيِتهم من يسعى للقضاِء على 

الدوِل تفرض على املتجنِس أن يقسم على احتراِم دستوِرهم إسرائيلَ، وأمريكا وكثري من 
واملسلمون مرجعيتهم اإلسالم، الذي يقوم على التوحيِد وعلى التسليِم للموىل . وقوانيِنهم

 .سبحانه حبِق احلكِم والتشريِع
 

 هو أننا لو تنازلنا عن حاكميِة الشريعِة طمعاً يف استرداِد جزٍء من ؛األمر الثالثُ
 :فلسطني فلن يرضى منا الغرب الصلييب بذلك

 
وسيظلُ يشن احلرب علينا، ولن ميكننا من احلكِم، حىت نرضى مبا يفرضه علينا من اعتراٍف 

وحنن نعلم علم اليقِني أن . واستسالٍم إلسرائيلَ، فلماذا نبيع ديننا من أجِل دنيا موهومٍة
 . باجلهاِد يف سبيِل اِهللافلسطني لن تتحرر باالنتخاباِت، ولكن

 
الرابع حولَ قبوِل واحتراِم االتفاقاِت ؛األمر أنه قد صدرت عدةُ تصرحياٍت تدور 

 :املوقعِة بني السلطِة الوطنيِة وإسرائيلَ
 

أي أن أصحاب هذه التصرحياِت يقبلون باتفاقياِت مدريد وأوسلو وخارطِة الطريِق 
 .وهذه سقطةٌ خطريةٌ، جيب الرجوع عنها فوراً! وأخواِتها من اتفاقياِت االستسالِم

 
وإن املرَء ليتساءلُ من أجِل ماذا متَ التنازلُ عن حاكميِة الشريعة؟ ومن أجِل ماذا مت القبولُ 

 .باتفاقياِت االستسالِم؟ من أجلِِ مثانني ِمقعداً يف بلديِة غزةَ



 

٢٨٧ 

 
 إن علينا أن حنذر من اللُُعبِة ؛إخواين املسلمني يف فلسطني ويف العراِق ويف كِل مكاٍن

 .)بالعمليِة السياسيِة(األمريكيِة اجلديدِة املسماِة 
 

 :هذه اللعبةُ اليت تقوم على أربعة أركاٍن ماكرٍة
 

 . التخلي عن التحاكِم للشريعِة؛الركن األولُ
 

ا العدو  االعتراف باألوضاِع القائمِة واتفاقياِت االستسالِم، اليت فرضه؛والركن الثاين
 .بالتواطِؤ مع باعِة حرماِتنا وكرامِتنا

 
 .إلقاُء السالِح ونبذُ اجلهاِد ؛والركن الثالثُ

 
الرابع استعالُء العدِو واحتفاظُه بكِل ترسانِته من األسلحِة التقليديِة وغِري ؛والركن 

 .رِبنا والعدواِن عليناالتقليديِة وقواعِده على أرِضنا وقواِته احملتلِة لبالِدنا، واستمراره يف ض
 

والعدو الصلييب الصهيوينُ يستدرج بعضنا بإغراِء السلطِة والسماِح حبريِة احلركِة لإلقراِر 
 .ببعِض شروِط اللعبِة، مث يدفعهم بالضغِط واحلصاِر لتقبِل باقي الشروِط

 
لتمسِك حباكميِة ولذا علينا أن نواجه مؤامرةَ العدِو خبطٍة عقائديٍة جهاديٍة تقوم على ا

الشريعِة ورفِض اتفاقياِت االستسالِم ومواصلِة اجلهاِد واإلثخاِن يف ترسانِته ونظاِمه 
 .االقتصادِي

 
 وما الضرر من حتقيِق مكاسب سياسيٍة، حىت ولو كانت مرحليةً أو ؛وقد يتساءلُ متساِئلٌ

 قليلةً؟



 

٢٨٨ 

 
لكنه يتناولُ الثمن الباهظَ الذي دفع  أن التحذير ال يتناولُ املكاسب القليلةَ، و؛واجلواب
أفمن من أجِل مثانني ِمقعداً يف بلديِة غزةَ نتنازلُ عن عقيدِة التوحيِد ونلتزم . من أجِلها

 باتفاقياِت االستسالِم؟
 

وما البديلُ؟: وقد يتساءلُ متساِئلٌ آخر 
 

، الدعوةُ للعقيدِة  أن البديلَ هو طريق األنبياِء واملرسلني؛ الدعوةُ واجلهاد؛اجلواب
 .الصافيِة واجلهاد يف سبيِلها، حىت تتحرر األرض، وتقوم دولةُ اخلالفِة املسلمِة بإذِن اِهللا

 
أميت املسلمةَ يف كِل مكاٍن إن اهللاَََ سبحانه وتعايل مل يأمرنا بالسعِي لتحريِر األرِض ورفِع 

بل أمرنا اُهللا سبحانه وتعاىل باجلهاِد لكي الظلِم ومحايِة احلرماِت بأيِة وسيلٍة وأِي منهاٍج، 
 .لكي تكون كلمة اهللا هي العليا ويكونَ الدين كلُه ِهللا

 
، وقال ]٣٩:األنفال [}وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللِّه{: قال تعاىل

 الساعِة ِبالسيِف، حتى يعبد اللَّه وحده لَا بِعثْت بين يدي(: النيب صلى اُهللا عليه وسلم
لَه ِريكش(. 

 
 ،األرض كلُه ِهللا، وإذا كانت كلمةُ اِهللا هي العليا، فحينئٍذ ستتحرر فإذا كان الدين

حمى احلرماتوست ،الظلم وسريفع . 
 

ِة األوطاِن وموقعي اتفاقياِت أما إذا ضحينا حباكميِة الشريعِة، واسبغنا الشرعيةَ على باع
االستسالِم أمالً يف حتريِر األرِض أو رفِع الظلِم أو صيانِة احلرماِت، فسنخسر الدين والدنيا 

 .معاً، وستبقى األرض حمتلةً والظلم قائماً واحلرمات منتهكةً
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ِه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللّ{: يقولُ احلق تبارك وتعاىل
والنساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ ربنا أَخِرجنا ِمن هـِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعل لَّنا ِمن 

اِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه، والَِّذين كَفَرواْ  الَِّذين آمنواْ يقَ*لَّدنك وِليا واجعل لَّنا ِمن لَّدنك نِصريا 
 }يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن، ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا

 .]٧٦-٧٥:النساء[
 

آِخرولَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى س. 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٩٠ 

 احلادي و الثالثوناخلطاب 

 

  الذِّكْرى السنِويةُ الراِبعة؛الذِّكْرى السنِويةُ الراِبعة؛
  ِمن توره بوره ِإلَى الِعراقِمن توره بوره ِإلَى الِعراق

 
  هـ١٤٢٧ ربيع األول ١٤
  م٢٠٠٦ نيسان/أبريل ١٢

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 ؛أما بعد، بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله
 

 . السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

الشمالية " باكستانَ"و مناطق " كَشِمري" أبدأ حِديِثي ِبمواساِة إخواِني املُسِلمني يف بدايةً
على مصام اجللَل و أسألُ اهللا العظيم أنْ يرحم موتاهم و يداِوي جرحاهم و يأِوي 

ِل اخلَِري و اهليئاِت اخلرييِة مشردهم و يرعى و حيفظ أَراِملَهم و أيتامهم، و أناِشد كُلّ أه
الشعبيِة يف العاِمل اِإلسالمي أن يغيثُوا و يعينوا و يساِعدوا و يدعموا إخواُم املُسِلِمني يف 

 ."باكستانَ"



 

٢٩١ 

 
 حرِب و أنا أعلم أنّ كَثرياً ِمن أَهِل اخلَري يف اهليئاِت اخلرييِة اِإلسالِمية قَد نالَهم اَألذَى من

ـِّة على اِإلسالِم اليت تتبعِت العملَ اخلريي اإلسالمي و حاصرته و " أمريكا" الصليبي
 كلِّ ذلك غمقَت عليه، و لكن ريةَ ..ضكومأن ح غمف"و رشرم " ِمن إال فرع ا ِهيم

خلّفُوا عن واِجِبهم الديين ِتجاه اإلستخباراِت األمريكيِة، فإين أُناِشد جميع املسلمني ألّا يت
 ".باكستان"ِإخواِنِهم املُسلمني يف 

 
 م واهاحراِوي جدن سط إخواين املَنكُوِبنياِني أن أكونَ اآلنَ وإخو أمتىن و و كم كُنت

واِنع نواِسي مصام، و لَكن عسى اهللا أن يأيتَ بفتٍح قريب من عنده فتزولَ احلواِجز و املَ
 .اليت وضعها أعداء اِإلسالِم ليحولُوا دونَ تواصِل املُسلمني

 
و هذا الزلزالُ حيتاج ِمنا لوقفِة تأمٍل و مراجعٍة يف عِظيِم قُدرِة اِهللا القَهاِر اجلباِر و يستدِعي 

بغض ه وقْتنا مرفَع رباِدقةً لِديِننا حىت يةً صودةً عسى اهللا أن ِمنا عوحصةً نبوت ـّا، و ه عن
يعفُو عنا و حماسبةً ملا مضى لنعلم ملاذا نزلت هذِه الكَواِرثُ ِبنا و بأي ذنٍب أو تقْصٍري 

 . دهتنا
 

 ...نسألُ اهللا أن يعفُو عنا و يعاِفينا و املسلمني
  

ايدة، تلك " توره بوره" السنةُ الراِبعةُ بعد معركَِة متر علينا يف هذة األيام؛ إخواِني الِكرام
املعركَةُ الّيت كَشفَت كَغِريها ِمن معارك مقاومِة احلملِة الصليبيِة الصهيونيِة اجلديدة مدى 

 .اجلُِنب و اخلَـوِر الذي يتميز ِبِه الصليبيون و أَعواُم املُرتدونَ
 

ذاِت الطّبيعِة الوِعرِة و الطّقِس القَاِرِس صمد قُرابةُ ثالمثائة مجاِهٍد يف " توره بوره"ففي 
 ِة وِريكيلَيِب األماِفل الصوا جلَحدمص ِة اثين عشر يوماً، وملُد حِشيالو القَصِف األمريكي

كُلِّ أنواِع القَذَاِئِف مبا ِفيها قُطعاِن املُرتدين الذين أَحاطُوا ِم و حاصروهم و قَصفُوهم ب



 

٢٩٢ 

القَناِبلُ ذاِت السبعِة أَطْنان و لَكَن ما جتَاسروا على أن يقتِحموا علَيِهم مواِقعهم حيثُ 
 .املَوت الزؤام و اهلالك احملقّـق

  
وجوِد الشيِخ رغم تأكِّدِهم ِمن " توره بوره"مل يتجاسِر األمريكانُ على اقتحاِم مواِقِع 

أسامة ِبِن الدن حفظه اهللا فيها، و جلأوا ألسلُوم املعهوِد من حشِد املُنافِقني و قُطّاِع 
الطُّرِق مع القَصِف اجلوي و بقي األمريكانُ يراِقبونَ املعركةَ من بعيد، و يدفَعونَ ِبقُطاِع 

الذين " حممد زمان"و " حضرة علي"و " ي قَديرحاِج"الطُّرِق و ِعصاباِت املُناِفِقني ِبقيادِة 
كانوا يعودونَ كُلّ مرٍة خاِئبني حيِملُونَ قَتالهم و جرحاهم بفضل اهللا، و يف النهايِة حاولُوا 

قَلعـة "و " قُنـدز"أن مياِرسوا على ااِهِدين نفس اللعبة القَِذرة اليت مارسوها يف 
إىل وقِف الِقتاِل و بعد أن اتفقُوا على مكَاِن املفاوضاِت و زماا فَدعوهم " جنجي

ـُوا بِالعهِد وقالوا ملا وجدوا أنّ ااهدين ما  ؛"ال مفَاوضات و ال نريد إال دماؤكُم: "نكَث
وا أنّ املُفاوضاِت تركُوا مواِقعهم و ال أَلقُوا ِسالحهم و ال ختلّوا عن صموِدِهم و ملا اكْتشفُ

 .لَن تحقِّق هلم ما يِريدونَ من غَدٍر وخيانٍة
 

بعد التأكِد من ِإخالِء ااِهِدين هلَا متاماً و " توره بوره"مث دخل قُطّاع الطّريِق و املُرتِزقِة 
 يف تورا بورا مع أنّ كُلّ تِبعهم األمريكانُ اجلُبناُء ثُم زعموا أم قَد قَتلُوا ِمئَيت مجاِهٍد

قُرابةُ الثالثني شِهيداً، عشرةٌ من جراء القَصِف و ِعشرين " توره بوره"الشهداِء يف معاِرِك 
 .أثناء االحنياز، فأين ِهي اِلمئيت جثة أيها الكَذّابونَ الدجالُونَ

 
وا ِبأيظْفرِطع األمريكانُ أنْ يتسمل ي اِهٍد يف  وشوِة ِمن " توره بوره" جموا ِبالرمكّنلَِكن ت و

؛ حيثُ غَدرت م ِإحدى القَباِئِل بعد اتفاِقِهم "لباكستان"الغدِر بااهدين بعد عبوِرِهم 
 .معها علَى اسِتضافِتِهم و ِحمايتِهم

 



 

٢٩٣ 

ألُم " توره بوره" اجلرارة، مل يقْتحِم األمريكانُ هذِه ِهي حقيقَةُ القواِت األمِريِكيِة اجلبارِة
أجبن ِمن ذلك، ألنّ اجلُنود األمريكان ال يقاِتلُونَ عن عِقيدٍة و ال يِثقُونَ يف ِقيادٍة و ال 

 .ميوتونَ ِمن أجِل مبدأ
  

توره " اخلاصةُ األمِريِكيةُ ملاذا مل تقتحم القُوات: "أنا أُريد من األمريكاِن أن يسأَلوا رِئيسهم
ليقِبضوا على أسامةَ بن الِدن الذي شنوا احلرب ِمن أَجِل القَبِض عِليه و تدِمِري " بوره

 !".مجاعِته؟
 

 !.؟"توره بوره"و أُِريدهم أَن يسأَلوه أين ِهي املائيت جثّةَ اليت زعموها يف 
 

م أن يسأَلوههاِرِهم يف و أُِريدِفر ِريكَاِن واِب األمِقيقَةُ انِسحاِهي كُوت" ما ح؟"ش.! 
 

 !.حتى اليوم؟" أفغاِنستانَ"و ما ِهي حِقيقَةُ خساِئِرهم و فَشِلِهم يف 
 

و ِملاذَا بِقيت طَاِلبانُ وأنصارها ااهدون أقوياَء متماسكني يرتِلونَ ِباألمريكاِن الضرباِت و 
 ؟؟..فَعونَ رايةَ اِجلهاد ير
 

ِملاذَا كُلّ هذَا بعد أربِع سنواٍت من احلَرِب املَزعومِة على اِإلرهاب، رغم حباِر األمواِل اليت 
 !؟؟ أم أُم أَجبن ِمن أنْ يسأَلُوه و هو أَجنب ِمن أَن جييب؟..أُنِفقَت عليها 

 
 على شعِبِه حتى يستِمر يف ِإبِتزاِز أمواِلِهم لينِفقَها يف مخطّطاِتِه "بوش"احلقيقةُ اليت يخِفيها 

 اِهِدينم املُجهارصأن عم الطاِلبانَ ودزال يال ي اين كَانَ وعِب األفْغالش عظَمالفَاِشلة، أنَّ م
 .ِبفَضِل اِهللا و عوِنه

 



 

٢٩٤ 

ِب و غَدِرِهم و ِخداِعِهم، و لَِكن مل يكُن يتصور لقَد كُنا نسمع عن كَذِب أهِل الغر
املرُء أم علَى هذا القَدِر ِمن املُخادعِة حىت مع أنفسهم، و مل أكُن أتصور أُم يخافونَ 

 ؛ طريقإىل هذا احلد، إم يرهبوا و يهربونَ ِمنها و يتحاشوا ِبكلِّ " ملاذا"من كَلمِة 
 
 ،"واِشنطُن"و " نيويورك"فَهم ال يِريدونَ أنْ يسأَلَ أحد ملاذا هوِجموا يف  −
 ،"أفْغاِنستان"و ِلماذَا فَِشلُوا يف  −
 ،و ِلماذَا خابوا يف الِعراق −
 و ِلماذا يسوقُهم قَادُم كالنعاِج للمسلخ، −
 ،لعاِمل ِإىل هذا احلدو ملاذَا يكْرههم املُستضعفني يف ا −
 !و ملاذَا يعاِديِهم املُسِلمونَ كُلّ هذا الِعداء −
 
ملاذَا فَِشلَت كُلُّ أَجِهزِة األمِن و نظُمه اليت أنفَقُوا عليها ؛ و ال يِريدونَ أَحداً أنْ يسألَ −

 ِبحاراً ِمن األمواِل يف أَنْ توفِّر لَهم اَألمن،
ا رغم كل تزايد ِإنفاِقهم علَى الدفَاِع و اَألمن، ينتقلونَ ِمن خوٍف ِلخوٍف و ِمن و ِلماذ −

 رعٍب لرعب،
 
 ِلماذَا جلَبت علَيهم ِسياساتهم كُلّ هِذِه الكَواِرث،: و ال يِريدونَ أَحداً أنْ يسأَل −
 م ِبكلِّ هذِه البسالَة،و ِلماذا يداِفع املُسِلمونَ عن عِقيدِتِه −
 و ِلماذا يضحونَ كُلَّ هِذِه التضِحيات، −
و ال يِريدونَ أَحداً أنْ يسأل، ِملاذَا يعد ِإرهاِبياً مجرماً مجنوناً متعطِّشاً ِللدماء يقْتل  −

 .غِريهم و خاصةً للمسلمنيِلمجرِد القَتِل من يِذيقُهم جزءاً يِسرياً مما أَذاقُوه ِل
 
−  ة، يف ِعناٍد وكُلّ فَِضيح دعونَ علَى الكَِذب، بصرونَ أحداً أن يسألَ ملاذَا يِريدال ي و

 رعونة،



 

٢٩٥ 

على أنّ الِعراق ال ِصلَةَ له مبا " بِلري"ِفلماذا مثالً يصر  و ِملاذَا يستحِمق قَادتهم شعوبهم، −
ثَ من تدنحدوا ِمراراً يف  !.فِْجرياٍت يف لَنحرفِْجرياِت صوا ِبالتقَام أنّ الِذين غْمر

ِضد املُسِلمني يف " بِريطَانيا"وضوٍح تام أُم قَاموا ِذِه العملياِت البطُوِليِة ِبسبِب جرائم 
 .ِفلَسِطني و أفغاِنستانَ و الِعراق

 
مصراً على الكَِذِب رغم فَِضيحِته العلنيِة على مرأى الدنيا " بوش" و ِلماذا ال يزالُ −

و بلغَ ، فَِضيحة أسِلحِة الدماِر الشاِمِل يف الِعراِق و فَِضيحة ِصلَِة النظَاِم البعثي ِبالقَاِعدة
س األمِن ليقدم األِدلّةَ على ذَِلك، ِْل" كُولن باِول"بِه العناد أن أَرسلَ وِزير خاِرِجيتِه 

 .ثُم اكتشف العالَم ِبأسِره، أنّ األمر كُلّه كَذب يف كَِذب
 

 اِم وونَ للفَشِل التنتهيُم سفَِإ فرِمنها و ت نِفرت اذا وِلم كرهالغرِب ت وبعو ألنَّ ش
دمرونَ ِبإنِسياِقِهم وراَء اَألكَاذيِب و األوهاِم أَنفُسهم و و سي، اهلَِزميِة الكَاِملِة ِبِإذِن اهللا

 .حيطّمونَ دوهلُم و يفِْلسونَ اقِْتصادهم
 

الثّاين يف القَرِن احلَاِدي " البابا أُوربان" لقَد خدع أسالفُكُم يا شعوب الغرِب الصِلييب؛
هضرما حنالِدي، ِحياملي اُء عشردثَنيني أَعالو ِلِمنيِليبية َألنّ املُسوِب الصاحلُر نلى شم ع

 يعتدونَ على قَِرب السيِد املِسيِح عليِه السالم، و تعمد الكَِذب على -يف زعِمِه-املَِسيِح 
ِمني ليسوا وثنييـن، بل غَوغَاِء الغرِب و تجاهلَ احلَقَاِئق املُشِرقة كالشمِس و ِهي أنّ املُسِل

 الذي لَم اَألحد اِحدونَ اهللا الودبعون، يدوحم ملْ هلّوا، با حيثُمة حلُوا الوثَنيأصتم اسه
 .يِلد و ملْ يولَد و لَم يكُن لَه كُفُواً أَحد

 
يِح عليِه السالم، ألنهم يؤِمنونَ ِبنبوِتِه، و أنّ املُسِلِمني ال يمِكن أَن يكُونوا أَعداء للسيِد املَِس

 لْ وِزلَ عليه، بونَ ِباِإلجنيِل الذي أُنِمنؤي ل، وسالر ِم ِمنزوالً ِمن أُوىل العسه رونعدل و يب
جذَا الدةُ هِتيجت نكَان به، وكُت ِلِه وسر ِمنونَ ِبكافِّة أنبياِء اِهللا وؤِليبية، يوباً صرِل ح

 .ِإمتدت لقُرابة قَرنيـِن ِمن الزمان



 

٢٩٦ 

 
ِبنفِْس أَساليِب الدجِل " بِلري"و " بوش"إنتهت ِبهِزميِة أَسالِفكُم شر هِزمية، و اليوم خيْدعكُم 

هِم احلَرِب على اِإلرعة، ِبزوِب املُتتاِبعركُم للحوقُونسا يمناِر ِحيمِة الدِلحمِري أسدت اب، و
الشاِمِل يف الِعراق، و نشِر احلُريِة يف العالَم، كُلُّ هذِه اَألكَاِذيب و اَألالِعيب يسوقُونكُم 
 كَِشفنِلييب، تيطَاِن الصالش ِحلف وا هيئاً، و هش فْقهاِن الّيت ال تم كَالقطْعتأَن م ولْفَهخ

و أَساهعلى املَأل فَه هاراية " برلسكوين"روينِّ األخِري يف ِنهلفزيِديِثهِ التيف ح حرصال ياحملت
يف اليوِم التايل ثُم ميتنعاِن عِن " بوش"أكتوبر ِبأنه كَانَ معترِضاً علَى غَزِو الِعراِق مث يلتِقي ِبـ

دعيـن بحِفيئلِة الصقَا ملا اِإلجابِة ألسفَرامن، و تلى سلِْب املَغعا عمتاع، لقَد ِإجِتماِإلج 
 .أَثْخنتهما الـمغاِرم

  
و ِإنّ املرَء ليعجب ِمن مدى ِإسِتشراِء الكَِذِب يف الِفكِْر و السياسِة الغربية، فُكُلّ جرميٍة ال 

شفَت كَِذبةٌ فال بد من كَذبٍة أُخرى لتسترها، و آِخر بد هلا ِمن كَِذبٍة لتغطّيها، وكُلما انكَ
كَِذباِتِهم العرجاء، ِهي زعمهم أَُم يِريدونَ نشر احلُريِة و اِإلصالِح يف العالَم عامةً و يف 

 .ِبالِدنا خاصة
 

 ..د فَأراً بلْ يف احلَِقيقَِة مل يِلد شيئاً و لِكن بعد الضِجيِج و العِجيِج، متخض اجلَبلُ فَولَ
 
ِفي مكَاِنه، بعد خمٍس و ِعشِرين سنٍة ِمن اإلجراِم و الفَساِد و اِإلفساد، " حسين مبارك"فـ
قيةُ يف مكاِنِه بعد وفَاِة أِخيِه الغاِئِب عِن الوعِي منذُ سنني، و ب" عبد اِهللا بن عبِد العِزيِز"و 

 صرـاِل قَيمنطُن"عواش " وه بهالن اد، والفَس وه ادالفَس م ِفيها، ونهييف أماِكِنهم الّيت ع
، و القَواِعد "الِبترول"ِهي سِرقَةُ " الِبتروِل"النهب، و االِحناللُ هو االِحنالل، و سِرقَةُ 

العسكَِري و " اسرائيل"ِهي نفْسها، و تفَوق " ألمِريكَا" و التبِعيةُ اَألمِريكيةُ يف أَماِكنها،
دونَ تغيري، و التعِذيب هو التعِذيب، .. ِهي ِهي .. مذَاحبِها و احِتكَارها للسالِح النوِوي 
 .و القَهر هو القَهر، و الظُّلْم هو الظُّلْم

 



 

٢٩٧ 

مي فنَ كَيكُوأنْ ت ِريكَا"ِكنامل؟" أميِة فَي العرةً للحاِشررية ! نا السهونجس رشنالِّتي ت ِهي و
ِفي كُلِّ الدنيا، و تصدر املُعتقَِلني ِلعمالِئها اِملصِريني و اُألردِنيين و السعوِديني و غَيِرِهم؛ 

 .وكَالَةِليعذِّبوهم ِبال
 

 ِإنَّ احلَملَةَ اَألمِريِكيةَ ِلِإلصالِح لَم تسِفر بعد انِقشاِع الغباِر ِإال عن ِإنجاٍز أمِريِكي هام، هو 
تغِيري مناِهج التعِليم، و ِسياساِت وزاراِت اَألوقَاِف ِو اِإلعالِم حتى تتوافَق مع حرِب 

، ِتلْك "أَفْغاِنستان"الصِليِبيِة علَى اِإلسالِم و املُسِلِمين ِفي ِفلَسِطني و الِعراِق و " مِريكاأَ"
 ِحيِد ووِقيدِة التع ةَ ِمنوا اُألملَخسى يتةً حامه ةً ووِريرِريكَانُ ضا اَألمهِعدالّيت ي اتِيريغالت

اِد واِجله و ِحالِل اخلُلُِقياالن اِنيِة وِة الِعلْمدِقيكِر ِإىل عِن املُنِي عهالن وِف ورِر ِباملَعاَألم 
االسِتسالم العسكَِري و التبِعيةُ السياِسيةُ و النهب اِإلقِْتصاِدي، و ِليحولُوا اُألمةَ اِإلسالِميةَ 

 .تاِبٍع و ذَِليٍل و منساٍق و مستباح. .ِإىل قَِطيٍع 
 

 ِة وماملُقَاو اِد واُء اِجلهلَمع ،اِدِقنيالص اِمِلنياَء العلَما العِزلُوعي ا وواِصرحي فُوا ونى يتح و
ني، و يظِْهروا و يلمعوا و يِزينوا اَألمِر ِباملَعروِف و النهِي عِن املُنكَِر عن جماِهِري املُسِلِم

كَما انكَشف اَألمِريكَانُ ِفي ... علَماَء التسوِل و التزلِّف و االنِحناِء و االسِتسالم، و لَِكن 
ِمن حرِبِهِم الصِليِبـيِة على ، ال زالُوا ينكَِشفُونَ ِفي كُلِّ يوٍم بعد أَربِع سنواٍت "توره بوره"

 ).احلَرب علَى اِإلرهاْب(اِإلسالم، الّيت يكِْذبونَ فَيسمونها 
 

لَن تحقِّق احلُريةَ ِفي ِبالِدنا، بلْ ِهي آِخر من يسعى " أمِريكَا"فَقَِد انكَشف ِللْجِميِع أنَّ 
 حرٍة ِفي ِبالِدنا يعين ِنهايةَ التبِعيةَ َألمِريكَا، و يعِني تمكُّن الدولَِة ِلذَلك، ألنَّ ِقيام حكُومٍة

ـِي  املُسِلمِة اليت تسعى ِلحشِد اُألمِة املُسِلمة ِفي حرِب تحِريٍر ِمن العدوان الصِليب
 .الصهيوِني

 



 

٢٩٨ 

ِفي تغِيِيِر اَألوضاِع لَم يكُونوا ِإال " أمِريكَا"ِذين راهنوا علَى رغْبِة و انكَشف ِللْجِميع، أنَّ ال
 ها وتيرح زعتنت ةَ لَنأنَّ اُألم ون، ومفَة املَضِخياج، سرئِة اِإلخيِثيليٍة سمِفي ت اِرِكنيشم

 .و أَذْناا" أَمِريكا" اِجلهاِد يف سِبيِل اِهللا ِضد كَرامتها و اسِتقْاللَها ِإال ِبخوِض
 

 يِة ِمنلَ احلُروسأَنَّ ت ِريكا"واِك " أمِتهان و ِريكياِن اَألمودالع اً ِمندِزيةَ لَه، ِإال مجِتيال ن
 .، و محاربةُ اِإلسالم"ِإسراِئيل "و احِتاللُ الِبالِد و دعم" الِبتروِل"احلُرمات و سِرقَة 

 
لَقَد تعجبت أَشد العجِب ِمن تعِليقَاِت الصحافَِة و وساِئِل اِإلعالِم الغرِبي علَى مطَالَبتنا 

ـّ ام الفَاِسِدين يف ِللْغرِب ِبالرِحيِل عن ِبالِدنا، و الكَف عن سِرقَِة ثَرواِتنا و دعِم احلُك
 .ِدياِرنا، لَقَد استشاطُوا غَضباً و وصفُونا ِباملكِْر و املُخادعِة و املُغاالِة و طَلِب املُستِحيل

 
 ! فما هو املَطْلُوب ِمنا حىت يرضوا عنـا؟... ِإذَنْ 

 
! و ثَرواِت املُسِلِمني " للِبترول" و نصفِّق ِلسِرقَِتِهم !أَنْ نباِرك احِتاللَهم ِلِدياِر اِإلسالِم؟

ما هذَا االعِوجاج الِفكِْري و ! ... و نطَاِلب ِبمِزيٍد ِمن جراِئِم العمالِء املُستِبدين 
 .ةاالسِتخفَاف ِبِإنساِنية املُسِلِمني و أَبسِط حقُوِقِهم العاِدلَ

 
 ونَ وِْرمِليِه الَّطَ عسي و هتثَرو قرست ه؟ وضلَّ أَرتحى أَنْ تضري ضِذِه اَألره قفَو نم

و هو يخوف اَألمِريكَان ِمن أَنَّ املُسِلِمني " بوش"اللُّصوص؟، و تعجبت أَيضاً أَنْ أَستِمع ِلـ
 " ...إسرائيل"امِة اِخلالفَِة علَى ِدياِر اِإلسالم، و يسعونَ ِإلزالَِة يسعونَ ِإلقَ

 
من نصبك أَيها الدجالُ الكَذَّاب امرباطُوراً علَى الدنيا حتى ... سبحانَ اِهللا العِظيم 

 !؟"ِإسراِئيل"ض علَينا تمنعنا ِمن السعِي ِإلقَامِة اِخلالفَِة و حىت تفِْر
 



 

٢٩٩ 

 وِن اِهللا ِفيا ِبعاهفْنكَش فَِإنا قَد وِشكيةُ جقُو كتغَر قَد تان"ِإذَا كُنتاِنسأَفْغ " اق، والِعر و
يِفر عنها جنودك أَظْهرنا للدنيا ِبقُوِة اِهللا و مدِدِه أنها أَطْنانٌ ِمن احلَِديِد و املُتفجرات، 

اجلُبناُء ِعند كُلِّ مواجهة، ِإنَّ ِإقَامةَ اِخلالفَِة فَِريضةٌ على كُلِّ مسِلم، بلْ ِهي أَملُ األمِة 
لَ عهسىت يلٍة حود ِسنيمِمن خ مةً َألكْثَرقَسةَ مِذه اُألمنَ هوِريدم تتأَن ة، وِلملَى املُس

ـِية الصهيوِنية، ِو ِإنَّ علَيكُم أَنْ تفْهموا " ِإسراِئيلَ" ترِويض أَي متمرٍد علَى السياسِة الصِليب
و ال خبطِّ " ِبيرسي كُوكْس"و ال ِبخراِئط " سايكس ِبيكُو"أَننا أُمةٌ واِحدةٌ، ال نعتِرف ِبـ

 .تم أَم أَبيتم، رِضيتم أَم سِخطْتمِشئْ" ِديورنت"
 

 سلَي م، وفَاهالت اِم وِتراالح اٍس ِمنلَى أَسالِم عِة اِإلسأُم علُوا مامعِإال ِبأَنْ تت لَكُم نال أَم و
 لَماع ام، وراِإلج ِرقَِة والس لِْب والس ِب وهاِس النلَى أَسع ...ا ي"وشن " بوٍش"بأنّ " ب

واِجب عيِنيٌّ علَى كُلِّ مؤِمن، و ِإنْ رِغم أنفُك و ِمت ِبغيِظك و طَاش " ِإسراِئيل"ِإزالَةَ 
 . إذِْن اهللاصوابك، و أنَّ اِخلالفَةَ الّيت تآمرتم علَيها و أَسقَطْتموها منذُ ثَماِنني سنٍة عاِئدةٌ ِب

 
و أنَّ ِفلَسِطني الّيت سلَبتموها متحررةٌ ِبِإذِْن اهللا، و أنَّ اُألمةَ املُسِلمةَ ملتفّةٌ حولَ أبناِءها 

و ألنّ . ِزميةاملُجاِهِدين، ِو ِإنْ نافَقَك و داهنك فُقَهاُء التسوِل و علَماُء التزلُِّف و فَالِسفَِة اهلَ
اُألمةَ املُسِلمة ملْتفَّةٌ حولَ أبناِءها املُجاِهِدين، ِفِإنَّ كُلَّ هم أَجِهزِة ِدعايتِهم و فَالِسفَِتِهم اآلنَ 

 .أَنْ يقِْنعوا الشعوب ِبالتغِيري عن طَِريِق العمِل السلِْمي
 

علَينا أَنْ نلْتِزم ِبالعمل ... ها للِجهاِد و حملُ السالح، سبحانَ اهللا ألنَّ اُألمةَ عرفَت طَِريقَ
" ِإسراِئيل"السلِْمي بينما أَعداُء اِإلسالِم يقُومونَ ِبكُلِّ عمٍل عِنيٍف وحِشٍي ساِفل، و بينما 

وا ِبكُلِّ أَناِنهنىت أَسةٌ حججدِل ممنا ِبالعمزة، ِفِإذَا الْتِديقِْليِر التغَي ِة وقِْليِديِة التِلحاِع اَألس
السلِْمي فَسيطَاِلبوننا ِبااللِْتزام ِبالقَواِنِني و املَواِثيِق الدوِليِة اليت ال تساِوي ِعندهم شيئاً، ِو ِإذَا 

، "ِإسرائيل"اِلبوننا ِبفَرِض القُيوِد علَى كُلّ من يساِند اِإلرهاب و يحاِرب الْتزمنا ِبها فَسيطَ
و ِإقَامِة عالقَاٍت طَِبيِعيٍة " ِإسراِئيل"و ِإذَا التزمنا ِبذَلك؛ فَسيطَاِلبوننـا ِباالعِتراِف العلَين ِبـ

 .معها



 

٣٠٠ 

 
 رضتعت ائ" ألَمروِض " يلُِإسلى خراً عؤخاٍس"ممى ِإلزالَِة " حعسا تاباِت ألِلالنِتخ

فَيطَاِلبوننا ِبنبِذ التطَرِف الديين و " ِإسرائيلَ"،و ِإذَا التزمنا ِباالعِتراِف ِبـ!؟"ِإسراِئيل"
 دعب الِم ثُمِة اِإلسِريعش ِسالِخ ِمنِب ِو االنصعرى التكُونَ أَسرِضيِهم ِإال أَن ني كُلِّ ذَلِك لَن

ِفي سجوِن عمالِئِهم، ِإا لُعبةُ امِتصاِص الغضِب اخلِبيثَِة املـاِكرة، اليت تؤدي ِإىل اخلسارِة 
ميقْراِطيِة الد"ألنَّ أَي طَِريٍق غَري اِجلهاِد لَن يؤدي ِإال ِإىل الفَشل، فَهاهي لُعبة نشِر 

و خسر جِميع من " حسين مبارك"يف ِمصر انتهت مبسرِحيٍة ِإعادِة انِتخاِب " األمريكيِة
ِرهاناِم، و بِقيت القُوةُ اَألمِريِكيةُ الغاِشمةُ تتحدى و تنِتظر قُوةً " أمِريكَا"راهن على 

دص ها ورقْهى ِلترِقي"ق أُخوسلَّم" ش ليِه ولّى اُهللا عيب صِح الندحني قاَلَ يف م: 
 

 ِمـِذَرعاً، و ِإنْ تلْقَاه ِبالشِر ينحس *** و الشر ِإنْ تلْقَاه ِباخلَيِر ِضقْت ِبِه
توعاٍد ِفـدِلِجه مـهمهددؤيِه س *** ِن والكَو ِنظَام أُس باحلَر ِمواُألم  

 و لَم يعدوا ِسوى حاالِت منقَِسِم *** أَشياع ِعيسى أَعدوا كُلَّ قَاِصمٍة
 ترِمي ِبأُسٍد و يرِمي اُهللا ِبالرجِم *** مهما دعيت ِإىل اهلَيجاِء قُمت لَها

 عتِزِمـِتٍل ِفي اِهللا مـْستقِهللا م *** ِقِمـَك ِمنه كُلَّ منتـعلَى ِلواِئ
 

و علَى ِذكْر االنِتخاباِت على الطَِّريقَِة اَألمِريِكيِة يف ِمصر نتذكَّر االنِتخاباِت األمِريكيِة ِفي 
ِسيِة يف و الِعراِق و قَد كُنت قَد أَشرت يف حِديٍث ساِبٍق ِلالنِتخاباِت الرئا" أَفغاِنستانَ"
الِّتي استغرق عد األصواِت ِفيها مخْسةَ عشر يوماً، و لَِكن يف هِذِه املَرِة فَِإنّ " أَفْغاِنستانَ"

استغرق عد اَألصواِت ِفيها شهراً تتـنقَّلُ الصناِديق " أَفْغاِنستانَ"االنِتخاباِت البرملاِنيِة يف 
ا بوِش ِفيهيج اء احلَرِب ورأم ِق وقُطَّاِع الطُّر نريكَا"يلَى " أمِليلٌ عذَا ده ا، وراابخم و
 ".أَفْغاِنستانَ"و احلُريِة يف " الدميقراِطية"تقَدِم 

 
يف هذَا الشهِر يف و لَكُم أيها العقَالِء يف العالَِم أَنْ تتصوروا ما يمِكن أَنْ يحدثَ 

ـَةُ االسِتفْتاِء على الدستوِر ِفي الِعراِق فَقَد تفَوقَت علَى اسِتفْتاَءاِت "أَفْغاِنستانَ" ، أما مهزل



 

٣٠١ 

، فَقد تحمسِت احلُكُومةُ الِعراِقيةُ ِفي أرقَاِم الناِخِبني "صدام حسني"و " عبد الناِصر"
ـَأفْ مما اضطُرهم ِإلعادِة الكُعاِم للِمطْبِخ مرةً ثَاِنيةً ِلتدارِك الفَِضيحة، و " الطّبخةَ"سدِت ف

ِلتعلَِن النِتيِجةَ املَرغُوبةَ بعد عشرِة أياٍم و كُلُّ هذَا ِبِإشراِف اُألمم املتِحدة شاِهدةُ الزوِر 
 مة، األمـَمي املُتِحدةُ اليت يتحكّم ِفيها خمسةٌ ِمن القُوى العظْمى تسيرها كَيف تشاء، العال

و األمم املتِحدةُ اليت فَاحت راِئحةُ الفَضاِئِح فيها فَأزكَمت أُنوف الدنيا و خاصةً معاملَتهم 
ضطُروا ِإلعالِن بعِض احلَقَاِئق و ما خِفي كَانَ أَعظَم ، فَا)النفط و الغذاء(النِزيهة يف برنامِج 

 رى قَيصضرأَنْ ي املُِهم طُن"واشنو." 
 

ِإنّ كُلَّ هِذِه األلْعاب و اِحليلُ ال تنطَِلي علَى اُألمِة املسِلمِة فَهِذِه كُلّها حكُومات مفْروضة 
مِريكَا و لَوال جحاِفل الدباباِت و أسراب الطّاِئراِت و آالف الصواِريِخ و ِبالقُوِة ِمن ِقبِل أْ

 أَمل يكِْشف حِقيقَة حكُومة تدِمري املُدِن ما تسلّمت هِذِه احلُكُومات مقَاِليد السلطَة،
"فَريا؟" اجلَعِدفَاِعه ِزيريلَةُ ومالع ! حرالِذي ص وتيالب ِدمهيس هوفَمرب أَنن اِبِع ِمنالر ومي

! فَوق رؤوِس املُسِلِمني ِفي الِعراق، وعلَى رؤوِس أَطْفَاِلِهم ِإنْ لَم يسلِّموا اَاِهِدين؟
ِبطَاِئراِت سيهِدم كَلب الصِليِب هذَا البيوت علَى رؤوِس املُسِلِمني و أَطْفَالَهم 

 !الِّتي جلَبتها ِللِعراق" أَمِريكَا"الصِليبيـني، هِذِه ِهي حريةُ 
 

؛ فَأَقُولُ "بِلري"و " بوش"و أَنا لَن أُوجه كَالِمي ِلهذَا الْكَلب و لَِكني أُخاِطب سيديِه 
 .تصِرحيات، و اُهللا موالنا و ال مولَى لَكُمسوف تدفَعاِن ِبإذِْن اِهللا ثَمن هِذِه ال :هلُما

 
 ؛ِإخواين املُسِلِمني

 
ـٍّة شنت علَى اِإلسالِم  أمحد اَهللا ِإلَيكُم أَنْ من علَينا ِبالثَّباِت ِفي وجِه أَعتـى حملٍَة صِليبي

و الِعراق و ِفلَسِطني ينِزلُونَ ِبأَعداِئكُم " أَفْغاِنستان" يف تاِرِخيِه و أُبشركُم ِبأنَّ ِإخوانكُم يفْ
 بوةً صطووٍم خونَ كُلَّ يمقدتم يهأن الء، وجناِت النونَ الطّعددسي ِة وِلماِت املُؤبرالض

 .بيِت املَقِْدِس بعوِن اِهللا و قُوِته



 

٣٠٢ 

 
 ؛مةأُمِتي املُسِل

 
 ِفي اِهِدينائَِك املُجنِد أَبلَى يع حقَّقتِك يرصلَ نانَ"إنَّ أَمتاِنسأَفْغ " و ِطنيِفلَس و اقالِعر و

الشيشان، يا أُمةَ اِإلسالِم ِإنّ ميدانَ الِعراِق اليوم هو أخطَر مياِدين اِجلهاِد يف هذَا العصر، 
ى األمِة أَنْ تدعم مجاِهِدي الِعراِق األبطَالَ الِذين يجاِهدونَ يف اخلَطِّ األوِل عن ِعزِة فَعل

ـَا أيها اِإلخوةُ األِحبةُ ِفي ِعراِق اِخلالفَِة و اِجلهاِد  .. الثّبات الثّبات .. اِإلسالِم و كَرامِتِه ِفي
 .و الرباطَ الرباط

 
و ِإمنا النصر صبر ساعٍة و قَد بدأ عدوكُم يترنح، فَال تِهنوا يف مطَاردِتِه حتى يِفر منهِزماً 

 .ِبإذِْن اهللا سبحانه و تعاىل
 

وِصيكُم ِبإخاِق أُولَ الِعروةً حاصخ كَاٍن والِم ِفي كُلّ مةَ اِإلسا أُمفَي ِفي ينَاِهدا اِنكُم
 الِذي عاشرته عن قُرٍب و َ أيب مصعٍب الزرقَاِويالِعراِق خيراً و خاصةً ِبأَِخي احلبيب

هقَلْب بذُواً يِلصخاِدقَاً مه ِإال صتأَيا رم ري، وِإال كُلَّ خ هِمن تأَيا راَهللا م ِهدأُش و هتِبرخ 
 .ِمن هم أُمتِه و اهللا أَعلَم ِبسِريرِتِه اليت أَرجو أَنْ تكُونَ خيراً ِمن عالِنيِته

 
 اصِبر و احتِسب و توكَّلْ على اِهللا وحده و أُوِصيك ِبِإخواِنك املُجاِهِدين أَبا مصعٍبفَيا 

 .جاِهِدين ِبك خيراًخيراً، و أُوِصي ِإخوانك املُ
 

و اتقُوا .. الِوحدةَ الِوحدة ؛ و يا جِميع األِحبِة اَألبطَالَ ِمن أُمراِء املُجاِهِدين ِفي الِعراِق
 .اَهللا ِفي أُمة محمٍد صلّى اُهللا علَيِه و سلَّم الِّتي تنتِظر توحدكُم و اجِتماعكُم

 
 اِد؛واِجله اِق اِخلالفَِة وِعر ِفي َاِهِدينا مجيع ابباَألح اِنيوا ِإخاِئِر يشراً ِبعيكُم خأُوِصي 

 اِد ونُ اِجلهدعم مه ان، وك اِإلميرت ِح والفَت ادأَكْر اِد واِجله براِسلَِة عاِئلها البقَب الِعراِق و



 

٣٠٣ 

استوصوا ِبهم خيراً أَيها املُجاِهدونَ فَِإنهم جنود اِإلسالِم عبر .. لَِة و الِفداء أَصلُ الرجو
 .التاِريخ

 
 ال أَسألكم أنْ تحِسنوا معاملةَ و يا ِإخواِني املُجاِهِدين يف ِعراِق اِخلالفَِة و اِجلهاد؛

ِب الِعرعش كُم ِمنانوِإخ اِئِجهم وواِء حقَض ِتِهم ومِخد وا ِفيكُونأَلكم أَنْ تلْ أَساِق فَقَطْ، ب
 .ِرعايِتِهم، و أَنْ تداِفعوا عن ِإسالِمِهم و كَرامِتِهم و حرماِتِهم ِبالنفِْس و النِفيِس

 
 فَهم أَبناؤكُم ؛ها و أُسودها ِباملُجاِهِدين خيراًو أُوِصي قَباِئلَ الِعراِق و عشاِئرها و أَشرافَ
 .البررةُ و املُداِفعونَ عن ثَغِر اِإلسالِم و بيضِته

 
اِملنيالع اِدِقنياِق الصلَماَء الِعرـَا ع  أَن يتبوأوا دورهم اهلام ِفي ِإرشاِد ؛كَما أَسألُ سادتن

ِة ولى اُألماِفظُوا عحأنْ ي ِح القَاِدِم ِبإذِْن اهللا، وا ِبالفَتوهرشبأنْ ي اِد ولَى اِجلهوا عضرأنَّ حي 
عِقيدِة التوِحيِد ِمن كُلِّ من يِريد أَنْ ينتِقص ِمن حاِكِميِة الشِريعة، و ِمن الوالِء و البراء، أَو 

كْماً عح ِقيمِة ياِكِميكُِّر ِلحنـِّة أَو الت لَى أَساٍس ِمن العنصرية أَِو القَوِميِة أَو الِعلْماِني
 .الشِريعة

 
ـِي فَِإنه  ؛و أُحذِّر جِميع املُسِلِمني يف الِعراِق ِمن كُلّ ِمن منع اِجلهاد ِضد احملتلّ الصليب

ـِِه اَألطْهار و أَصحابه األبرار ِرضوانُ خاِئن هللا و رسوِلِه  صلّى اُهللا علَيِه و سلّم و آِل بيت
: اِهللا علَيِهم و خاِئن ِلساِئِر املُسِلِمني و ِإِن ادعى ما ادعى، و انتسب ما انتسب، قَالَ تعاىل

 ].٣٤:األنفال[ }نَ ولَـِكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَِإنْ أَوِليآؤه ِإالَّ الْمتقُو{
 

فََترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَن تِصيبنا {: و قَالَ تعاىل 
صِعنِدِه فَي نٍر مأَم ِح أَوِبالْفَت أِْتيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآِئرد فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبح

اِدِمني٥٢:املائدة[} ن[. 
 



 

٣٠٤ 

 بأنْ يلْتفُّوا حولَ علَماِئِهم العاِمِلني ؛و أُوِصي أَهلَ الِعراِق عامةً و مجاِهِديِهم خاصةً
واِزرؤي و موهمعدي م وهنوا عاِفعدي اِدِقني، ومالصه. 

 
ـَا أمِة اِإلسالِم و يا أيها املُسِلمونَ يف ترِكيا و الشاِم و جِزيرِة العرب؛ اَهللا اَهللا يف  فَي

مجاِهِدي الِعراِق ادعموهم ِبالنفِْس و املَاِل و العتاِد و الدعوِة و الدعاء، فَِإنـهم يقَاِتلُونَ 
لَى أَبع وداِنِهم أُسوِإخ علُوا ماصوتٍري فَيلى خع وراألم ِسريى أنْ تسع و ِطنياِب ِفلَسو

 .اِإلسالِم يف أَكْناِف بيِت املَقِْدِس فَيكُونَ الفَتح اَألكْرب و النصر األعظَم قَريبـاً ِبِإذِْن اهللا
 

آِخروِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني ب. 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٠٥ 

 الثاين و الثالثوناخلطاب 

 

  ِرسالَةٌ ِإلَى أَهِل باِكستانِرسالَةٌ ِإلَى أَهِل باِكستان
 

  هـ١٤٢٧ ربيع األول ٣٠
  م٢٠٠٦ نيسان/أبريل ٢٨

 
  و صورِة الشيخِبصوِت

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛كَاته، و بعد السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بر؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

الذكرى الثالثةٌ للغزِو األمريكِي للعراِق، فنحمد اَهللا  ؛أولُ ما أود أن أحدثَكم عنه هو
سبحانه وتعاىل أنه بعد ثالِث سنواٍت من الغزِو الصليِيب للعراِق مل جتِن أمريكا وبريطانيا 

اِق ورطةً ال حيسدون وحلفاؤمها إال اخلسائر والكوارثَ واملصائب، وقد تورطوا يف العر
عليها برغِم كذِب بوش وبلري املتواصِل، وهذه اخلسائر واملصائب مل تتم إال بتضحياِت 

فجماعةُ قاعدِة اجلهاِد يف بالِد الرافدين ااهدين وإقباِلهم على املوِت يف سبيِل اِهللا، 
ضافِة لتضحياِت غِريها  باإلوحدها قامت بثمامنائِة عمليٍة استشهاديٍة يف ثالِث سنواِت،

 .من ااهدين، وهذا هو الذي قصم ظهر أمريكا يف العراِق



 

٣٠٦ 

 
إن تضحياِت ااهدين األبطاِل قد كشفت أيضاً التهافت التام لعقيدِة الغرِب، ولعل هذه 
مِته اهلزميةَ املعنويةَ واملاديةَ للحملِة الصليبيِة الغربيِة أن تدفع الغرب ليعيد النظر يف منظو

 .الفكريِة كِلها، إن كان يبغي احلقيقةَ أو يرجو النجاةَ
 

وكما هزمت تضحيات ااهدين األبطالُ التحالف الصلييب مادياً ومعنوياً، فقد كشفت 
أيضاً طائفةَ اخلونِة املنتسبني زوراً للمسلمني، هؤالء اخلونةُ الذين اتفقوا مع الصليبيني قبل 

ومنعوا اجلهاد ضده، وأعانوا على متكيِنه يف العراِق، وبذلوا له الوعود وأثناَء الغزِو وبعده، 
 .أم سيكونون احلراس األوفياَء على مصاِلحه بعد رحيِله

 
 هؤالء خونةٌ وإن تزيوا بزِي املسلمني أو تسموا بأمساِئهم، -
 هؤالء خونةٌ وإن طالت حلاهم وعظمت عمائمهم، -
فاً أو صلةً غيبيةً أو غريها من ضروِب الدجِل هؤالء خونةٌ وإن ادعوا نسباً شري -

 واخلرافاِت،
هؤالء خونةٌ يربأُ منهم اُهللا ورسولُه وأصحابه األبرار وآلُ بيِته األطهار وأمةُ اإلسالِم  -

 .قاطبةً
 

يا أَيها {: كيف يدعي هؤالِء نسبةً لإلسالِم وقد حكم عليهم رب العزِة يف كتاِبه فقال
نآم الَِّذين هفَِإن نكُمم ملَّهوتن يمٍض وعاء بِليأَو مهضعاء بِليى أَوارصالنو ودهِخذُواْ الْيتواْ الَ ت

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مه٥١:املائدة[} ِمن[. 
 

 وأضرابهم يف اجلزيرِة، الذين هؤالِء يف العراِق وأولئك املنتسبون لبين هاشٍم يف اُألردِن
جييزون االعتراف بإسرائيلَ والصلح معها، وأشباههم يف مصر الذين يعينون فرنسا على 
املسلماِت احملجباِت، ويستقبلون السفري اإلسرائيلي يف األزهِر الشريِف ويسلمون وفاَء 



 

٣٠٧ 

 األمِة املسلمِة أن تتصدى قسطنطني للتعذيِب يف سجوِن األديرِة، هؤالء كلُهم خونةٌ، على
 .هلم، حىت ال يطعنوها من اخللِف، وهي تعرض صدرها لرصاِص األعداِء وقذاِئفهم

 
 فهو املصري املظلم الذي يدفع إليه مشرف اخلائن :أما ثاين ما أود أن أحدثَكم عنه

 احلملِة الصليبيِة باكستانَ، وال ريب أن باكستانَ هي واحدةٌ من أهِم البالِد املستهدفِة ذه
االستعماريِة اجلديدِة، اليت دف إىل إضعاِف باكستانَ وتفتيِتها لكياناٍت تابعٍة للهنِد 

 .املتحالفِة مع األمريكاِن واليهوِد
 

 وهي أن املخططَ األمريكي الصلييب الصهيوينَ وهنا أود أن أوضح نقطةً يف غايِة األمهيِة؛
 بوجوِد باكستانَ كدولٍة قويٍة عزيزٍة قادرٍة يف جنوِب آسيا، ألن احملارب لإلسالِم ال يقبلُ

 ا تضمهلا أ ا انفصلت عن اهلنِد باسِم اإلسالِم، وال يغفرلباكستانَ أ هذا املخططَ ال يغفر
أكرب املدارِس اإلسالميِة ذاِت التأثِري الواسِع يف مسلمي جنوِب ووسِط آسيا، وال يغفر هلا 

ركاِت اجلهاديِة الشعبيِة فيها ضد اهلنوِد يف كشمري وضد الروِس مث األمريكاِن يف ازدهار احل
أفغانستانَ، وال يغفر هلا جتاوب شعِبها وعلماِئها وطالِبها وجماهديها وقبائِلها مع اإلمارِة 

 حممد اإلسالميِة يف أفغانستانَ منذ قامت وإىل اليوِم ومع أمِريها ااهِد أسِد اإلسالِم املال
عمر حفظه اُهللا، وال يغفر هلا تعاطفَها الشعيب الكاسح مع دعوِة الشيِخ أسامةَ بن الدٍن 

 .للجهاِد إلخراِج األمريكاِن واليهوِد من مقدساِت املسلمني ودياِرهم
 

ويف هذا السياِق تبدو اهلند هي املرشحةَ الفضلى لتنفيِذ املخطِط الصهيوين الصليِيب إلذالِل 
 .نَ وإضعاِفها ومتزيِقهاباكستا

 
وقد كانت زيارةُ بوش األخريةُ يف أوائِل مارس لباكستانَ من أكِرب األدلِة على ذلك، حيث 

 .أعطى دفعةً قويةً لربنامِج اهلنِد النووِي، بينما وزع األوامر والتكاليف يف باكستانَ
 



 

٣٠٨ 

مشرف وأعوانه على وسأستعرض معكم باختصاٍر غيضاً من فيِض املصائِب اليت جلبها 
 :باكستانَ

 
 هي حماربةُ مشرٍف لإلسالِم يف باكستانَ، فبأمٍر من الصليبيني قدم كلَ ؛أولُ هذه املصائِب

الدعِم إلخراِج اإلمارِة اإلسالميِة من كابلَ، وحارب املدارس اإلسالميةَُ، ويسعى يف إعادِة 
ني عقيدةً قاديانيةً جديدةً تدعو الناس النظِر يف قانوِن احلدوِد، كما اخترع بتوجيِه الصليبي

إلسالٍم بال جهاٍد وال أمٍر مبعروٍف وال ٍي عن منكٍر وال التزاٍم بأحكاِم الشريعِة، ومساها 
 .باالعتداِل املتنوِر

 
 هو ديد مشرٍف لألمِن القومِي الباكستاِين، فمشرف كان الداعم ؛وثاين هذه املصائِب

رِة اإلسالميِة من كابلَ، وكان السبب الرئيسي يف قياِم حكومٍة يف األساسي إلخراِج اإلما
 كابلَ مواليٍة ألمريكا واهلنِد ومعاديٍة لباكستانَ، ونتيجةً خليانِة مشرٍف تسللت املخابرات
اهلنديةُ للحدوِد الباكستانيِة األفغانيِة، وفتحت قنصلياِتها يف املدِن املتامخِة لباكستانَ، 

خسر :فأوالً خاسراً مرتني، -خبروِج حكومِة طالبانَ من كابلَ- الباكستاينُ وأصبح اجليش 
اجليش الباكستاينُ العمق التعبوي، الذي توفره له أفغانستانُ بأراضيها املرتفعِة وجباِلها عند 

 له  أصبح ظهر اجليِش الباكستاِين مكشوفاً لنظاٍم معاٍد: وثانياً،أيِة مواجهٍة هنديةَ باكستانيةَ
 .متحالٍف مع أعداِئه

 
فإذا أضفتم هلذا جناح اهلنِد يف استغالِل قواعد جويٍة يف طاجيكستانَ وسعيها للتعاوِن 
 العسكرِي مع دوِل وسِط آسيا ألدركتم مدى الورطِة التعبويِة اليت تورطَ فيها اجليش

 .الباكستاينُ
 

ت اإلشراِف األمريكِي وبالتايل ومشرف هو الذي وضع الربنامج النووي الباكستاِين حت
اليهودِي واهلندِي، واستغل مشرف اام أمريكا لعبِد القديِر خان لفرِض رقابِتها على 
الربنامِج النووِي الباكستاِين، مث هل يعقلُ أن عبد القديِر خان كان خارج الرقابِة 



 

٣٠٩ 

ن حياكموا يف قضيِة عبِد االستخباراتيِة العسكريِة الباكستانيِة؟ ولذا فإن أولَ من جيب أ
القديِر خان هم قيادات اجليِش واالستخباراِت الباكستانيِة، ولكن عبد القديِر خان 

 .استخدم ككبِش فداٍء إلرضاِء أمريكا
 

ومشرف هو الذي يشعلُ احلرب األهليةَ يف داخِل باكستانَ حلساِب أمريكا يف وزيرستانَ 
 .ةَ خلسارِته وال يعود على باكستانَ إال بأسوِأ األضراِروبلوشستانَ يف صراٍع دموٍي ال اي

 
وأسوأُ ما يتمناه أي جيٍش يف الدنيا أن يكلف بالدفاِع عن حدوِده يف الوقِت الذي يتورطُ 
 بعد الكارثةُ اليت سببتها احلرب فيه يف حرٍب أهليٍة داخليٍة، والذاكرةُ الباكستانيةُ مل تنس

الشرقيِة، وما فعله مشرف يف باجور ووزيرستانَ وبلوشستانَ سيكرره األهليةُ يف باكستانَ 
 .يف كراتشي والهور وبشاور بل ويف أِي مكاٍن يطلب منه األمريكانُ أن يضربه

 
 هو الذي يسعى يف تغيِري العقيدِة القتاليِة للجيِش الباكستاِين بتكراِره أن اخلطر ومشرف

 الداخِل وليس من اخلارِج، أي أنه حيرض اجليش الباكستاينَ احلقيقي على باكستانَ هو من
 .على قتاِل أهِله وإخواِنه والتغاضِي عن اخلطِر اهلندِي

 
وإذا فسدِت العقيدةُ القتاليةُ ألِي جيٍش، وحتول قتالُه إىل قتاٍل من أجِل الراتِب واملنصِب 

اِل، كيف ميكن أن يقتنع الضابطُ فقط، فإن هذا اجليش سيفر من امليداِن عند احتداِم القت
أو اجلندي الباكستاينُ بأنه يدافع عن اإلسالِم بينما هو الذي مكن األمريكانَ من قتِل 
عشراِت اآلالِف من املسلمني يف أفغانستانَ، ومكنهم من إخراِج اإلمارِة اإلسالميِة من 

 بأنه يدافع عن حرماِت كابلَ، وكيف ميكن أن يقتنع الضابطُ أو اجلندي الباكستاينُ
الباكستانيني بينما قادته يأمرونه بقتِل النساِء واألطفاِل يف داخِل بلِده، وكيف ميكن أن 
يقتنع الضابطُ أو اجلندي الباكستاينُ بأنه يدافع عن عزِة باكستانَ وكرامِتها بينما هو يرى 

 .مريكي رفيعرؤساَءه يأمرونه بشِن مذحبٍة جديدٍة كلما زارهم مسؤولٌ أ
 



 

٣١٠ 

 هو تفريطُ مشرٍف يف قضيِة كشمري وسعيه الدؤوب للتخلِص منها ؛وثالثُ هذه املصائِب
فمشرف هو الذي خنق املقاومةَ اجلهاديةَ ضد اهلنِد مما أدى لتوحِشها وترسيِمها : بأِي مثٍن
كشمري بينما ومشرف هو الذي قدم وال زال يقدم التنازالِت املتكررةَ يف قضيِة . للحدوِد

ومشرف هو الذي يسعى خلداِع األمِة املسلمِة . مل تتزحزح اهلند خطوةً واحدةً عن موقِفها
يف باكستانَ بإيهاِمها أن املشكلةَ مع اهلنِد ستنحلُ بإجراءاِت بناِء الثقِة، ليعطلَ السعي من 

 .ِدأجِل حتريِر كشمري، اليت هي املشكلةُ احلقيقيةُ بني باكستانَ واهلن
 

ومشرف هو الذي حيارب ااهدين العرب وإخوانهم من أحناِء العاِمل اإلسالمِي، الذين 
يعدون من أهِم األسلحِة لتحريِر كشمري، كما سامهوا من قبل يف حتريِر أفغانستانَ من 

ومشرف هو الذي أدخل القواِت واالستخباراِت األمريكيةَ يف كشمري حبجِة . الروِس
نكويب الزلزاِل، فدخلت حتت هذا الغطاِء، وأخذت يف تقويِة دفاعاِتها مساعدِة م

 .واستحكاماِتها لتأسيِس قواعد صليبيٍة دائمٍة على احلدوِد الباكستانيِة اهلنديِة
 

 هو اعتراف مشرٍف بإسرائيلَ ليهيأَ نفسيةَ الباكستانيني لالعتراِف ؛ورابع هذه املصائِب
بدولِة هندوسيٍة يف كشمري. 

 
 هو إهانته للكرامِة والسيادِة الباكستانيِة، حني أطلق يد املخابراِت ؛وخامس هذه املصائِب

واملباحِث األمريكيِة يف باكستانَ، وحول جيش باكستانَ وأجهزةَ أمِنها لكالِب صيٍد 
 .حلساِب الصليبيني

 
 الرشوِة وتزويِر  هو إفساده للحياِة السياسيِة يف باكستانَ، فعرب؛وسادس هذه املصائِب

االنتخاباِت نصب مشرف نفسه رئيساً، وكون حزباً من املرتشني املنتفعني، منحهم أغلبيةَ 
مقاعِد الربملاِن، ووزع عليهم وعلى بقيِة أنصاِره ثرواِت البالِد اليت استحوذ عليها، وهو 

 .كستانَالذي ادعى يف بدايِة حكِمه أنه قد جاء حملاربِة الفساِد املاِيل يف با
 



 

٣١١ 

والغرب الذي يدعي الدفاع عن الدميقراطيِة كان يعادي مشرف يف بدايِة حكِمه، مث انقلب 
معجباً به وخبياناِته، بل ويشجعه اليوم على البقاِء يف احلكِم بأيِة وسيلٍة ملّا أثبت جدارته يف 

 .قتِل املسلمني
 

يعترب ه يف حتصيِل األمواِل لن إن مشكلةَ مشرٍف احلقيقيةَ هي الرشوةُ، ومشرفأن جناح 
 إال خبيانِة باكستانَ وإال باسترضاِء أمريكا واالرمتاِء حتت أقداِمها، ولكنه ينسى النصف يتم
اآلخر من احلقيقِة، وهو أن أمريكا تلقي بعمالِئها يف املزبلِة إذا انتهِت احلاجةُ إليهم، ولو 

ِه شاهداً على ذلك، حيث أمروه باخلروِج من نظر عرب حدوِده الغربيِة فسريى مصري الشا
إيرانَ، مث حرموه اللجوَء بل وحىت العالِج، الذي مل جيده إال عند صديِقه املرتشي أنوِر 

 .الساداِت
 

ومتاشياً مع عبادِة مشرٍف للماِل وتكالِبه على الرشوِة فإنه حياولُ إقناع الشعِب الباكستاِين 
ون النظِر أليِة اعتباراٍت عقائديٍة أو أخالقيٍة، وهو نفس بأن عليه أن يراعي مصلحته د

منطِق جتاِر املخدراِت وعصاباِت الرقيِق األبيِض واجلواسيِس واخلونِة، وعاقبةُ هذا املسلِك 
الشيطَانُ يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم {: هو خسارةُ الدنيا واآلخرِة، يقولُ احلق تبارك وتعاىل

ِبالْفَحِليمع اِسعو اللّهالً وفَضو هنةً مِفرغكُم مِعدي اللّهاء و٢٦٨:البقرة [}ش[. 
 

ِ أن يقف اليوم يف صِف اإلسالِم ضد احلملِة ؛وإين أتوجه خبطايب للشعِب الباكستاين
ِل جٍد الصليبيِة الصهيونيِة على العاِمل اإلسالمِي وعلى باكستانَ، وأناشدهم أن يسعوا بك

لإلطاحِة ذا ارِم اخلائِن املرتشي، وأن يدعموا إخوانهم ااهدين يف أفغانستانَ بكِل ما 
 .ميلكون حىت يهزموا املخططَ الصلييب الصهيوينَ املتحالف مع اهلنِد

 
  إىل املصِري املظلِم الذي ينتظره يف الدنيا واآلخرِة، فقد حتول؛كما أنبه اجليش الباكستاينَ

اجليش الباكستاينُ لقواٍت تصطف حتت صليِب بوش يف محلِته الصليبيِة على اإلسالِم 



 

٣١٢ 

واملسلمني، كما حتول إلداٍة هلدِم باكستانَ ومتزيِقها، وليعلم كلُ جندٍي وضابٍط يف اجليِش 
 .الباكستاِين أن اَهللا قد توعد كلَ من واىل الكفار ضد املسلمني بالعذاِب األليِم

 
 الَِّذين يتِخذُونَ الْكَاِفِرين  *بشِر الْمناِفِقني ِبأَنَّ لَهم عذَاباً أَِليماً{: حلق تبارك وتعاىليقولُ ا

-١٣٨:النساء [}أَوِلياء ِمن دوِن الْمؤِمِنني أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ الِعزةَ ِللِّه جِميعاً
 وضابٍط يف اجليِش الباكستاِين أن مشرف يلقي م يف حمرقِة ، وليعلم كلُ جندٍي]١٣٩

احلرِب األهليِة مقابلَ الرشاوى اليت حصل عليها من األمريكاِن، وأنه ال يبايل لو قُِتل من 
اجليِش الباكستاِين عشرةُ آالٍف أو عشرون ألفاً طاملا متتلئُ جيوبه من الرشاوى، وليعلموا 

 للهرِب للخارِج عند انتصاِر الثورِة الشعبيِة حيث يتمتع حبساباِته أن مشرف قد أعد العدةَ
 .السريِة

 
ولذا فإين أدعو كلَ ضابٍط وجندٍي يف اجليِش الباكستاِين لعصياِن أوامِر قيادِته بقتِل 

إال فليواجه ااهدين الذين طردوا اإلجنليز  املسلمني يف باكستانَ وأفغانستانَ، و
 .والروس من قبل

 
قُل ِللَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وِإنْ يعودواْ {: قال احلق تبارك وتعاىل
 وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه فَِإِن انتهواْ  *فَقَد مضت سنةُ اَألوِلِني

 } وِإن تولَّواْ فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه موالَكُم ِنعم الْمولَى وِنعم النِصري *للّه ِبما يعملُونَ بِصريفَِإنَّ ا
 .]٤٠-٣٨:األنفال[
 

آِخروحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه و. 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣١٣ 

 الثالث و الثالثوناخلطاب 

 

  دعم الِفلَسِطيِنيـيندعم الِفلَسِطيِنيـين
 

  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٣
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٩

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 . و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من واالهِبسِم اِهللا
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

لى العامل اإلسالمي وتوغلها أود أن أحتدث إليكم اليوم عن احلملة الصهيونية الصليبية ع
 .يف مجيع نواحي حياتنا

 
 حياصر إخواننا الفلسطينيون لتركيعهم ومحلهم على االستسالم التام إلرادة ؛ففي فلسطني

قوى االستكبار الصليبية الصهيونية اليت تسعى لفرض الوجود اإلسرائيلي يف أرض اإلسالم 
مني منذ اتفاقية اهلدنة عام ألٍف وتسعمائٍة عرب القوة املسلحة وعرب خيانات احلكام املستسل



 

٣١٤ 

وتسعة وأربعني حىت اتفاقية أوسلو ومؤمتر محاية إسرائيل بشرم الشيخ ومبادرة االستسالم 
 .العربية، اليت ابتكرها حامي عقيدة التوحيد األمريكية عبد اهللا بن عبد العزيز

 
مل - األمن لقهر األمةرغم تبذيرهم يف الفحش والفجور ونفقات-ومل جيرؤ حكام العرب 

 ألن األوامر صدرت من قيصر ؛جيرؤوا على أن يسدوا احتياجات شهٍر واحٍد للفلسطينيني
واشنطن لعماله بتجويع الفلسطينيني وحماصرم، فبادر للتنفيذ الغرب الصلييب وإسرائيل 

 .وعمالء العرب
 

هللا بن عبد العزيز هو ومن املضحكات املبكيات يف هذا الصدد ما أذيع أخرياً من أن عبد ا
أغىن حاكٍم يف العامل، إذ تبلغ ثروته املعلنة واحداً وعشرين مليار دوالر، واحد وعشرون 
مليار أخذها سلباً وباً وغصباً وقهراً وظلماً من أموال املسلمني، بينما يتضور املسلمون 

 .جوعاً
 

سأله من أين لك هذا؟ أم هذه هي دميقراطية أمريكا وإصالحها، هل جترؤ أمريكا على أن ت
 .أا هي اليت تشجعه وحتميه وتدعمه، ألن نصيب األسد من هذا النهب يصب يف بنوكها

 
 وقد جيادل عبد اهللا بن عبد العزيز بأن ما نشر كذب، إذن فما هي احلقيقة؟

 
 كم تبلغ ثروتك؟ وثروة أبنائك وأحفادك وحاشيتك وإخوانك؟ −
 املالية، أثبت فيه ثروتك وممتلكاتك؟هل قدمت للحكومة إقراراً بالذمة  −
 وبأي طريٍق وصلتك؟ وما هي خمصصاتك؟ وملاذا تستويل عليها؟ −
 لرقابٍة شعبيٍة؟ لتفتيٍش قضائٍي أو وهل ختضع ثروتك لتدقيٍق حماسٍيب أو −
 وهل هناك هيئةٌ مستقلةٌ ذات حصانٍة تشرف على ذلك؟ −
 أو أنفقته؟وهل هناك جملس منتخب حياسبك على كل رياٍل اكتسبته  −
 



 

٣١٥ 

أم أن هناك جيش من فقهاء التسول يبيح لك أموال املسلمني ودماءهم وحرمام؟ 
 إلنك اإلمام املعصوم، الذي تنهب وتظلم وتتنازل وختون وحتكم وال راد حلكمك؟

 
كيف سكت أيتها األمة على هذا الفساد حىت بلغ إىل هذا الطغيان، لوال تكالبنا على الدنيا 

 .موت ملا كان هذا اللص الفاسد ولياً ألمر املسلمني يف دولة العقيدة والتوحيدوكراهيتنا لل
 

 :أليس من حقنا أن نقول لك أيتها األمة ما قاله عمر أبو ريشة
 

 كان يف احلكم عبيد الدرهم *** فاحبسي الشكوى فلوالك ملا
 

دعم الذي جيب لذا فإين أدعو املسلمني يف كل مكاٍن لدعم إخوام الفلسطينيني، ذلك ال
أن يوجه أوالً للمجاهدين مث ألسر الشهداء واألسرى، مث بعد أن يكتفي ااهدون وأسر 
الشهداء واألسرى يوجه ما تبقى للجوانب االجتماعية واملعيشية، حىت يظل اجلهاد قائماً 

 .فاعالً حياً
 

 ألن فلسطني ؛ودعم اجلهاد يف فلسطني بالنفس واملال والرأي فريضةٌ عينيةٌ على كل مسلٍم
كانت دار إسالٍم احتلها الكفار، فأصبح حتريرها وإعادة حكم اإلسالم هلا فريضةً عينيةً 
على كل مسلٍم بإمجاع علماء األمة، وكذلك احلال يف كل أرٍض احتلها الكفار، ورحم 

 الشيخ عبد اهللا عزام، الذي طاملا كرر وأكد أن املسلمني -كما حنسبه-اهللا شهيد اإلسالم 
مثون منذ سقوط األندلس وإىل اليوم، ألم مل يقوموا بالفريضة العينية يف حترير ديار آ

 .اإلسالم من الكفار
 

 فإين أحرضهم على التمسك بعقيدة التوحيد وحاكمية ؛أما إخواننا يف فلسطني
الشريعة، وأن يرفضوا االعتراف بباعة فلسطني العلمانيني، وال يعترفوا برئاستهم وال 



 

٣١٦ 

 وأن يظهروا موقفاً واضحاً ال مناورة فيه وال مداراة بنبذ كل اتفاقيات سلطتهم،
 .االستسالم ورفضها والتربؤ منها

 
وأدعوهم أال يلقوا سالحهم، ففلسطني لن تتحرر بتسول إعانات الشرق والغرب وال 
باملناورات السياسية وال االعتراف بشرعية باعة فلسطني والكالم املداهن الذي يدور حول 

 ولكن ،حلقائق، ويلتف حول الثوابت، ومييع مواقف الرباءة من اتفاقيات االستسالما
 . بدماء الشهداء ومعاناة األسرى وباجلهاد يف سبيل اهللا-بإذن اهللا-ستتحرر فلسطني 

 
كما أدعوهم لرفض أي استفتاٍء على فلسطني، ففلسطني ليست للمساومة واملناقصة، 

رها فريضةٌ عينيةٌ على كل مسلٍم، كل فلسطني قبل سبعٍة فلسطني كانت دار إسالٍم، وحتري
 .وستني وبعدها

 
إن قضية فلسطني هي ميدانٌ من ميادين املواجهة بني األمة املسلمة واحلملة الصليبية 
الصهيونية، وعزل اجلهاد يف فلسطني عن جهاد األمة املسلمة ضد الصليبيني وعمالئهم لن 

 .يايؤدي إال إىل خسارة الدين والدن
 

إين ال أطالب الذين يعزلون اجلهاد يف فلسطني بأن جياهدوا يف الشيشان مثالً، ولكين 
أطالب كل مسلٍم يف فلسطني بأن يقف مع قضايا أمته يف الشيشان والعراق وأفغانستان 

 .والفلبني وجوانتانامو، ولو بالقول والدعوة والتحريض
 

قومياً دفاعاً عن مصلحٍة سياسيٍة مقيدٍة  قتاالً -مل يكن يوماً من األيام-إن اإلسالم 
 ولكن اإلسالم كان وما زال جهاداً يف سبيل اهللا حلماية عقيدة التوحيد بالوحدة الوطنية،

} وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللِّه{: يقول احلق تبارك وتعاىل. ونشرها
} والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياء بعض{: وتعاىل، ويقول احلق تبارك ]١٩٣:البقرة[



 

٣١٧ 

} وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النصر{: ، ويقول احلق تبارك وتعاىل]٧١:التوبة[
 .]٧٢:األنفال[
 

على نزاهة  فتدعم احلملة الصليبية الصهيونية النظام العلماين الذي يتعدى ؛أما يف مصر
 .القضاء ويزور االنتخابات ويفرض قوانني الطوارئ

 
 لن تنالوا استقاللكم ألن أمريكا وإسرائيل ؛وأنا هنا أحتدث للقضاة يف مصر، فأقول هلم

 وما ترونه اليوم من إجراءاٍت ضدكم هو جزٌء من ، ال تريدان ذلك-ببساطٍة ووضوٍح–
ال مبارك يف واشنطن يف وقت فقد كان مج. مشروع اإلصالح األمريكي املوعود

 .احتجاجكم ليحصل على دعٍم جديٍد من بوش لسياسة أبيه
 

أيها القضاة لن حتصلوا على استقالٍل يف وطٍن تابٍع حمتٍل، والنظام لن يعطيكم استقالالً ألنه 
 .بذلك يقتل نفسه بيده

 
لقوانني ولكن جيب أن أصارحكم أنكم جزٌء من املشكلة، فأنتم قد رضيتم بالدستور وا

 .العلمانية، اليت فرضت على األمة بقوة السالح والقهر والتعذيب واالنتخابات املزورة
 

 فبأيديكم تسطر األحكام اليت تبطش ؛وأنتم الذين أعنتم على انتهاك حقوق األمة
باملسلمني، وبأيديكم حيكم بقوانني الطوارئ والبطش والقهر، وأنتم تعلمون أن هذه 

اد مركب، فهي قوانني خمالفةٌ للشريعة، وهي قوانني فرضت بالقهر القوانني فسادها فس
مع أن . ومل تتحركوا لالعتراض عليها. واالنتخابات املزورة، ومع ذلك أنتم حتكمون ا

القاضي عبد الغفار حممد أقر يف حيثيات حكمه الشهري، بأن الدستور والقوانني يتصادمون 
 .مصر، وأن تطبيق الشريعة أمل كل مسلٍم يف مصرمع الشريعة املغيبة عن احلكم يف 

 



 

٣١٨ 

وأنتم تعلمون أن شباب مصر وحرائرها بل وأطفاهلا يسامون سوء العذاب على مرمى 
حجٍر منكم، ومع ذلك مل تعتصموا ومل خترجوا للشارع، وأنتم تعلمون أن النيابة تتواطأ 

وا للشارع، ومل مع املباحث على تعذيب املصريني، ومع ذلك مل تعتصموا ومل خترج
 .تطالبوا بتأديب املتواطئني مع املباحث

 
ومن قبل وقعت اتفاقيات االستسالم مع إسرائيل بالغش والتزوير من حكومٍة علمانيٍة 

 .مغتصبٍة للسلطة ومل تتحركوا، ومل تعتصموا ومل خترجوا للشارع
 

ت األمريكية ومن قبل قتل سليمان خاطر يف السجن احلريب ومل تتحركوا، وحتركت القوا
من مصر لضرب العراق ومل تتحركوا، ومتت االنتخابات بالتزوير واإلجرام ومل تعتصموا 

اليت كان بإمكانكم . ومل خترجوا للشارع، وقبل معظمكم باملشاركة يف متثيلية الكذب
إيقافها، االنتخابات اليت شاركتم فيها، وكان ميكنكم أن توقفوا هذه املهزلة بالتوقف عن 

رار يف املشاركة فيها، أو االمتناع عن التصديق على نتائجها، أو إصدار تقريٍر االستم
 .بتزويرها وبطالا، مع أن اجلرائم والتعديات فيها قد طالتكم

 
هل جيرؤ أي قاٍض على أن يتحرك لتفتيش إدارات مباحث أمن الدولة ومراكز الشرطة، 

أن يطالب باالعتصام اعتراضاً على هل جيرؤ أي قاٍض على . وهو أمر من سلطته قانوناً
تغييب الشريعة عن احلكم يف مصر، واعتراضاً على وجود القواعد األمريكية يف مصر، 
واعتراضاً على مرور السفن احلربية يف  قناة السويس لضرب العراق، وعلى دخول اليهود 

لتعذيب بدون تأشريٍة ملمارسة الفساد يف سيناء، وهل حترك أي قاٍض إليقاف محالت ا
 .اجلماعي يف سيناء

 
 .لألسف مل تتحركوا ملا حدثت كل هذه الكوارث

 



 

٣١٩ 

أنتم لألسف جزٌء من النظام العلماين احملارب لإلسالم املستسلم ألمريكا وإسرائيل املتسلط 
على شعبه بالقهر والسرقة والدساتري امللفقة والقوانني العلمانية املزورة السيئة السمعة 

 .ةواالنتخابات املزور
 

أيها القضاة لن حتصلوا على االستقالل إال يف وطن حٍر، ولن تتحرر ديارنا إال إذا حكّمت 
أما بدون ذلك فأنتم . الشريعة وطرد الغزاة وخلع الطغاة وأعيدت احلقوق لألمة املسلمة

 .حترثون يف املاء، وتبذرون يف اهلواء
 

 بوظائفكم وأنفسكم وأموالكم إذا قبلتم أن تضحوا يف سبيل اهللا ويف سبيل احلق والعدل
: فحينئٍذ ستنتصرون، وستنتصر معكم أمتكم، إذا عملتم حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

: ، وحبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم)أال إنّ أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطاٍن جائٍر(
، فحينئذ )اه فقتلهسيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، ورجلٌ قام إىل إماٍم جائٍر فأمره و(

أما دون ذلك فال تطمعوا يف استقالٍل أو كرامٍة أو . ستنتصرون، وستنتصر معكم أمتكم
 .عزٍة

 
 إنك ستظلني مقهورةً ؛أما عن متديد قانون الطوارئ يف مصر فأقول لألمة املسلمة

قانوناً مقموعةً طاملا مل تتحرري من احلملة الصليبية وأذناا، أياً كان مسمى هذا القهر 
 .للطوارئ أو قانوناً لإلرهاب أو قانوناً لالستعباد، فال مشاحة يف األلفاظ

 
وطاملا ظل هذا النظام وأمثاله يف اجلزائر وتونس وجزيرة العرب وباكستان قابعني على 

 ال حل إال بالتصدي للظلم واألمر ،صدرك فال أمل يف النجاة من البطش والتنكيل
ر واجلهاد يف سبيل اهللا، لن نتمكن من أن نعيش أعزاء إال إذا باملعروف والنهي عن املنك
 .تعلمنا كيف منوت شهداء

 



 

٣٢٠ 

 فقد منحت احلملة الصليبية اليهودية شهادة االمتياز يف العمالة للقذايف من ؛أما يف ليبيا
هذه يا أمتنا املسلمة هي خطة . قيصر واشنطن لتفانيه يف خدمة احلملة الصليبية على اجلهاد

ح الدميقراطي اليت تريد أمريكا الصليبية أن تفرضها علينا جبالديها القذايف ومبارٍك اإلصال
 .وآل سعود ومشرٍف وبوتفليقة

 
 فقد قرر جملس األمن الصلييب إرسال خرباء عسكريني لدارفور متهيداً ؛أما يف السودان

 يف تقسيم الحتالهلا وفصلها، واحلكومة السودانية املتخاذلة تشارك أمريكا الصليبية
 .السودان من أجل احلفاظ على كراسي احلكم

 
ولذا فإين أدعو كل مسلٍم وأدعو كل من يف قلبه ذرةٌ من إمياٍن يف السودان وكل غيوٍر 
على إسالمه يف دارفور أن يقف يف وجه هذا املخطط الصلييب الصهيوين الحتالل ديار 

اً لتمكني الصليبيني واليهود من اإلسالم، جيب أال يكون اخلالف مع حكومة اخلرطوم مربر
 فال ميكن أن تكون الدعوة للتحرر من حكومة اخلرطوم مربراً ،ديار اإلسالم ومن دارفور

 .الستعباد املسلمني بيد الصليبيني واليهود
 

فحي اهللا ااهدين يف كل مكاٍن الذين تصدوا للحملة الصليبية الصهيونية بقيادة أمريكا 
  اهللا أسود اإلسالم يف العراق،حي وأثخنوا فيها،

 
 ،أبا مصعٍب الزرقاويوحي اهللا بطل اإلسالم الصابر ااهد 
 ،وحي اهللا شورى ااهدين يف العراق

 
وحي اهللا شعب العراق الصامد البطل  وحي اهللا كل جماهٍد ومرابٍط يف عراق اخلالفة،

ن للصليبيني وألعوام املرتدين زعماءه وعلماءه وقبائله ورجاله ونساءه الذين يتصدو
 .ولتجار الدين اخلائنني

 



 

٣٢١ 

 الذي حي اهللا أمري املؤمنني املال حممد عمر، وحي اهللا أهل اجلهاد والرباط يف أفغانستان،
مل يبع دينه بعرٍض من الدنيا من أجل ملكه، وأعطى الدنيا كلها درساً يف التوحيد والتوكل 

اهللا سائر ا اهدين واملرابطني أسود اإلسالم يف أفغانستان الناصرين لدين واليقني، وحي
 يف وجه حتالف الصليبيني واملرتدين، وأسأل اهللا أن جيزيهم -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

خري اجلزاء على محلتهم الصادقة يف هذا الربيع، كما أسأله سبحانه أن جيعل الصيف ناراً 
 .يبيني وعمالئهم املرتدينحمرقةً على األمريكان وأحالفهم الصل

 
وحي اهللا أسود اإلسالم يف جبال األطلس الشماء إخواننا يف اجلماعة السلفية للدعوة 
والقتال املدافعني عن اإلسالم يف اجلزائر يف وجه حتالف الصليبيني وأبناء فرنسا اخلونة 

 .املرتدين
 

 .غوا كربياء روسيا يف الترابوحي اهللا أسود اإلسالم يف جبال الشيشان األبية، الذين مر
 

وحي اهللا أسود اإلسالم يف فلسطني وكشمري وإندونيسيا والفلبني ومصر والشام وجزيرة 
. العرب ويف كل مكاٍن، من ذكرت منهم ومن مل أذكر، ومن عرفت منهم ومن مل أعرف

لٌ صدقُوا ما ِمن الْمؤِمِنني ِرجا{: الذين أرجو أن يتحقق فيهم قول احلق تبارك وتعاىل
} عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا تبِديلًا

 .] ٢٣:األحزاب[
 

إن تضحيات ااهدين مل تفشل خطط أمريكا ضد املسلمني فقط، ولكنها أيضاً عطلت 
املظلومني واملستضعفني يف العامل أن يقفوا معنا جرائمها ضد اإلنسانية، ولذا فإين أدعو كل 

يف مواجهة الشيطان األكرب، ويف مواجهة هذه احلضارة الغربية ارمة اليت ارتكبت من 
الشنائع ما مل يرتكب من قبل يف تاريخ البشرية، وأن ينتهزوا فرصة هجوم ااهدين على 

 . تاريخ بين البشرأمريكا ليكيلوا هلا ضربام، حىت يسقط رمز الظلم يف
 



 

٣٢٢ 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٢٣ 

 الرابع و الثالثوناخلطاب 

 

 كَاِن ِفيِرياَألم اِئمرج كَاِن ِفيِرياَألم اِئمرلجلكَابكَاب  
 

  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ٢٥
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٢١

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛سلمونَ ِفي كلِّ مكاٍنأيها اإلخوةُ املُ
 

أَتوجه ِبحديثي اليوم إلخواينَ املُسلمني يف كابل الَّذين عاشوا اَألحداثَ املَريرة أمس 
اِت اَألمريِكيديداً على ِإجراِم القوليالً جِنِهم ددوا بأُمِّ أعيشاهةوِضد عِب األفغاِنيالش . 

 
 ؛إنَّ ِعدوانَ األمِريكان اَألِخري علَيكُم: ِإخواِني املُسِلمني ِفي كابل

 
كابل وخوست ونزالن وِهلمند يف  ِمن قَتِل اَألبرياء ةقَد سبقَه ِمن قَبل ِسلِسلَة طَويلَ •

 وقَندهار وكونر،
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  قَندهار وباغرام وِسجِن الظّالِم يف كابل،وسبقَه ِمن قَبل تعذيب املُسِلمني يف •
 ،غوانتنامووسبقَه ِمن قَبل إهانةُ القُرآن الكَرمي ِفي بدران  •
سِتهزاء الدِنمارِكيني والفَرنِسيني واِإليطاِليني ِبشخِص النِبي اَألكرم اوسبقَه ِمن قبل  •

 صلى اهللا عليِه وسلّم،
• ِمن قَبل ت قَهبسنونتيكل(كرمي و(و  )تشرات( ِبيبِّ النلى سع زاءاً لَهشدي جِلسلمان ر 

لَّم وسلَيِه ولى اهللا عد صمحيِته األطهارأَمهِل ب. 
 

ل خاصيف كاب ي أُناشد املُسِلمنيةِولذا فِإنيف كُلّ أفغاِنستان عامقفَة ة؛  وِقفوا وأن ي
متَألت ا ِتلك القُوات الَّيت ، ِلدوِل اِإلسالمةوجِه قُواِت الكُفر الغاِزيصاِدقه ِفي سبيِل اهللا ِفي 

 .سماُء كابل بأعالِمها ِمن كُلّ لَوٍن وشكل
 
 ة؛فغاِنستان عامأيف كُلّ   وة،ناِشد أُخواين املُسِلمني ِفي كابل خاصأُ

 
 ،اِإلسالم أُناِشدهم •
 ،لعظيموأُناِشدهم تعظيم القُرآن ا •
 ،وأُناِشدهم محبة النِبي الكَرمي صلى اهللا علَيِه وسلَّم •
• ةَ والِعزهامم املروءةَ والشهة،وأُناِشد 
 ،ضيموأُناِشدهم ِغريةَ األفغان وكَرامتهم وِإباَءهم ال •
 ة،وأُناِشدهم تذَكُر تاريخ آباِئِهم ِفي مقاومِة الغزا •
 داِر اِإلسالم،يف  الكاِفر الغاِشم الظاِلم االحتالل ذلك أن يقاِوموا هذا أُناِشدهم ِبكُلّ •
 يقوموا ِبواِجِبِهم الشرِعي أنوأُناِشد شباب اإلسالم ِفي املَداِرس واجلاِمعات ِبكابل  •

 .ِدفاعاً عن ِديِنِهم وأَعراِضِهم وشرِفِهم ووطَِنِهم
 

ولَن ترضى عنك الْيهود والَ { :يقولُ احلَق تبارك وتعاىل ؛إخواِني املُسلمني ِفي كابل
مهِملَّت ِبعتى تتى حارص١٢٠البقرة [}الن.[ 
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عاىلوتو كبارقولُ احلَق تِإِن { : ي ن ِديِنكُمع وكُمدري ىتح كُمقَاِتلُونالُونَ يزالَ يو

 ].٢١٧:رةالبق [}استطَاعواْ
 

 أِذالّء إىل الَّذين يريدونَ أن يحِولوكُم ةفَال تأمنوا ِلهؤالِء الغزاِة الكُفّار وال ِلعمالِئِهم اخلَون
 .مستعبدين ِفي سبيل تحقيق مطاِمِعِهم ومكاِسِبِهم

 
احداً مع فوا صفاً وِق ة؛ ويف كُلّ أفغاِنستانَ عامة،خواين املُسلمني ِفي كابل خاصإ

ات الغاِزيالقُو طردحىت ت ر ةاملُجاِهدينرحتأ واء ةفغاِنستان املُسِلمريعةُ الغركَّم الشحوت 
 .وتصانَ احلُرمات ويستتب األمن وينتِشر العدل

 
ِه صفّاً كَأَنهم بنيانٌ ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل{: يقول احلق تبارك وتعاىل

وصصر٤:الصف [}م.[ 
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 وناخلامس و الثالثاخلطاب 

 

  ِرثَاُء شِهيِد اُألمِة و أَِمير االسِتشهاِديين؛ِرثَاُء شِهيِد اُألمِة و أَِمير االسِتشهاِديين؛
  أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي رِحمه اهللاأَِبي مصعٍب الزرقَاِوي رِحمه اهللا

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ٢٧
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٢٣

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 . و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من واالهِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

 أخانا ؛أئمتهافإننا ننعى لألمة املسلمة جندياً من جنودها وبطالً من أبطاهلا وإماماً من 
 وأسكنه فسيح جناته وعوض -رمحه اهللا-  أبا مصعب الزرقاوي-كما حنسبه-الشهيد 

 وناراً ودماراً على أعداء ، وجعل شهادته نوراً ألولياء اهللا،أمة اإلسالم عنه خري عوض
 .اهللا من الصليبيني وأعوام اخلائنني وجتار الدين الدجالني
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 يستنهض الوادي صباح مساء**  *ركزوا رفاتك يف الرمال لواًء
 توحي إىل جيل الغد البغضاء *** يا وحيهم نصبوا مناراً من دم

 
 أن اللذين حرصا على أن -رمحه اهللا-ولقد استوقفين وأنا استمع خلرب مصرع أيب مصعب 

ي خليل زاده، فأحسست أن ازمل  نوري املالكي و: أول من يعلنان اخلرب للعامل مهايكونا
 ؛قد خلص معظم معامل الصراع بني الصليبية واإلسالم يف العراقهذا اإلعالن 

 
 واملرمتي حتت أقدام ، التارك لدينه واملهاجر ألمريكا، األفغاين املرتد،ي خليل زادهازمل

 . وأحد صبيان ولف ولتز،األصوليني املتصهينني
 

تفق  والذي ا، الذي يتاجر باإلسالم من أجل الوصول لكرسي احلكم،ونوري املالكي
 ومنع ، وختلى عن حاكمية الشريعة،وأشباهه مع الغزاة الصليبيني قبل الغزو وأثناءه وبعده

 . بل وقاتل ااهدين حتت راية بوش الصليبية،مقاومة احملتل
 

، -رمحه اهللا-هذان مها اللذان حرصا على أن يكونا أول من يعلنان مصرع أيب مصعب 
، األمريكان لصليبية واإلسالم يف العراقوهكذا تتحدد معامل ميدان الصراع بني ا

الصليبيون وأعوام اخلونة وجتار الدين يف جانب وأهل األميان والتوحيد واجلهاد يف جانب 
 .آخر

 
 فكُلُّ نفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت، وكل ؛ وكان ال بد أن ميوت-رمحه اهللا- أبو مصعب لَِتنعم قُ

 ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَاِل  *لُّ من علَيها فَاٍنكُ{:  قال تعاىل،بين البشر ولدوا للموت
 . ولكن املهم كيف منوت،وليس املهم مىت منوت، ]٢٧-٢٦:الرمحن[} والِْإكْراِم
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 وال ، ومل يكن خمتبئاً يف السراديب احملصنة، حتت القصف-رمحه اهللا-مات أبو مصعب 
 حىت رته أمه وأمرته أن يرجع !ما فعل بوش ك؛هائماً بطائرته يف اجلو لساعات طوال

 .ملكتبه
 

 صاحب "بوش"ـ ومل يعش ك، وحزامه الناسف ال يفارقه-رمحه اهللا-مات أبو مصعب 
 .السترة الواقية اليت ال تفارقه

 
 تقوم مقام النصر إذ فاته النصر *** فىت مات بني الضرب والطعن ميتة
 واعتلت عليه القنا السمرمن الضرب  *** وما مات حىت مات مضرب سيفه

 
 وقال هلا من حتت أمخصك احلشر *** فأثبت يف مستنقع املوت رجله
 فلم ينصرف إال وأكفانه األجر *** غدا غدوة واحلمد نسج رداءه

 
 هلا الليل إال وهي من سندس خضر *** تردا ثياب املوت محراً فما أتى

 تهت أا قربغداة ثوى إال اش *** مضى طاهر األثواب مل تبقى روضة
 

 رأيت الكرمي احلر ليس له عمر *** عليك سالم اهللا وقفاً فإنين
 

مات أمري االستشهاديني شهيداً، بينما يعيش رئيس اهلاربني املتكالبني على الدنيا هارباً 
متكالباً، هذا هو الفرق بني قادتنا وقادم، هذا هو الفرق بني أمة التوحيد واجلهاد وأمة 

، هذا هو الفرق بني أمة تقدم على املوت فتعز بعون اهللا ومشيئته وتنتصر الشرك والفساد
 .وبني أمة تقاتل من أجل الدنيا كارهة للموت، فتنتكس بقوة اهللا وإذنه وتنهزم

 
 .واعلم يا بوش أننا أمة التوحيد واجلهاد واالستشهاد

 



 

٣٢٩ 

 إذا ما رأته للصليب فلول *** وإنا لقوم ال نرى املوت سبة
 وتكرهه آجاهلم فتطول *** املوت آجالنا لنايقرب حب 

 وال طل منا حيث كان قتيل *** وما مات منا سيد حتف أنفه
 

 بعون اهللا وقوته، هل تذكر يا بوش قسم ،نعم يا بوش، ال يقتل منا قتيل ال نأخذ بثأره
 أن أمريكا لن حتلم باألمن حىت نعيشه -حفظه اهللا-أسد اإلسالم ااهد أسامة بن الدن 

 .واقعاً يف فلسطني وسائر ديار اإلسالم، فحاول عبثاً أن حتلم باألمن
 

 وليست على غري الظباة تسيل *** تسيل على حد الظباة نفوسنا
 قؤول ملا قال الكرام فعول *** إذا سيد منا خال قام سيد
 هلا غرر معلومة وحجول *** وأيامنا مشهورة يف عدونا

 
 ؛أما األمريكان فأقول هلم

 
 ..رمحه اهللا،  منا السيد البطل املقدام املستشهد املقبل على املوت أبو مصعبلَِتنعم قُ

 
 !يف ميوت قتالكم السكارى الفرارونفخربوين ك

 !ار معنويات جنودكم منكم حقيقة وكم خسر اقتصادكم وكيف تنهلَِتخربوين كم قُ
 !وين عن مدى كراهية املسلمني لكمبل خرب

 !ظلومني يف كل الدنيا لكمياكم املبل مدى كراهية ضحا
 

إن بوش يكذب عليكم فيقول لكم إنكم ستنتصرون إذا قتلتم أسامة بن الدن واملال عمر 
فأنتم ال خفي عليكم مدمن الكذب أية كارثة تواجهون، وأفراد القاعدة والطالبان، وي

تواجهون أشخاصاً وال تنظيمات ولكنكم تواجهون أمة اإلسالم اليت دبت فيها روح 
 .هاداجل
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 للموت يوم تعانق وكرار *** والباذلني نفوسهم لنبيهم
 م شهباء ذات معاقم وأوار *** ال يشتكون املوت إن نزلت
 بدماء من علقوا من الكفار *** يتطهرون كأنه نسك هلم

 
 .صفقوا أيها األمريكان املكابرون لبوش كلما كذب عليكم، فأنتم يف احلقيقة تصفقون لنا

 
 ؛اهدين يف العراق فأقول هلمأما إخواين ا

 
إن كنتم تقاتلون من أجل أيب مصعب فإن أبا مصعب قد مات، وإن كنتم تقاتلون يف 

حيكم صلى اهللا عليه وسلم، فال تلقوا سالحكم حىت  ل اهللا ودفاعاً عن ملة رسول اهللاسبي
 .اهللا لكم بالنصر أو الشهادة

 
لي واحلسني وعكرمة وعمر وعثمان وعموتوا كما مات محزة وجعفر وابن وراحة وخباب 

 .وعبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهم أمجعني
 

موتوا كما مات سيد قطب وصاحل سرية وخالد اإلسالمبويل وعصام القمري وعبد اهللا 
 .رمحهم اهللا أمجعنيعزام وأبو حفص القائد وخطاب وأبو هاجر 

 
م اخلائنني والدجاجلة جتار الدينقاتلوا عن دين اهللا أعداء اهللا من الصليبيني وأعوا. 

 
قاتلوا كل من وقف يف صف  أمريكا واصطف حتت رايتها واستظل بصليبها واستعان ا 

 .غزو ديار اإلسالم وقتال املسلمنيعلى 
 



 

٣٣١ 

أَوِلياء بعٍض يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم   {:قال تعاىل
الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتن يم٥١:املائدة [}و[. 

 
 ؛إخواين ااهدين يف العراق

 
وأن عليكم أن تقيموا دولة اإلسالم يف  ،اعلموا أن أمة اإلسالم قد وضعت آماهلا عليكم

 اليت أسقطها تعاون  وتعيدوا اخلالفة،طريقكم حنو بيت املقدس األسري مث تشقوا ،العراق
 .الصليبيني واخلونة عبيد اإلنكليز

 
ال تكلوا وال متلوا من حشد طاقات ااهدين ومجع مشلهم صفاً واحداً يف مواجهة أعداء 

 وانصبوا صدوركم ، ودافعوا عن شعب العراق املسلم رجاله ونسائه وأطفاله،اإلسالم
 .وركم دون أعراضهم وأنفسهم وأمواهلم وحرماموحن
 

 ؛أما إخواين املسلمني حول العراق
 

أال يتخلوا عن  ، صلى اهللا عليه وسلم،فأناشدهم حبق ال إله إال اهللا ومبحبة رسول اهللا
إخوام ااهدين يف العراق، وأن ال يبخلوا عليهم بأنفسهم وأمواهلم وعلمهم 

 .ودعائهم وحتريضهم
 

 ؛أمة اإلسالم الغالية فأقول هلاأما 
 

إن أمريكا تسعى اليوم يف حتريف اإلسالم لتنشئ فئة من احملرفني املنحرفني لتستعينوا م 
على إذالل املسلمني، فمن صور هذا التحريف تلك اخليانة العظمى اليت ميارسها يف العراق 

جنودها قبل الغزو وأثناءه من ينتسبون زوراً لإلسالم وهم يف حقيقة األمر أعوان أمريكا و
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اومة وستنسحب إذا توقفت وبعده الذين يروجون خلرافة أن أمريكا ستبقى طاملا بقيت املق
 !املقاومة

 
 حتت قرع ضربات -بعون اهللا- إن أمريكا ستنسحب ، جتار الدين؛أيها الدجالون

ذالء  أو إذا جنحت يف القضاء على شرف املسلمني يف العراق وحولتهم أل،ااهدين
 وتركت خلفها أمثالكم من اخلونة الذين يرعون هلا مصاحلها يف مقابل بقائهم يف ،تابعني

 .كراسي احلكم
 

 النموذج التركي العلماين الذي يتوىل كربه أبناء ثقافة اهلزمية ؛ومن صور هذا التحريف
د واالنكسار الذين يطأطئون للعلمانية ويتخلون عن حاكمية الشريعة ويرحبون بالقواع

األمريكية ويعترفون بإسرائيل ويوقعون معها االتفاقيات األمنية ويشاركوا يف املناورات 
 .احلربية

 
 دين فقهاء التسول يف مصر وجزيرة العرب الذين جعلوا ؛ومن صور هذا التحريف

 .حكامهم أئمة معصومني يبيحون ويربرون هلم كل شيء يف سبيل الراتب واملنصب
 

  ؛ريفويف مواجهة هذا التح
 
 واجلهاد ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،يصمد إسالم التوحيد وحتكيم الشريعة -

 .يف سبيل اهللا
ا إسالم حترير بالد املسلمني ونبذ اتفاقيات االستسالم وحترير األمة من جالديه -

 .والتصدي للظلم والنهب والفاحشة
 .تإسالم نشر العدل وبسط الشورى وحفظ احلقوق وصيانة احلرما -
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 الذين يدافعون عن اإلسالم الصايف الذي نزل ،فقفي يا أمة اإلسالم مع أبنائك ااهدين
وال دجل جتار ،الب احلكم ومل تغريه خيانات طُ - عليه وسلمصلى اهللا-على رسول اهللا 

 . وال تزلف فقهاء التسول، وال مساومات مرضى اهلزمية واالنكسار،الدين
 

 وسائر شهداء  فرمحه اهللا،أبا مصعب قد مات من أجلهذلك اإلسالم الذي حنسب أن 
 .اإلسالم رمحة واسعة

 
آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٣٤ 

 السادس و الثالثوناخلطاب 

 

  كَِلمةٌ ِفي شِريِطكَِلمةٌ ِفي شِريِط
   اجلُزُء الثَّاِني اجلُزُء الثَّاِني--وصايا فُرساِن غَزوِة لُندن وصايا فُرساِن غَزوِة لُندن 

 
  هـ١٤٢٧ مجادى الثاين ١١
  م٢٠٠٦ متوز/يوليو ٧

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

لة العثمانية، و سلمت فلسطني لليهود، و  اليت أعانت على إسقاط الدوبريطانيا؛... 
شاركت يف قتل املسلمني يف أفغانستان و العراق، و ال زالت جرائمها مشاهدةً يف كل 

 .ركن من أركان العامل اإلسالمي
 

وكان دافع شاه زاد لاللتحاق بقواعد مجاعة قاعدة اجلهاد هو القهر الذي ميارسه ... 
ن وفلسطني، وكان عادة ما يتحدث عن فلسطني، وعن الربيطانيون يف العراق وأفغانستا

 .دعم الربيطانيني لليهود والظلم البين الذي ميارسونه ضد املسلمني
 



 

٣٣٥ 

لذلك جاء شاه زاد لقواعد مجاعة قاعدة اجلهاد، وبقي فترة مع حممد صديق، وكان 
إصرار أكيد كالمها يسعى للشهادة، ويتمىن أن يقوم بعملية استشهادية، وقد كان لديهما 

على ذلك، وكان اإلخوة إذا تناقشوا يف أمر غريه ال يعرياه اهتماماً، ألن هدفهما الذي 
جاءا من أجله لقواعد مجاعة قاعدة اجلهاد كان القيام بعملية استشهادية، وكان بينهما 
حبٌّ عجيب يف اهللا، وقد كونا مع بعضهما جمموعة رائعة، وإن كان كلٌّ منهما متميز 

 .عن اآلخربشيء 
 

، حمباً للرياضة، حريصاً على لياقته اإلطالع رمحه اهللا، فكان واسع تنويرأما شاه زاد ... 
البدنية، ولذا درس التربية البدنية يف اجلامعة، وكان يهوى املالكمة، ورغم أنه كان من 

وفاً لم يكن مظهره ينبئ عن ذلك، وكان رمحه اهللا مواظباً على التهجد، شغفعائلة متيسرة 
بالقرآن كثري التالوة له، وإذا انشغل إخوانه باحلديث انشغل هو بالقرآن، وكان متدبراً يف 

انظروا إن هذا هو : ما يقرأه من القرآن وكثرياً ما يتوقف عند آية بعينها مث يقول إلخوانه
 .ما حيدث اليوم بعينه

 
 ...اآلخرين، وخطّطا بتوفيق اهللا معادا رمحها اهللا لربيطانيا، حيث نقال ما تعلماه إلخوا 

لضربتهما الناجحة اليت أصابت بريطانيا بالدوار، مع أن املعركة مازالت يف بدايتها، وسرايا 
 .األبطال األحرار تتسابق للشهادة ولرد عدوان الصليبيني

 
 تدعمون كم أن؛ وتذكَّروا يا شعوب التحالف الصلييب،تذكَّر أيها الشعب الربيطاين... 
 .ون احلكومات اليت ارتكبت ضدنا اجلرائم لقرونوختدم

 
إن حكوماتكم املُنتخبة (: أمل يقل لكم الشهيد كما حنسبه حممد صدق خان رمحه اهللا

 وإن تأييدكم هلذه ،دميقراطياً مازالت تقوم باجلرائم الوحشية يف حق أميت يف العامل بأسره
نين مسؤول مباشرة عن محاية والثأر احلكومة جيعلكم أنتم مسؤولني بشكل مباشر، كما أ

 .)إلخواين املسلمني وأخوايت املسلمات



 

٣٣٦ 

 
إن املشكلة ستنتهي بقتل ابن الدن، وستنحلُّ ": إن قادتكم خيدعونكم ويقولون لكم... 

 ويكذبون ويضللونكم عمداً، إذ يخفون عنكم احلقيقة الكربى، ،"بالقضاء على القاعدة
 .منها، احلقيقة اليت دد مكاسبهم ومصاحلهم ورغدهماحلقيقة اليت تطاردهم ويهربون 

 
حقيقة أنكم ال تواجهون مجاعة وال شخصاً وال تياراً، ولكنكم تواجهون صحوة 

 .جهادية عارمة يف أمة موحدة جماهدة
 

وجتاهل هذه احلقيقة سيودي بكم للمهالك والكوارث، كما بادت وهلكت أمم من 
فَأَما عاد فَاستكْبروا {:  يقول احلق تبارك وتعاىل،والوقائعقبلكم ألا تعامت عن احلقائق 

 مهِمن دأَش وه ملَقَهالَِّذي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَمةً أَوا قُوِمن دأَش نقَالُوا مو قِر الْحيِض ِبغِفي الْأَر
رسلْنا علَيِهم ِرحيا صرصرا ِفي أَياٍم نِحساٍت ِلنِذيقَهم  فَأَ*قُوةً وكَانوا ِبَآياِتنا يجحدونَ 

 وأَما ثَمود *عذَاب الِْخزِي ِفي الْحياِة الدنيا ولَعذَاب الَْآِخرِة أَخزى وهم لَا ينصرونَ 
تهم صاِعقَةُ الْعذَاِب الْهوِن ِبما كَانوا فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَ

 ].١٧-١٥:فصلت[ }يكِْسبونَ
 

لقد استطعتم يف فترة من الفترات أن زموا الدولة العثمانية لتفشي الضعف واخللل يف 
كياا، وقسمتم العامل اإلسالمي بينكم وبني شركائكم ارمني، وسلَّمتم فلسطني لليهود، 

بعد احلرب العاملية الثانية أمريكا اليت أنشبت أظفارها يف جسد أمتنا سلباً وباً مث ورثتكم 
ولكن عليكم أن تعلموا أن هذه مرحلة مرت وولَّت، وأنكم تواجهون واقعاً ، وقهراً

 .لألمة املسلمة جديداً، وحقيقة غائبة، حقيقة الصحوة اجلهادية
 

 :ن سنة القدر والتاريخ يقول املتنيب فلن تفلتوا م؛فتعاموا أو ال تتعاموا
 

 عما مضى منها وما يتوقَّع *** تصفو احلياة جلاهٍل أو غافٍل



 

٣٣٧ 

 ويسومها طلب احملال فتطمع *** وملن يغالط يف احلقائق نفسه
 

ال حلَّ لكم إال أن تتفامهوا مع األمة املسلمة لتبادل املنافع واملصاحل، أما التعامي عن 
ن والسلب والنهب فلن يزيد إال عدد التوابيت العائدة لكم واخلراب احلقائق والعدوا

 .القتصادكم
 

هو الطريق الوحيد لنيل ..  أنَّ اجلهاد؛أما إخواين املسلمني يف كل مكان فإين أأكد هلم... 
 .حقوقنا، واستعادة كرامتنا، وإقامة خالفتنا

 
صلييب كله يعاديكم، وكلهم  إن الغرب ال؛وأخص بالذكر إخواين يف فلسطني فأقول هلم

 لو كنتم أمة مسيحية ما استطاع اليهود ، والسبب أنكم مسلمون،يؤيدون إسرائيل ضدكم
 ؛أن يفعلوا بكم ما فعلوا

 
 فعليكم أن تتمسكوا بإسالمكم وتوحيدكم، −
 ال تتنازلوا عن حاكمية الشريعة، −
 وال تصبغوا الشرعية على باعة فلسطني العلمانيني املستسلمني، −
 ، تلقوا سالحكمفال −
 وال تتنازلوا عن حبة رمل واحدة من فلسطني، −
 .وال تقبلوا أي استفتاء على فلسطني −
 

 فلسطني كانت دار إسالم، واستخالصها من احتالل الكفار ،فلسطني ليست للمساومة
، كلها ٦٧، وفلسطني ٤٨فرق بني فلسطني  فرض عني، وكل فلسطني للمسلمني، ال

لمني، وسنقاتل عنها، وعن كل أرض احتلها الكفار حىت حنررها فلسطني، وكلها للمس
 .بإذن اهللا، بدءاً من األندلس وحىت العراق

 



 

٣٣٨ 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٣٩ 

 السابع و الثالثوناخلطاب 

 

ِبيلَيِيوصهانُ الصودالعِبيلَيِيوصهانُ الصودالع  
  علَى غَزةَ و لُبنانعلَى غَزةَ و لُبنان

 
  هـ١٤٢٧ رجب ٢
  م٢٠٠٦ متوز/وليوي ٢٧

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛م و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد السالم عليكُ؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

 لكل عاقٍل أن احلرب الصليبية -اليت جتري يف غزة ولبنان-تثبت األحداث اخلطرية 
الصهيونية ال ترقب فينا إالً وال ذمةً، فعشرة آالف أسٍري يف سجون إسرائيل مل يهتز هلم 

 . تقعدأحد، أما ثالثة جنوٍد إسرائيليني فقامت الدنيا هلم ومل
 



 

٣٤٠ 

إن احلرب مع إسرائيل ليست متوقفةً على معاهدٍة وال اتفاق وقف إطالق ناٍر وال 
 ولكنها جهاد يف ؛خطوط سايكس بيكو، وال عصبيٍة وطنيٍة، وال حدوٍد متنازٍع عليها

 .سبيل اهللا حىت يكون الدين كله هللا
 

ٍم، من جهاد يسعى لتحرير فلسطني كل فلسطني وحترير كل أرٍض كانت دار إسال
 وكل الدنيا ميدانٌ مفتوح لنا، فكما يهامجوننا يف كل مكاٍن ،األندلس حىت العراق

 .امجهم يف كل مكاٍن، وكما تكالبت مجوعهم على حربنا جتتمع أمتنا على حرم
 

إن القذائف والصواريخ اليت متزق أجساد املسلمني يف غزة ولبنان ليست إسرائيليةً خالصةً، 
ولذا جيب على كل من شارك يف . متول من كل دول التحالف الصلييبولكنها تأيت و

 .اجلرمية أن يدفع الثمن
 

وهي تصب محمها على إخواننا يف غزة ولبنان، : وحنن ال ميكن أن نراقب تلك القذائف
 .وحنن ساكنون خانعون

 
كيف نسكت و حنن أبناء أيب بكٍر وعمر وعثمان ومحزة وجعفٍر وعلٍي واحلسني وسعٍد 

خالٍد وطلحة والزبري وعكرمة وصالح الدين ويوسف بن تاشفني وحممٍد الفاتح، حنن و
أبناء الذين تصدوا للمرتدين، وفتحوا الدنيا، ونقلوا الناس من ظلمات الشرك ألنوار 
التوحيد ومن عبادة العباد لعبادة رب العباد، وأطفئوا نار اوس، وفتحوا 

 .للميدان من جديٍد -بفضل اهللا-وقد عدنا . القسطنطينية
 

 -رمحه اهللا-ففي قندهار قبل غزويت نيويورك وواشنطن بقرابة عاٍم كان أبو حفٍص القائد 
 ويف اية احملاضرة يلقي حماضرةً يف جمموعٍة من املتدربني حول فلسطني وأحوال املسلمني،

  وسأل أبا حفٍص-رمحه اهللا- ]أمري غزوة نيويورك وواشنطن[ وقف البطل حممد عطا



 

٣٤١ 

 وبقية القصة تعرفها وكيف السبيل لدفع العدوان عن فلسطني؟: القائد جبديٍة وحرقٍة
 .أمريكا جيداً

 
الذين دكوا  ]منفذي غزوة نيويورك وواشنطن[إن األمة املسلمة اليت أخرجت التسعة عشر 

 .على أن خترج أضعافهم -بعون اهللا- صروح أمريكا قادرةٌ
 

ٍن جيب علينا اليوم أن نستهدف املصاحل اليهودية  يف كل مكا؛أيها اإلخوة املسلمون
واألمريكية يف كل مكاٍن، بل جيب أن نستهدف مصاحل كل الدول اليت شاركت يف 

كل . العدوان على املسلمني يف الشيشان وكشمري وأفغانستان والعراق وفلسطني ولبنان
 .هذه احلكومات وشعوا حماربةٌ للمسلمني يف ميزان الشريعة

 
 إنين ال أبغي استثارة عواطفكم خبطبٍة محاسيٍة وال بكلمٍة ؛ املسلمني يف كل مكاٍنإخواين

عاطفيٍة، ولكين أسألكم حبق ال إله إال اهللا ومبحبتكم لرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم، 
وأسألكم بفريضة اجلهاد املتعينة على كل مسلٍم، أن بوا تطلبون الشهادة لتنكوا يف 

 .يونينيالصليبيني والصه
 

وهذه األحداث اليت جتري تبني خطورة اجلبهتني اجلهاديتني يف أفغانستان والعراق، 
فيجب على كل املسلمني دعمهما حىت خترج قوات أمريكا منهما مشلولةً عاجزةً جتر 

 .لوطنها جراً، وتدفع مثن عدواا على املسلمني وتأييدها إلسرائيل
 

، فيجب على املسلمني دعم جماهديه حىت تقوم فيه ويتميز العراق مبيزة قربه من فلسطني
 إىل حدود فلسطني، وحينئٍذ يتحد -بعون اهللا-إمارةٌ إسالميةٌ جماهدةٌ، تنقل اجلهاد 

 .ااهدون خارج وداخل فلسطني، ويكون الفتح األعظم بإذن اهللا
 



 

٣٤٢ 

 مرمى إننا يف العراق على: (أبو مصعٍب الزرقاويقال اإلمام الشهيد ـ كما حنسبه ـ 
حجٍر من مسرى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم، فنقاتل يف العراق وعيوننا على 

 ).ٍن يهدي، وسيٍف ينصرآبيت املقدس، الذي ال يسترد إال بقر
 

ولعل أحداث العدوان الصلييب الصهيوين على املسلمني أن تدفع اخلونة يف العراق ألن 
دعم الوجود األمريكي الصلييب يف يبتلعوا خزيهم وخيانتهم، ويكفوا عن تربير و

 .العراق
 

 أن حكومات البالد العربية -مبا ال يدع جماالً للشك-أميت املسلمة لقد تبني لك 
واإلسالمية عاجزةٌ بل ومتواطئةٌ، وأن اهليئات مشلولةٌ منهزمةٌ، وأنت يف امليدان وحدك، 

دنيا بسالح حب املوت، ونازيل أعداءك عباد ال, فتوكلي على اهللا وال تعتمدي إال عليه
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني {: قال احلق تبارك وتعاىل

 .]٨٤:النساء[} عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالً
 

ملستضعفون املظلومون يف العامل ضحايا احلضارة الغربية الطاغية الباغية أما أنتم أيها ا
وزعيمتها أمريكا فقفوا مع املسلمني يف مواجهة هذا الظلم الذي مل تشهد البشرية مثله، 

:  فقال،قفوا معنا فإننا نقف معكم ضد الظلم والطغيان، الذي حرمه ربنا يف كتابه
ين يظِْلمونَ الناس ويبغونَ ِفي الْأَرِض ِبغيِر الْحق أُولَِئك لَهم عذَاب ِإنما السِبيلُ علَى الَِّذ{
ا ويسقط رمز الظلم يف ، ]٤٢:الشورى [}أَِليمقفوا معنا حىت ترد احلقوق ألصحا

 .تاريخ بين البشر
 

آِخرلَّى اُهللاوصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سع . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٤٣ 

 الثامن و الثالثوناخلطاب 

 

  بيانٌ ِمن الثَّاِبِتين علَى العهِدبيانٌ ِمن الثَّاِبِتين علَى العهِد
  ِفي اجلَماعِة اِإلسالِميِة اِملصِريةِفي اجلَماعِة اِإلسالِميِة اِملصِرية

 
  هـ١٤١٤ ذو القعدة ٤
  م١٩٩٤ نيسان/أبريل ١٥

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد السالم عليكُم؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

مسعت رسول اهللا صلى ( : عن جابر بن عبد اهللا يقول-رمحه اهللا-لقد أخرج اإلمام مسلم 
 ) ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة:اهللا عليه وسلم يقول

مسعت ( :ة رضي اهللا عنه يقول أيضاً عن معاوي-رمحه اهللا-ويف الرواية األخرى ملسلم 
ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهللا ال يضرهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 .)من خذهلم أو خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون على الناس



 

٣٤٤ 

 
طائفة عظيمة من إخواننا يف اجلماعة اإلسالمية ومن هذه الطائفة ااهدة يف هذا الزمان 

 خاصة أمريهم ااهد املرابط الصابر فضيلة العامل العامل الشيخ ،-واهللا حسيبهم– رمبص
 :، الذي يصدق فيه قول أمحد شوقي-فك اهللا أسره-عمر عبد الرمحن 

 
 يف السجن ضرغاماً بكى استخذاًء *** األسد تزأر يف احلديد ولن ترى

 
رمحهم - ورفاقه األبرار -ه اهللارمح-ومنهم بطل اإلسالم يف هذا العصر خالد اإلسالمبويل 

، ومنهم الطوائف العديدة من الشهداء وااهدين والدعاة واملهاجرين -اهللا رمحة واسعة
املرابطني الفرارين بدينهم إىل اهللا يف مصر وأفغانستان والشيشان والبوسنة وغريها من 

 .ميادين الدعوة واجلهاد
 

قال رسول اهللا صلى (: بخاري عن أنس قالولكن ملا كان الكمال هللا وحده كما أخرج ال
 .)إن حقاً على اهللا أال يرفع شيئاً من الدنيا إال وضعه: اهللا عليه وسلم

 
لقد تأثرت طائفة من إخوة اجلماعة اإلسالمية بضغوط وتأثريات ال يعلم حقيقتها إال اهللا، 

اصع للجماعة فجارت احلكومة املصرية وأمريكا يف دعاواها منحرفة عن اخلط األصيل الن
 .اإلسالمية القائم على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

 
ولكن شاء اهللا أن تبقى الكتلة األساسية من إخوة اجلماعة اإلسالمية وعلى رأسهم فضيلة 

 والشيخ حممد ،-فك اهللا أسرمها- وفضيلة الشيخ رفاعي طه ،الشيخ عمر عبد الرمحن
 ،-حفظهم اهللا- والشيخ حممد مصطفى املقرئ ،خر محاد والشيخ عبد اآل،اإلسالمبويل

وغريهم من أعيان اجلماعة اإلسالمية أعالم اجلهاد والدعوة يف هذا العصر ثابتني على 
 .أصوهلم الناصعة الصافية النقية

 



 

٣٤٥ 

 حممد خليل احلكامية، ؛ومن هذه الكوكبة الثابتة املرابطة أخونا الشيخ أبو جهاد املصري
هذه الكلمة األمة املسلمة على ثبات اجلمع الغفري والطائفة العظمى من الذي يطمئن يف 

اجلماعة اإلسالمية على خط اجلهاد ضد أعداء اإلسالم من الصليبيني واليهود وعمالئهم 
 .اخلائنني

 
ويبشر األمة املسلمة بتوحد طائفة كربى من فرسان اجلماعة اإلسالمية، على رأسهم 

 مع مجاعة قاعدة اجلهاد -حفظه اهللا-حممد اإلسالمبويل علم اجلهاد والدعوة الشيخ 
حلشد طاقات األمة املسلمة صفاً واحداً يف وجه أعدائها يف أعت محلة صليبية شنت 

 .على اإلسالم يف تارخيه
 

فجزا اهللا أخانا أبا جهاد املصري على هذا الصدع باحلق، وجزا اهللا إخواننا من اجلماعة 
رة املباركة، وأمت اهللا علينا وعلى املسلمني نصره العزيز وفتحه اإلسالمية على هذه املباد

ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفّاً كَأَنهم بنيانٌ {املبني بعونه وقدرته، قال تعاىل 
وصصر٤:الصف[} م.[ 

 
 جيزيه عنها خري اجلزاء، وأن وأترككم مع كلمة أيب جهاد الطيبة املباركة، أسأل اهللا أن

 .ينفع ا سائر املسلمني
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 
 ]و بعد هذه التقدمة يقوم اإلخوة يف السحاب بإجراء مقابلة مع األخ حممد احلكامية[

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٤٦ 

 التاسع و الثالثوناخلطاب 

 

  دعوةٌ ِلإلسالِمدعوةٌ ِلإلسالِم
 

  هـ١٤٢٧ شعبان ٩
  م٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ٢

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من واالهِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و 
 

 السالم على من اتبع ؛أيها الشعب األمريكي خاصة، وكل الشعوب الغربية عامة
 ؛عدب و، اهلدى

 
فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد بعث نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم باهلدى ودين احلق ليظهره 

 :ثه صلى اهللا عليه وسلم بشرياً ونذيراً، يقول احلق سبحانه وتعاىلعلى الدين كله، وبع
} كَِره لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وه

 ].٣٣:التوبة[} الْمشِركُونَ
 



 

٣٤٧ 

 وداِعيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه *لْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا يا أَيها النِبي ِإنا أَرس{: ويقول سبحانه
 ].٤٦-٤٥:األحزاب[} وِسراجا مِنريا

 
ادع ِإلَى سِبيِل ربك {: وأمره بأن يدعو لربه باحلكمة واملوعظة احلسنة، قال تعاىل

اِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم نلَّ عض نِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر نسأَح ِبالَِّتي ِهي م
ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه و١٢٥:النحل[} س.[ 

 
وخص املوىل سبحانه أهلَ الكتاِب بدعوٍة خاصة لإلميان ذا النيب الذي يؤمن بكل كتب 

فوٍظ مل يغير ومل حيرف، كما حرفَت وغُيرت اهللا ورسله، والذي جاء بكتاب معِجٍز، حم
الكتب السابقة، بل وكتاب معِجز يتحدى البشر إىل يوم القيامة أن يأتوا مبثله، فقال 

قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم {: سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
ا نعبد ِإلَّا اللَّه ولَا نشِرك ِبِه شيئًا ولَا يتِخذَ بعضنا بعضا أَربابا ِمن دوِن اللَِّه فَِإنْ تولَّوا أَلَّ

 ].٦٤:آل عمران[} فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ
 

يبين لَكُم كَِثريا ِمما كُنتم تخفُونَ ِمن يا أَهلَ الِْكتاِب قَد جاَءكُم رسولُنا {: وقال سبحانه
 ِبنيم ابِكتو وراللَِّه ن ِمن اَءكُمج كَِثٍري قَد نفُو ععياِب والِْكت* عبِن اتم ِدي ِبِه اللَّههي 

 ِبِإذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط ِرضوانه سبلَ السلَاِم ويخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر
 ].١٦-١٥:املائدة[} مستِقيٍم

 
، الذي أسأل اَهللا أن يكون  أخونا عزام األمريكيوممن استجابوا هلذا النداء الرباينِّ الكرمي،

ا أُنِزلَ ِإلَيكُم وِإنَّ ِمن أَهِل الِْكتاِب لَمن يؤِمن ِباللَِّه وم{: ممن حتقق فيهم قولُ احلق سبحانه
 ِهمبر دِعن مهرأَج ملَه ا قَِليلًا أُولَِئكناِت اللَِّه ثَمونَ ِبَآيرتشِللَِّه لَا ي اِشِعنيخ ِهمِزلَ ِإلَيا أُنمو

 ].١٠٠:آل عمران[} ِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب
 



 

٣٤٨ 

 على قومه من املصري ِقشِفدثكم حديثَ املُ وهو حيدثكم إمنا حيعزام األمريكيوأخونا 
 .الذي ينتظرهم، وحديث املُبِصر الذي يريد أن خيرج قومه من الظلمات إىل النور

 
فامسعوا له فإنَّ ما حيدثُكم به خطري وجليل، فهو حيدثُكم عن املصري الذي ينتظر كلَّ 

 . وال تراجعإنسان، وهي قضية يف غاية اخلطورة، ليس فيها هزلٌ وال تسويف
 

 . واهللا يقول احلق، وهو يهدي السبيل،أسألُ اهللا أن يفتح قلوبكم لالنتفاع حبديثه وجتربته
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 
زام األمريكي مبخاطبة الشعب األمريكي خاصةً و وبعد هذه التقدمة يقوم األخ ع[

 ]الشعوب الغربية عامةً، داعياً إياهم لإلسالم، مشفقاً عليهم و ناصحاً هلم
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٤٩ 

 األربعوناخلطاب 

 

  الذِّكْرى السنِويِة اخلَاِمسةُالذِّكْرى السنِويِة اخلَاِمسةُ
 اِتنهنِة موزِلغ اِتنهنِة موزِل الِعلْ الِعلْ--ِلغمِللْع ِلممِللْع م  

 
  هـ١٤٢٧ شعبان ١٧
  م٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٠

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 
غزوة منهاتن؛  ( يف الشريط املرئيتما جاءكلمات الشيخ أمين الظواهري حفظه اهللا، ك[

 )]العلم للعمل
 

 :الشيخ أمين الظواهري
احلملة الصليبية اجلديدة و أعواا املرتدون اإلمارة اإلسالمية يف لقد استهدفت ...

أفغانستان، و ذلك ألا أول دولة إسالمية شرعية قامت بعد سقوط اخلالفة العثمانية 
بسبعني سنة، حتكم بالشرع، و ترفع راية اجلهاد، و تؤوي ااهدين يف سبيل اهللا، و قد 

يبيني و عمالئهم يف صٍرب و احتساب ابتغاء رضوان تلقت اإلمارة اإلسالمية ضربات الصل
 .اهللا، و إيثاراً لآلخرة على الدنيا



 

٣٥٠ 

 
فأمري املؤمنني؛ املال حممد عمر مجاهد حفظه اهللا، أمري شرعي، أقام دولةً شرعية إسالمية، 
هدده الصليبيون باحلرب و الدمار و خلعه من السلطان إن مل يسلم إخوانه ااهدين 

إن "ين، فلم يتزحزح قيد أمنلة، و قال كلمة تكتب مباء الذهب يف تاريخ اإلسالم؛ املهاجر
 ".مسألة أسامة مل تعد مسألة شخص، لكنها مسألة عزة اإلسالم

 
 :الشيخ أمين الظواهري

 هي االستجابة الصحيحة كانت اجلبهة اإلسالمية العاملية جلهاد اليهود و الصليبيني...
دين، بعد أن حتولت املعركة مع ااهدين من معركة قُطرية إىل لتدويل احلرب ضد ااه

معركة بني ااهدين و بني حتالف أمريكا و إسرائيل و أعواما من احلكام العمالء، فكان 
 البد من تغيري أسلوب املواجهة، فكانت اجلبهة اإلسالمية العاملية جلهاد اليهود و الصليبيني

 .هي اجلواب
 

 :واهريالشيخ أمين الظ
أباحت أمريكا لنفسها أن حتاصر الشعب العراقي، و تقتل مليون طفل من نقص الدواء ...

 ]وزيرة اخلارجية األمريكية[و الغذاء، و تواصل القصف ضد العراقيني، و تعلق أولربايت 
، "إن اهلدف الذي نطلبه يساوي ذلك الثمن و أكثر منه: "على ذلك بوقاحة، فتقول

ملظلومني ال شعور هلم و ال حس، و إم لن يردوا عليها و لن يقتصوا تصورت أمريكا أن ا
 . منها

 
 :الشيخ أمين الظواهري

كان للمعارك اليت شارك فيها جماهدو القاعدة و خاصة ملعارك مقديشو األثر املباشر يف ...
ايار معنويات األمريكان يف الصومال و قراراهم احلاسم بالفرار منه، و حتولت عملية 
إعادة األمل لعملية زرع اليأس يف قلوب األمريكان، بعد أن كانت تراودهم األحالم 

 .باحتالل شرق أفريقيا و حماصرة السودان من اجلنوب



 

٣٥١ 

 
 :الشيخ أمين الظواهري

عصابة البيت األبيض يف الفترة األوىل لرئاسة بوش؛ جمموعة من املغرورين الذين ...
 ثقةٌ عمياء يف قوة احلديد و املتفجرات، األمر الذي يدفعهم حقد صلييب، و شجع طاٍغ، و

دفعهم ألن يتصورا أن بإمكام أن يسيطروا على الدنيا كلها، و تناسوا أن هناك شيٌء 
أمسه الدين، و اإلسالم، و األخالق، و العزة، و الغرية، و حب الشهادة، تناسوا كل ذلك 

فألقوا بأنفسهم و شعبهم و دولتهم يف ألم ال يفهمونه، و ال يعرفونه، و ال يدركونه، 
حبٍر من النار، حياولون عبثاً النجاة منها، لقد ورطت هذه الطُغمة أمريكا يف ورطة تارخيية، 
فهي إن انسحبت اآلن من أفغانستان و العراق خسرت كُل شيء، و إن استمرت نزفت 

 . حىت املوت
 

 :الشيخ أمين الظواهري
 جرحاً ال يندمل يف قلب كل مسلم، و أحس كل تركت أحداث انتفاضة األقصى...

مسلم و هو يشاهد الرصاصات ختترق جسد محمد الدرة بأن هذه الرصاصات ختترق 
 .جسد طفله، و أنه ال بد من الرد، و ال بد من الردع، و ال بد من القصاص

 
 :الشيخ أمين الظواهري

بة للفريضة الشرعية و الوحدة بني مجاعة القاعدة و مجاعة اجلهاد كانت استجا...
للضرورة الواقعية،  ففي مواجهة احلرب الصليبية الصهيونية على اإلسالم و املسلمني مل 
يكن معقوالً أن نظل متفرقني، و أُشهد اهللا إين أعترب هذه الوحدة من أفضل األعمال اليت 

ال اهللا، و يكفي أا نرجو أن يتقبلها اهللا منا، و كان هلا من الربكات و املغامن ما ال يعلمه إ
أثلجت قلوب املؤمنني و غصت ا حلوق الكافرين، و حنن مند أيدينا لكل عامٍل مخلص 

 .أن يلحق ذا الركب املُبارك يف سبيل اهللا
 

 :الشيخ أمين الظواهري



 

٣٥٢ 

ال فرق يف الشريعة بني املدين و العسكري، و إمنا الشريعة تقسم الناس حملارب و غري ...
 احملارب هو كل من أعان على القتال بنفسه أو مباله أو برأيه، و ذا املقياس فإن حمارب، و

شعوب الغرب محاربة، شعوب الغرب محاربة ألا انتخبت باختيارها زعمائها، و 
ممثليها يف الربملانات اليت ترسم السياسات اليت تقتل أبنائنا و حتتل بالدنا و تنهب ثرواتنا، 

الضرائب لتمويل هذه السياسات، و تمد اجليوش املُعتدية علينا باجلنود و و هي اليت تدفع 
الدعم و التأييد، و حنن ملزمون بالدفاع عن عقيدتنا و أبنائنا و ثرواتنا، و أمريكا و الغرب 
يقصفون مدننا بالقنابل ِزنةَ سبعة أطنان و بالقصف السجادي و باألسلحة الكيماوية، ثُم 

ن نتصدى هلم بأسلحتنا اخلفيفة؛ هذا محال، كما يقصفونا يقصفون، و يطالبوننا فقط بأ
 ...كما يقتلونا يقتلون

 
الشهر الْحرام ِبالشهِر الْحراِم والْحرمات ِقصاص فَمِن {: يقول احلق سبحانه و تعاىل

، و كل الدنيا تعرف ]١٩٤:البقرة[} يكُماعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى علَ
أن اجليوش األمريكية برغم عتادها اهلائل ضعيفةٌ جداً على األرض، و أن وسيلتها األساسية 
يف القتال هي القصف الذي يبيد األخضر و اليابس و يقتل السكان، إلجبار العدو على 

 . التسليم، ثُم يطالبوننا بأن ال نضرم يف بالدهم
 

ِريأَياهالظَّو نم 
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٥٣ 

 احلادي و األربعوناخلطاب 

 

  غَزوتيغَزوتي  خمس سنواٍت علَىخمس سنواٍت علَى  ِلقَاٌء؛ِلقَاٌء؛
   قَضايا ساِخنةٌ قَضايا ساِخنةٌ--نيويورك و واشنطُن نيويورك و واشنطُن 
 

  هـ١٤٢٧ شعبان ١٨
  م٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١١

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(ي أَيمن الظَّواهِر
 
 

 . األخ الكرمي أمين الظواهري السالم عليكُم ورمحةُ اِهللا وبركَاته:السحاب
 
 .عليكُم السالم ورمحةُ اِهللا وبركَاته و:أمين الظواهري. د
 

 يسر مؤسسةُ السحاِب لإلنتاِج اإلعالمِي، أن جتري حوارها الثاينَ معكم، بعد :السحاب
 وواشنطن سنواٍت على غزويت نيويورك قرابِة عاٍم من احلواِر األوِل، وقد مرت مخس
املباركتني، ومرت أيضاً أحداثٌ كثريةٌ منذ احلواِر األوِل، فمرحباً بك يا أخانا الكرمي ضيفاً 
على مؤسسِة السحاِب، ونسألُ اَهللا أن يكونَ يف هذا احلواِر جتليةً للحقائِق، وفائدةً 

 .اهدين واملسلمني بل ولكِل حٍر طالٍب للحِقللمج



 

٣٥٤ 

 
 . آمني نسألُ اهللا ذلك:أمين الظواهري. د
 

 األخ الكرمي أمين الظواهري، يف احلقيقِة لدينا جمموعةٌ مزدمحةٌ من القضايا اهلامِة :السحاب
طني بل واخلطريِة، اليت نرجو أن نطرحها على ِبساِط البحِث والنقاِش، فلدينا لبنانُ وفلس

والعراق وأفغانستانُ واجلزائر وأمريكا واألوضاع يف البالِد العربيِة واإلسالميِة وغريها، فما 
 .رأيكم نبدأُ بلبنانَ وفلسطني مثالً

 
 . تفضل؛ ال بأس:أمين الظواهري. د
 

 ما تعليقُكم على هذا الظلِم البِني الذي جيري يف لبنانَ وغزةَ، وما هو واجب :السحاب
 لمني جتاه ذلك؟املس
 
 بسِم اِهللا واحلمد ِهللا والصالةُ والسالم على رسوِل اهللا وآِله وصحِبه :أمين الظواهري. د

 :وبعد، ومن وااله
 

هذا الظلم والتجين هو مظهر واضح من مظاهِر العدواِن الصلييب الصهيوِين على األمِة 
صليبيون مجيعاً ملناصرِة إسرائيلَ، أما أن فلما أُسر ثالثةُ جنوٍد إسرائيليني تداعى ال. املسلمِة

منهم قرابةُ -يقبع عشرةُ آالِف فلسطيٍين يف سجوِن االحتالِل اليهودِي لفلسطني املسلمِة 
 فهذا أمر ال حيرك للصليبيني وال لألمِم املتحدِة شاهدةُ الزوِر الدوليِة -سبعماِئة امرأٍة وطفٍل

 .ساكناً
 

ُب بكِل ما متلك ملناصرِة إخواِنها املسلمني يف لبنانَ وغزةَ، كلٌ مبا وعلى األمِة املسلمِة أن 
يستطيع، وأقوى صوِر مناصرِة إخواِننا املسلمني فيهما هو ضرب مصاِحل اليهوِد والصليبيني 
املتعاونني معهم، فالقذائف والصواريخ اإلسرائيليةُ اليت تشوي حلوم أطفاِلنا تأيت من أمِم 



 

٣٥٥ 

صليِيب، اليت تدعم إسرائيلَ منذُ إنشاِئها، واحلضارةُ الغربيةُ الصليبيةُ املاديةُ ال تعرف الغرِب ال
 فإذا ذاقوا بعضاً مما يرتلونه بنساِئنا ،لغةَ األخالِق واملبادِئ، بل تفهم لغةَ العقاِب والِقصاِص

ِل املشكلِة وأطفاِلنا، فسيبدأون يف التخلي عن غطرسِتهم وعناِدهم وطمِعهم، وسيسعون حل
 .بينهم وبني املسلمني

 
وجيب أن يكونَ التركيز على مصاِحلهم االقتصاديِة، وخاصةً على إيقاِف سرقِة بتروِل 

 .املسلمني املنهوِب
 

وجيب أن يعترب كلُ مسلٍم أن ما يصيب املسلمني يف لبنانَ وغزةَ يصيب ابنه وابنته وأخاه 
 .وأخته وأباه وأمه

 
املسلمة أن تعلم أن حكوماِت البالِد العربيِة واإلسالميِة عاجزةٌ بل ومتواطئةٌ وعلى األمة 

مع أعداِء األمِة، وإسرائيلُ مل تطغَ على لبنانَ وغزةَ إال ألن مصر قد خرجت متاماً من 
ميداِن الصراِع مع إسرائيلَ، بل وأقرت بتخليها عن إعانِة أيِة دولٍة عربيٍة تعتدي عليها 

 املادِة السادسِة من معاهدِة السالِم مع إسرائيلَ، اليت تؤكد على أولويِة وعلِو إسرائيلُ يف
معاهدِة السالِم على أي اتفاٍق آخر، وذا نفضت مصر يدها رمسياً من معاهدِة الدفاِع 

 اليت تلزم الدولَ العربيةَ بالتعاوِن على صِد أِي -املقبورِة منذ زمٍن طويٍل-العرِيب املشترِك 
 .مث تتابعت الدولُ العربيةُ خلف مصر يف هذا التملِص. عدواٍن يقع على أٍي منها

 
وقد جتلى هذا التواطؤ بوضوٍح يف مواقِف حكاِم مصر والسعوديِة واألردِن من العدواِن 

 .اإلسرائيلِي على غزةَ ولبنانَ
 

تحدِة، اليت يلزمهم ميثاقُها إن كلَ احلكوماِت يف بالِد العرِب واملسلمني أعضاٌء يف األمِم امل
باحملافظِة على أمِن وسالمِة ووحدِة أراضي إسرائيلَ، ألا عضو مثلُهم يف األمِم املتحدِة، 

 .هذه حقيقةٌ أوضح من الشمِس



 

٣٥٦ 

 
إن حكوماِت كِل الدوِل العربيِة واإلسالميِة قد اعترفت بشرعيِة األمِم املتحدِة اليت حتاولُ 

 .ن متحوها من الوجوِد وتستبدلَ ا إسرائيلَأن تقرب فلسطني، وأ
 

واألمم املتحدةُ حتاولُ أن تفرض حول إسرائيلَ نطاقاً من اتفاقياِت االستسالِم والقواِت 
الدوليِة، لتحولَ دون املسلمني وحتريِر فلسطني، ولتعزلَ ااهدين يف فلسطني عن ااهدين 

 أن ترفض كلَ هذه االتفاقياِت وكلَ تلك القواِت خارجها، لذا جيب على األمِة املسلمِة
الدوليِة، وأن تنشأَ قواعدها اجلهاديةَ على حدوِد فلسطني رغم أنِف أعداِء املسلمني، الذين 

 .يسعون لتحويِل إسرائيلَ حلقيقٍة واقعٍة دائمٍة
 

واجِز اليت ولذا على املسلمني يف كِل مكاٍن أن يسعوا بكِل ما يستطيعون لتحطيِم هذه احل
أُنشئت وتنشأُ حول فلسطني، وأال نيأس مهما طال الزمن من الوصوِل لفلسطني والتواصِل 

 .مع جماهديها لتحريِر أوىل القبلتني وثالِث احلرمني
 

 ولكن القصف اإلسرائيلي على لبنانَ كان عنيفاً جداً، فبماذا تطالبون املسلمني :السحاب
 لعاِمل اإلسالمِي؟يف لبنانَ ومناصريهم يف ا

 
 أطالبهم بأال يستسلموا لضغوِط الغرِب الصليِيب، وأن يشنوا حرباً :أمين الظواهري. د

جهاديةً شعبيةً ضد الغزِو الصليِيب وضد كِل من حياولُ أن حيولَ بني ااهدين وحتريِر 
فلسطني. 

 
 فقد قصف ،م مبا يريدونفليس معقوالً أنه كلما قَصفنا أعداُء اإلسالِم نستسلم، ونسلم هل

 أبناءنا ونساءنا يف الشيشاِن وأفغانستانَ والعراِق، ومع ذلك مل يستسلم الصلييب العدو
ااهدون، ومل يقبلوا مبشاريِع العدِو الصليِيب، وواصلوا املقاومةَ اجلهاديةَ الشعبيةَ اليت 

 .أكت العدو من نزيِفه املتواصِل



 

٣٥٧ 

 
 أن يتحرروا من قيوِد االرتباطاِت السياسيِة ومن ضيِق حدوِد وعلى املسلمني يف لبنانَ

سايكس بيكو، وأن يشنوا جهادهم يف سبيِل اِهللا بعيداً عن مصاِحل الدوِل وأطماِعها يف 
معركٍة تتكاملُ مع جهاِد كِل األمِة ضد احلملِة الصليبيِة املعاصرِة، وخيوضوا حرب جهاٍد 

 فاحلرب اجلهاديةُ الشعبيةُ هي أخوف ما خيافُه ،دين كله ِهللاشعبيةً ال تتوقف، حىت يكونَ ال
 .العدو الصلييب الصهيوينُ، وقد مرغت أنفُه يف التراِب يف الشيشاِن وأفغانستانَ والعراِق

 
 ؟ ولكن قد جيادلُ البعض بأن هذا قد يكونُ فوق طاقِة أهِل لبنانَ:السحاب

 
وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة وِمن {:  وتعاىل يقولُ احلق تبارك:أمين الظواهري. د

 فإذا عجز املسلمون عن دفِع العدِو، فالبد من اإلعداِد ،]٦٠:األنفال[} رباِط الْخيل
لذلك، ولكن األمر اهلام واخلطري أن ال يقبلَ املسلمون يف لبنانَ بالقراراِت الدوليِة، وخاصةً 

 األمِن األخِري رقِم ألٍف وسبعمائٍة وواحٍد، تلك القرارات اليت تسعى حلصاِر بقراِر جملِس
اهدين ومحايِة اليهوِد يف فلسطنييف ترسيِخ . ا ذه القراراِت، وأال نساعد َجيب أال نقبل

 .وجوِد إسرائيلَ ومحايِتها بالقراراِت واالتفاقياِت الدوليِة
 

يف القراِر ألٍف وسبعمائٍة وواحد وأمثاِله من قراراِت إذالِل  إن املصيبةَ الكربى ؛أخي الكرمي
املسلمني أنه يقر بوجوِد الدولِة العربيِة، وبعزلُ ااهدين يف فلسطني ويفصلَهم عن 
املسلمني يف لبنانَ، ويرسخ هذا االنفصالَ بقواٍت دوليٍة معاديٍة لإلسالِم، ويؤكد على جترِمي 

وديِة، وعلى حِقها يف ضرِب ااهدين، ولألسِف فإن كلَ من يوافق اجلهاِد ضد الدولِة اليه
 .على هذا القراِر يقر بكِل هذه الكوارِث

 
 هل نستطيع أن نستنتج من كالِمكم هذا أنكم تعتربون فلسطني القضيةَ :السحاب

 يةٌ هلا يف األمهيِة؟املركزيةَ لألمِة املسلمِة، وأن مشكلةَ لبنانَ متفرعةٌ عنها أو تابعةٌ هلا أو تال
 



 

٣٥٨ 

 ال شك يف ذلك، وقبل كِل هذا فإن مشكلةَ فلسطني ومشكلةَ لبنانَ :أمين الظواهري. د
وباقي مشاكِلنا حمكومةٌ بأحكاِم الشريعِة اإلسالميِة، وال ميكن أن حنلَها حالً يناقض شريعةَ 

قبوِل أن نعاجلَ قضيةَ اإلسالِم، هذا هو األصلُ، أما من حيثُ التطبيِق، فليس أيضاً من امل
لبنانَ عالجاً جيين على قضيِة فلسطني، زد على هذا أننا أمةٌ واحدةٌ نقاتلُ حرباً واحدةً على 
 وأفغانستانَ والعراِق وفلسطني جبهاٍت متعددٍة، فكلُ قضايا املسلمني يف الشيشاِن وكشمري

 .ولبنانَ واجلزائِر هي قضايانا ومعاركُنا
 

بعض يقولُ إن ما تدعون إليه ضرب من اجلنوِن وجتاهلٌ حلقائِق  ولكن ال:السحاب
 السياسِة الدوليِة؟

 
 ! هذا التفكري هو الذي أوصلنا ملا وصلنا إليه:أمين الظواهري. د
 

ففي كِل مرٍة خنالف ثوابت اإلسالِم وخنضع لشرعيِة الدوِل الكافرِة وننحين لقراراِتها، حىت 
ناً قليالً، خنسر الدين والدنيا معاً، وحقائق السياسِة الدوليِة هي نشتري بديِننا وحِقنا مث

 .حقائق إذالِل املسلمني وقهِرهم بأيدي الطواغيِت املتحكمني يف هذا العاِمل
 

وعقلُهم الذي يزعمونه قال عنه . ولذلك ال يقبلُ ا إال من هان عليه دينه وشرفُه وعزته
 :املتنيب

 
 وتلك خديعةُ الطبِع اللئيِم *** جز عقلٌيرى اجلبناُء أن الع

 
السياسِة الدوليِة ؛أخي الكرمي تنشأُ مما يسمونه -هذه اليت يتحدثون عنها- حقائق 

بالشرعيِة الدوليِة واألمِم املتحدِة والدوِل العلمانيِة مثاِر شجرِة سايكس بيكو اخلبيثِة، وكلُ 
قوِط دولِة اخلالفِة لتقهرها على الرضوِخ لنظٍم هذه النظِم فُرضت على األمِة املسلمِة بعد س

وهيئاٍت خمالفٍة لشريعِة اإلسالِم، ولتضمن تفتت وتشرذم األمِة املسلمِة، األمر الذي يؤدي 



 

٣٥٩ 

يف النهايِة إلبقاِء األمِة املسلمِة تابعةً ذليلةً منهوبةً، لقد آن األوانُ لنحطم هذه األوثانُ 
 .ا عبادتها من دوِن اِهللاواألصنام اليت فرضوا علين

 
  ولكن من يقوم ذا العبِء ليحشد األمةَ يف ميداِن املواجهِة ضد أعداِئها؟:السحاب

 
 الطليعةُ ااهدةُ لألمِة املسلمِة، ألن اهليئاِت املنتسبةَ لإلسالِم اليت ختلت :أمين الظواهري. د

ه العدو الصائلَ، ومل تبق إال األمةُ عن اجلهاِد واعترفت بشرعيِة الطغاِة أعجز من أن تواج
املسلمةُ بطليعِتها ااهدِة يف ميداِن املواجهِة، تدافع عن عقيدِة األمِة وحرماِتها ودياِرها 

 .ومقدراِتها
 

 ولكن كثرياً من األمساِء الرنانِة واهليئاِت ذات التاريِخ تضللُ األمةَ يف متاهاِت :السحاب
 .ملواجهِةالسياسِة لتحرفَها عن ا

 
 كلُ من حياولُ أن يصرف األمةَ عن ذلك فهو إما خادع هلا أو معني :أمين الظواهري. د

 .عليها، أو األمران معاً
 

 يف غزةَ تعين أننا أصبحنا عند أعداِئنا -اليت ال تتوقف-وما حدث يف قانا واازر اليوميةَ 
 .امتنا إال بقتاِل الصليبيني والصهاينِة وعمالِئهمأمةٌ بال مثٍن، وأننا لن نقيم ديننا ونستعيد كر

 
 : يف احلقيقِة هذه اإلجابةُ تستدعي أكثر من سؤاٍل:السحاب

 
 ما هي األهداف اليت جيب أن يضربها ااهدون؛ هل هي األهداف العسكريةُ ؛فأوالً

 للصليبيني واليهوِد أم املدنيةُ أيضاً؟ وما هو مربر ذلك؟
 

  يقتصر اجلهاد ضد إسرائيلَ على قتِل اليهوِد يف فلسطني فقط؟  هل؛وثانياً



 

٣٦٠ 

 
 هل سيستجيب الصليبيون والصهيونيون للضرباِت العنيفِة؟ أم أن ااهدين ينطحون ؛وثالثاً

 الصخر برؤوِسهم؟
 
 بالنسبِة لألهداِف اليت جيب أن يتقصدها ااهدون؛ فهي كلُ هدٍف :أمين الظواهري. د

ابته يف إضعاِف احلملِة العدوانيِة الصليبيِة الصهيونيِة على دياِر اإلسالِم، وتقسيم تؤثر إص
الناِس لعسكريني ومدنيني مل يأِت يف الشريعِة، ولكن الشريعةَ قسمت الناس ملقاتلني وغِري 

اِله أو مقاتلني، واملقاتلُ يف مقياِس الشريعِة هو كلُ من يقاتلُ بنفِسه، أو يعني على القتاِل مب
 .برأِيه، فدريد بن الصمِة قُتل يوم حنٍني وهو شيخ كبري الستعانِة هوازنَ برأيه

 
وشعوب الغرِب الصليِيب يف ميزاِن الشريعِة هي شعوب حماربةٌ مقاتلةٌ للمسلمني، ألن هذه 

 السلطةَ الشعوب قد اختارت حكامها وجمالسها النيابيةَ بإرادِتها احلرِة، أي أا قد اختارت
التنفيذيةَ اليت متارس العدوانَ ضد اإلسالِم واملسلمني، واختارت السلطةَ التشريعيةَ، اليت 
 من سياساِتها ما تشاُء، وهذه الشعوب أو ترفض السلطةَ التنفيذيةَ، وتقر وحتاسب تراقب

يت تِمد هي أيضاً اليت تدفع الضرائب لتمويِل محالِت العدواِن على املسلمني، وهي ال
اجليوش الغازيةَ لبالِد اإلسالِم بالرجاِل واملاِل واخلرباِت، وهي اليت توفر الرجالَ والكفاءاِت 
ألجهزِة األمِن الصليبيِة اليت تسعى للنكايِة يف املسلمني، وحىت املعارضني لسياساِت 

عيةٌ، من احلكوماِت الصليبيِة من هذه الشعوِب يعتربون أن هذه احلكوماِت حكومات شر
 .حِقها أن تأمرهم باملشاركِة يف القتاِل ضدنا، وأن عليهم أن يسمعوا هلا ويطيعوا

 
كما أن األحزاب السياسيةَ يف الغرِب الصليِيب كلَها أيدت إنشاَء إسرائيلَ واغتصابها 
لفلسطني، وال زالت حىت اليوِم تؤيد بقاَءها ووجودها، بل وتدعمها باملاِل والسالِح 

 .خلرباِت والرجاِلوا
 



 

٣٦١ 

 وماذا عن قصِر العملياِت من أجِل حتريِر فلسطني ضد اليهوِد داخلَ فلسطني :السحاب
 فقط؟

 
 الداعي هلذا الرأِي إن كان يظنه أمراً شرعياً فهو خاطئٌَ ألن احلق :أمين الظواهري. د

 أما إن ،]٣٦:التوبة[} قَاِتلُونكُم كَآفَّةًوقَاِتلُواْ الْمشِرِكني كَآفَّةً كَما ي{: تبارك وتعاىل يقولُ
كان يدعو إليه من باِب املصلحِة، فهو خاطئٌ أيضاً، ألنه حيمي العدو الصلييب الصهيوينَ 
خارج فلسطني، ويربر للقاعدين من علماِء السالطِني وأشباِههم قعودهم عن نصرِة 

 لبنانَ وفلسطني يقتلون بيِد اليهوِد املسلمني يف فلسطني، فال ميكن أن نرى إخواننا يف
 .وبدعِم الغرِب الصليِيب، مث نقف صامتني ال حنرك ساكناً

 
إن نصرةَ إخواِننا املسلمني يف لبنانَ وفلسطني ونصرةَ املسلمني املعتدى عليهم يف كِل دياِر 

 كِل مكاٍن مثن  جيب أن يدفع اليهود والصليبيون يف؛اإلسالِم فريضةٌ شرعيةٌ على كِل مسلٍم
 .قتِل إخواِننا املسلمني يف لبنانَ وفلسطني ويف سائِر دياِر اإلسالِم

 
وهناك نقطةٌ هامةٌ أود أن ألفت انتباه املسلمني هلا، وهي أن القتالَ ضد الغزاِة يف لبنانَ 
دِة وفلسطني والعراِق وكشمري والشيشاِن ويف كِل مكاٍن جيب أن يكونَ مبنياً على العقي

اإلسالميِة، وليس على أِي توجٍه آخر، فال جيب أن يكونَ قتالُنا من أجِل احتراِم ميثاِق 
األمِم املتحدِة وال قرارِتها وال سالمِة أراضي أعضاِئها، اليت من ضمِنهم إسرائيلُ، وال من 

س بيكو، أجِل حتقيِق معاهدِة اهلدنِة وال اتفاِق وقِف إطالِق الناِر وال تأكيِد خطوِط سايك
وال االعتراِف بالشرعيِة الدوليِة، ولكن جيب أن يكون قتالُنا جهاداً يف سبيِل اِهللا، حىت 

جهاد يسعى لتحريِر فلسطني كِل فلسطني، وحتريِر كِل أرٍض كانت . يكونَ الدين كلُه ِهللا
 .دار إسالٍم، من األندلِس حىت العراِق

 
لديكم نصيحةٌ للمسلمني حول السعِي يف ردِع  وبالنسبة للبنان حتديداً هل :السحاب

 إسرائيلَ عن العدواِن عليها؟



 

٣٦٢ 

 
إين أدعو كلَ مسلٍم خملٍص يستطيع الوصولَ جلنوِب لبنانَ أن يبادر  :أمين الظواهري. د

 .بذلك للنكايِة يف القواِت الصهيونيِة الغازيِة للبنانَ
 

 علينا أن نثخن وأن نسعى  يف تلك القواِت-بعوِن اِهللا-جيب ،-إلنشاِء -بكِل ما منلك 
قاعدٍة جهاديٍة على حدوِد فلسطني، تتواصلُ مع ااهدين داخلَها من أجِل حتريِر بيِت 

 .املقدِس، ومن أجِل إعادِة كِل حبِة رمٍل يف فلسطني للمسلمني
 

 وماذا عن الذين يشككون يف جدوى العملياِت اجلهاديِة ضد اليهوِد :السحاب
 ني؟والصليبي

 
 هؤالِء يشكلون ظاهرةً مرضيةً يف تاريِخ كِل األمِم، وقد سجل :أمين الظواهري. د

ِإذْ يقُولُ {: ختاذهلَم وذمهم للمجاهدين القرآنُ الكرمي حيث يقولُ احلق تبارك وتعاىل
وتن يمو مهالء ِدينـؤه غَر ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذيناِفقُونَ ونالْم ِزيزع لَى اللِّه فَِإنَّ اللّهكَّلْ ع

ِكيمِفي قُلُوِبِهم {: ، وحيثُ يقولُ سبحانه]٤٩:األنفال[} ح الَِّذيناِفقُونَ ونقُولُ الْمِإذْ يو
 .]١٢:األحزاب[} مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا

 
بأمريكا بسبب غزويت نيويورك وواشنطن وهؤالء يتعامون عن الكارثِة اليت حلقت 

املباركتني، ويتعامون عن الورطِة التارخييِة اليت تورطت فيها أمريكا يف العراِق وأفغانستانَ، 
 . يف أفغانستانَ-القوِة العظمى-ويتجاهلون اهلزميةَ الكربى اليت حلقت بروسيا 

 
 . حسناً ننتقلُ للعراِق بعد إذِنكم:السحاب

 
 . ال بأس تفضل:اهريأمين الظو. د
 



 

٣٦٣ 

 يف العراِق اليوم تيار يقود اجلهاد ضد التحالِف الصليِيب بقيادِة أمريكا، ويعلن :السحاب
عقيدةَ السلِف الصاِحل بوضوٍح وجالٍء، وينصرها بيِده ولساِنه ودِمه وماِله، وهو تيار اجلهاِد 

 تورطت أمريكا يف العراِق -كما ذكرمت–وااهدين، وقد بارك اُهللا يف تضحياِتهم، حيث 
ورطةً تارخييةً، وتيار آخر يدعو ملهادنِة األمريكاِن ولوقِف املقاومِة اجلهاديِة ضدهم بزعِم 

 ما ،أن األمريكانَ سيبقون ما بقيت املقاومةُ، وسريحلون إذا اطمئنوا النتهاِء املقاومِة
 تعليقُكم على ذلك؟ 

 
 .بشيٍء من التفصيِل هنا خلطورِة القضيِة أرجو السماح يل :أمين الظواهري. د
 

 . تفضل:السحاب
 
 حاولت أمريكا لاللتفاِف على املقاومِة اجلهاديِة اإلسالميِة ضدها يف :أمين الظواهري. د

 هذه االجتاهاِت هو تيار مع ثالِث اجتاهاٍت، أحد وتنسق العاِمل اإلسالمِي أن تتعاونَ وتتفق
زعبالِت واخلرافاِت، ويسيطر على أتباِعه بزعِم أن له صلةً بالغيِب يتاجر بالديِن، وينشر اخل

ترشده وتوجهه، وهذا التيار تعاون مع احملتِل األمريكِي قبلَ وأثناَء الغزِو وبعد دخوِله 
وكون هذا التيار بإشراِف األمريكاِن وحتت إدارِتهم التشكيالِت العسكريةَ . للعراِق

محتِل واملعتديةَ على ااهدين وعلى عموِم املسلمني يف العراِق، األساسيةَ املساندةَ لل
وتناسى هذا االجتاه وقادته الدجاجلةُ شعاراِت املوِت ألمريكا، تلك الشعارات اليت بادت، 
وحل حملَها شعار التعاوِن مع احملتِل من أجِل حفِظ األمِن، وختلى هذا االجتاه عن حاكميِة 

خلب األساسي الذي ينهش به احملتلُ الصلييب يف جسِد األمِة املسلمِة يف الشريعِة، وشكل اِمل
 على ترديِد وهِم أنه -اجتاه الدجالني املتاجرين بالديِن–ولذلك حيرص هذا االجتاه . العراِق

 .طاملا بقيت املقاومةُ فسيبقى االحتاللُ
 

 وحتذر من هذا االجتاِه املتمسِح ولذا جيب على األمِة املسلمِة يف كِل مكاٍن أن تنتبه
باإلسالِم، وأن تصدع يف وجِهه باحلِق، وأن تقولَ له إن االحتاللَ سريحلُ حتت قرِع 



 

٣٦٤ 

ضرباِت املقاومِة ااهدِة، أو إذا حتول كلُ أحراِر العراِق وجماهديه خلونٍة دجالني مثلَكم 
لعمالَء للمخابراِت األمريكيِة، يتاجرون بالديِن من أجِل عرٍض من الدنيا قليٍل، وحتولوا 

ومحاٍة للمصاِحل الصليبيِة اليهوديِة، فحينئٍذ سريحلُ االحتاللُ ألنه سيطمئن أن مصاحلَه 
تتحقق ضد األمِة املسلمِة على أيدي اخلونِة جتاِر الديِن أمثاِلكم، ولكن طاملا بقي يف عراِق 

بتغون رضا رِبهم، فسريحلُ االحتاللُ اخلالفِة واإلسالِم أحرار يضحون من أجِل ديِنهم وي
 .من نزيِفه املتدفِق من ضرباِتهم، وإن رغُمت أنوف الدجالني والصليبيني

 
هؤالء الدجالون فُِضحوا فضيحةً تارخييةً ال يغسلها ماُء البحاِر، فسيذكر التاريخ أنه ملا غزا 

دجالون جتار الديِن ضد الصليبيون العراق تصدى له األحرار ااهدون، وتعاون معه ال
املسلمني، تعاونوا معه عن عمٍد وقصٍد وطلٍب وعلٍم تاٍم بأهداِفه ومعرفٍة تامٍة مبدى بشاعِة 
اخليانِة اليت ميارسوا من أجِل السلطِة واملناصِب واملغاِمن، هؤالء جمرمون ارتكبوا جرميةً 

 .كاملةَ األركاِن
 

ظِم أن ِسنانَ بن أنٍس النخعي محلَ على احلسِني  يف املنت-رمحه اُهللا-يروى ابن اجلوزي 
رضي اُهللا عنه، فطعنه بالرمِح، فوقع، فرتلَ إليِه، فذحبه، واجتز رأسه، وجاَء سنانُ حىت 

 : وقَف على ِفسطاِط عمرو بِن سعٍد مث نادى
 

 فقد قتلت السيد احملجبا *** أوقر ركايب فضةً وذهباً
 وخريهم إذ ينسبونَ نسباً ***  أماً وأباًقتلت خري الناِس

 
 .يا جمنونُ تتكلم ذا الكالِم؟: فقالَ له عمرو

 
 عامداً متعمداً قاصداً -رضي اُهللا عنهما- سنانُ بن أنٍس النخعى احلسني بن علٍي لَتقَ

 أعداؤه؟ حريصاً طالباً له متتبعاً، وهو يعلم من هو احلسني؟ وملاذا خرج؟ وملاذا يقاتلُه
 هو طلب املاِل واملغنِم، ولو أدى ذلك -رضي اُهللا عنه-وكان باعثَه على قتِل احلسِني 



 

٣٦٥ 

 احلسني قاصداً قتلَه، فتم له ما أراد، -رضي اُهللا عنه-لسخِط اِهللا ولعنِته وعذاِبه، وطعن 
 .وحتققت نتيجةُ القصِد والفعِل

 
د اإلجرامي الناشئُ عن الباعِث اإلجرامِي، إذن هي جرميةٌ كاملةُ األركاِن، توفر فيها القص
جرميةٌ كاملةُ األركاِن عند كِل قضاِة . الذي تبعه الفعلُ اإلجرامي مث النتيجةُ اإلجراميةُ

 .البشِر
 

وكذلك بالضبِط هؤالء الدجالون جتار الديِن تعاونوا مع احملتِل الصليِيب قبلَ وصوِله ألرِض 
 طالبني باحثني عن املغنِم والسلطِة، وهم يعلمون من هو العراِق عامدين قاصدين حريصني

هذا احملتلُ الصلييب؟ وماذا يريد؟ وإىل ماذا يهدف؟ وما هي خمططاته الستعباِد األمِة املسلمِة 
وإذالِلها وتقسيِمها والتمكِني إلسرائيلَ وتوسيِع رقعِة احتالِلها؟ مث شاركوا احملتلَ يف 

رِكه، وقاتلوا ااهدين، ولعنوهم على املِأل إرضاًء له، وحتققت جراِئمه، وساندوه يف معا
 .نتيجةُ قصِدهم وفعِلهم بقتِل آالِف املسلمني والتنكيِل م والدفاِع عن قواِت الصليبيني

 
إذن هذه أيضاً جرميةٌ كاملةُ األركاِن مثلُ جرميِة سناِن بِن أنٍس النخعِي يف قتِل احلسِني بِن 

 جرميةٌ كاملةُ األركاِن لو عرضت على أي قاٍض منصٍف فلن جتد ؛عنهماعلٍي رضي اُهللا 
 .منه إال اإلدانةَ والعقوبةَ

 
 :وكما مل يستِح سنانُ بن أنٍس وهو ينادي عمرو بن سعٍد

 
 فقد قتلت السيد احملجبا *** أوقر ركايب فضةً وذهباً
  نسباًوخريهم إذ ينسبونَ *** قتلت خري الناِس أماً وأبا

 
أوقروا : فهؤالء الدجالون مل يستحوا أيضاً، وهم خياطبون برمير وبوش وزملي خليل زاده

ركابنا فضةً وذهباً، فقد حاربنا املسلمني يف صِفكم وحتت صليِبكم، ولعنا ااهدين، 



 

٣٦٦ 

ِمن وحرضنا الناس على كِف التعاوِن معهم والوشايِة م وحماربِتهم، فأين نصيبنا من املغا
 واألسالِب؟

 
 . إذن هذا عار تارخيي تتناقلُه األجيالُ:السحاب

 
 نعم ال شك هو عار تارخيي ينقلُه اجليلُ للجيِل، كما نِقلت إلينا خيانةُ :أمين الظواهري. د

أيب رغاٍل وخيانةُ أهِل الكوفِة للحسِني رضي اُهللا عنه، وخيانةُ ابِن العلقمي للمسلمني يف 
نةُ اخلديوي توفيق بتحالِفه مع اإلجنليِز الحتالِل مصر، وخيانةُ الشريِف العراِق، وخيا

احلسِني بِن علٍي وعبِد العزيِز آِل سعوٍد يف تواطئِهما مع اإلجنليِز ضد الدولِة العثمانيِة، 
وخيانةُ الساداِت بذهاِبه للكنيسِت وتوقيِعه اتفاقياِت االستسالِم مع إسرائيلَ، وخيانةُ 

وخيانةُ .  للجهاِد السابِق مع قواِت التحالِف الصليِيب بقيادِة أمريكا يف كابلَاملنتسبني
كلُ هذه خيانات موثقةٌ مسجلةٌ ال يستطيع . مشرٍف للمسلمني يف باكستانَ وأفغانستانَ

 .أصحابها منها فكاكاً وال متلصاً
 

ائيليةُ تدك فيه لقد سقطت كثري من األقنعِة، ففي الوقِت الذي كانت القاصفات اإلسر
القرى والبيوت يف غزةَ ولبنانَ، كان اخلونةُ يف بالِدنا يتصافحون مع الصليبيني ويتعانقون 
ويتوددون ويتآمرون، ومن أبرِز هؤالِء املتآمرين؛ حكام مصر واجلزيرِة واألردِن واخلونةُ يف 

 !العراِق الذين يستظلون بصليِب أمريكا الشيطاِن األكِرب
 

ملاذا تعانقون يف العراِق من يقتلُ إخوانكم يف لبنانَ؟ ملاذا ال تقاتلون يف : ا اخلونةُفيا أيه
العراِق من ميزق أجساد من تزعموم إخوانكم يف لبنانَ؟ ملاذا ختدمون يف العراِق وتدافعون 

 عمن يقتلُ من تعتربوم إخوانكم يف لبنان؟
 



 

٣٦٧ 

 ألمريكا(لقد ذهب شعار املوت...إلسرائيل املوت ( لَهوحل حم ،) من أمريكا احلكم
لقد ذهب نوري املالكي ليتسولَ يف واشنطن بقاَء قواِتها يف العراِق، ). والِسلم مع إسرائيلَ

 .بينما صوارخيُها متزق أجساد النساِء واألطفاِل يف قانا وغزةَ
 

أن يتدبر فيها، وأن ويهمين هنا أن أستخلص ثالثَ نتائج خطريٍة، أرجو من كِل مسلٍم 
 :يتخذَ موقفاً حيالَها، وأن يِعد جواباً عن موقِفه منها يوم القيامِة

 
 أن ما يقوم به جتار الديِن الدجاجلةُ اخلونةُ يف العراِق، يصب يف مصلحِة ؛النتيجةُ األوىل

 ودعِمه أمريكا، بل ويصب أيضاً بصورِة مباشرٍة يف مصلحِة الكياِن الصهيوِين، ومحايِته
وتوسِعه، بتحويِل العراِق لقاعدٍة أمريكيٍة مستقرٍة حتافظُ على سالمِة اجلبهِة الشرقيِة 
املواجهِة إلسرائيلَ، فليس هناك خدمةٌ تقدم إلسرائيلَ أكرب من حتويِل العراِق لقاعدٍة 

 .مستقرٍة ألمريكا
 

 الديِن يف العراِق، ميكن أن يكرروها يف  أن اخليانةَ اليت قام ا الدجاجلةُ جتار؛النتيجةُ الثانيةُ
 .أي بلٍد آخر يقع على قائمِة العدواِن لدى الصليبيني والصهاينِة

 
 أن هذا التيار املتاجر بالديِن املتعاونَ مع عدِو األمِة ال ميكن أن تسند األمةُ ؛النتيجةُ الثالثةُ

 .سالمقيادتها له، ألنه يبيعها باسِم اإلسالِم ألعداء اإل
 

 إذن وما السبيلُ للنجاِة من هذه املهالِك ملن تورطَ فيها يف العراِق وأفغانستانَ :السحاب
 مثالً؟

 
 السبيلُ هو التوبةُ إىل اِهللا وإبدالُ احلسناِت بالسيئاِت، بأن يعودوا :أمين الظواهري. د 

 .قفوا يف صِفهمجلادةَ اإلسالِم واجلهاِد، وينابذوا األمريكانَ، ويعينوا ااهدين، وي
 



 

٣٦٨ 

  وهل تتوقع أخانا الكرمي أم سيفعلون ذلك؟:السحاب
 
فَذَكِّر ِإنما أَنت {:  يقول احلق تبارك وتعاىل؛ واهللا ما علينا إال البالغُ:أمين الظواهري. د

ذَكِّر٢١:الغاشية[} م[. 
 

–ستشهاِد الشهيِد  حسناً ننتقل ألحواِل قاعدِة اجلهاِد يف بالِد الرافدين بعد ا:السحاب
  األمِري أيب مصعٍب الزرقاوِي، كيف تراها اآلن؟-كما حنسبه

 
 خسارةٌ للجهاِد -رمحه اُهللا– ال شك أن استشهاد أيب مصعٍب :أمين الظواهري. د

 هي فصيلٌ من فصائِل الصحوِة اجلهاديِة، -بفضِل اِهللا-وااهدين، ولكن قاعدةَ اجلهاِد 
ملسلمِة، وتنشر فيها معاينَ التوحيِد واجلهاِد واألمِر باملعروِف والنهِي اليت تزدهر يف األمِة ا

 .عن املنكِر والعزِة والكرامِة
 

صلى اُهللا عليه -وأبو مصعب ليس إال جندياً من جنوِد اإلسالِم املدافعني عن رايِة النِيب 
بيانَ حني قرر أن وقد كفانا زملي خليل زاده ال.  ضد قوى الكفِر والعمالِة واخليانِة-وسلم

نشاطَ القاعدِة يف العراِق مل يتأثر مبقتِل أيب مصعٍب رمحه اُهللا، والفضلُ ما شهدت به 
 .األعداُء

 
وحنن مستبشرون استبشاراً كبرياً بانتقاِل رايِة اجلهاِد واملقاومِة أليب محزةَ املهاجِر، وفقه اُهللا 

 على أعداِئهم من -انه ااهدينوإخو-لكِل خٍري، ومجع به صفوف ااهدين، ونصره 
 .الصليبيني واخلونِة

 
 هناك كالم كثري قيل عن موقِف القاعدِة يف العراِق من بعِض فئاِت الشعِب :السحاب

 العراقِي، ما حقيقةُ ذلك بصورٍة واضحٍة؟
 



 

٣٦٩ 

 .دعين أكن معك صرحياً وحمدداً يف هذه النقطِة بالذاِت.  نعم:أمين الظواهري. د
 

 لإلخوِة يف العراِق وعلى رأِسهم أيب -حفظه اُهللا- تعليمات الشيِخ أسامةَ لقد كانت
 واضحةً وحمددةً، فقد طلب منهم أن يركزوا على األمريكاِن، وأن -رمحه اُهللا-مصعٍب 

: حييدوا باقي القوى قدر استطاعِتهم، ولكنه أعطاهم شيئاً من حريِة احلركِة، فقال هلم
رى الغائب، وقال هلم ذلك لسببني، األوِل ليعطيهم حريةَ ولكن الشاهد يرى ما ال ي

احلركِة يف التصدي ألِي تياٍر يوايل األمريكانَ على املسلمني يف العراِق، أياً كان جنسه أو 
مذهبه، والسبِب الثاين ليعطيهم حريةَ احلركِة ضد أي تياٍر مثٍري للفتنِة، يشن حرب إبادٍة 

 .ضد املسلمني يف العراِق
 

 ضد املسلمني يف العراِق، وأن هذه احلرب شنإبادٍة ت وقد اتضح للجميِع أن هناك حرب
تقوم ا قوات تابعةٌ للحكومِة العراقيِة، تستغلُ صفتها الرمسيةَ يف تنفيِذ جرائِمها ومذاِحبها، 

ها باملسلمني، وتزهق وأن وزارةَ الداخليِة واهليئاِت األمنيةَ هلا سجونها السريةُ، اليت ينكلُ في
أرواحهم، وتشوه أجسادهم، هذا أمر اعترف به القاصي والداين، حىت األمريكاِن أنفِسهم 

 .كشفوه، ليتربءوا من تِبعِة بشاعِته
 

 ولكن هناك فئات تتهمكم بأنكم كنتم البادئني يف هذا الصراِع، وأنتم الذين :السحاب
 .أشعلتموه

 
 ال ميكن أن يكونَ، وال يصدقُه عاقلٌ، فمن البديهِي أن املنشغلَ  هذا:أمين الظواهري. د

مبقاتلِة األمريكاِن يكونُ أحرص الناِس على تقليِل أعداِئه وتكثِري أصدقاِئه، كيف ال وهو 
يواجه أقوى قوٍة يف العاِمل، هذه واحدةٌ، الثانيةُ أن العراق فيه كثري من الطوائِف من غِري 

رى واليهوِد وعبدِة الشيطاِن، ومل تتعرض هلم القاعدةُ بشيٍء، ألن القاعدةَ املسلمني كالنصا
يف العراِق منشغلةٌ جبهاِد احملتِل الصليِيب، فكلُ من أعان األمريكانَ باليد واللساِن على 

تِخذُواْ يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ ت{: يقولُ احلق تبارك وتعاىل. املسلمني يف العراِق فنحن ضده



 

٣٧٠ 

الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي 
 الظَّاِلِمني مى أَ*الْقَوشخقُولُونَ ني ونَ ِفيِهماِرعسي ضرِفي قُلُوِبِهم م ى الَِّذينرا  فَتنِصيبن ت

 فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبحصِعنِدِه فَي نٍر مأَم ِح أَوِبالْفَت أِْتيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآِئرد
اِدِمني٥٢-٥١:املائدة[} ن[. 

 
عن أما الذين اتفقوا مع األمريكاِن من قبِل الغزِو على حكِم العراِق يف مقابِل غِض الطرِف 

الوجوِد الصليِيب يف عراِق اخلالفِة، وتشجيِعه ومساندِته وحماربِة من يقاومه، فهؤالء هلم 
 ؛املصلحةُ الكربى يف فتِح جبهاٍت جديدٍة على ااهدين لتخفيِف ضغِطهم على األمريكاِن

 .هذا تقسيم لألدواِر مت بني األمريكاِن وهذه الفئاِت
 

فُها باملتعاونِة مع األمريكاِن و باملثريِة للفتنِة يدعمها  ولكن هذه القوى اليت تص:السحاب
األمريكانُ وهم أقوى قوٍة يف العاِمل، وأنتم جمموعةٌ من العصاباِت املتمردِة، واألمريكانُ 

 يطمئنوم مبواصلِة الدعِم، فكيف ستواجهوم؟
 
يكانَ كثرياً ما فروا األولُ أن األمر:  هناك أمران يدِركُهما أي عاقٍل:أمين الظواهري. د

.  قد حطموا حدود سايكس بيكو-بفضِل اِهللا–وتركوا حلفاءهم، والثاين أن ااهدين 
 .والعاقلُ من يتعظُ بغِريه

 
 حسناً إذا طلبت منك يف هذه القضيِة املتشابكِة أن تلخص يل رأيك يف كلماٍت :السحاب

 معدوداٍت، فماذا تقولُ؟
 
 كلُ من شارك األمريكانَ يف احتالِل العراِق ؛تعيناً باهللا أقول مس:أمين الظواهري. د

والعدواِن على املسلمني فسنجاهده بعوِن اِهللا، وكل من يقاوم األمريكانَ ويسعى إلقامِة 
 .حكِم اإلسالِم يف العراِق فنحن مستعدون للتفاهِم والتباحِث معه

 



 

٣٧١ 

لديِن فقط، بل اعتمدت على إثارِة  ولكن أمريكا يف العراِق مل تعتمد على جتاِر ا:السحاب
 .النعراِت القوميِة، والظهوِر مبظهِر أا حاميةُ األكراِد مثالً ضد القوميني العرب

 
 نعم من املؤسِف أن أمريكا دعمت باملاِل والسالِح بعض التياراِت :أمين الظواهري. د

 الدفاِع عن حقوِق األكراِد، العلمانيِة الكرديِة اليت باعت األكراد لألمريكاِن واليهوِد باسِم
لقد سجل األكراد امسهم يف تاريِخ اإلسالِم حبروٍف من نوٍر، فهم محاةُ اإلسالِم وهم 

فمن . املدافعون عن بيِت املقدِس، وهم الصخرةُ اليت حتطمت عليها احلمالت الصليبيةُ
املسلِم ااهِد العزيِز املؤسِف أن تسلطَ حكومةٌ عميلةٌ ألمريكا وإسرائيلَ على هذا الشعِب 

 .األِيب
 

 ولكن ال جيب أن ننسى أن هذه األحزاِب تستغلُ جرائم البعِث العراقِي ضد :السحاب
األكراِد، وتصور هلم أن كلَ العرِب معادون لألكراِد، وأن احلركاِت اجلهاديِة وتنظيم 

 .القاعدِة حلفاٌء للبعِث العراقِي، إىل آخِر هذه الترهاِت
 
 احلركات اجلهاديةُ كلُها بفضِل اِهللا أعداٌء عقائديون ليس للبعِث :ن الظواهريأمي. د

العراقِي فقط بل ولكِل االجتاهاِت القوميِة والعلمانيِة اليت تناقض مبادؤها أصولَ اإلسالِم، 
، الذي يقوم على املساواِة بني املسلمني وعلى املواالِة اإلميانيِة وليس على العصبيِة القوميِة

يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا {: فاحلق تبارك وتعاىل يقول
قَاكُماللَِّه أَت ِعند كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتقَب١٣:احلجرات[} و[. 

 
هدون يف كِل مكاِن من الفلبني هذا على مستوى العقيدِة، أما على مستوى العمِل فاا

وحىت العراِق تضم صفوفُهم املسلمني من كِل األقطاِر واألجناِس، بال فرق بني عجمٍي 
وعرٍيب وال أسوٍد وال أبيٍض، ولإلخوِة ااهدين من األكراِد أدوار بطوليةٌ يف التصدي 

 . العراِقألعداِء اإلسالِم يف الشيشاِن والبوسنِة وأفغانستانَ وبالطبِع يف
 



 

٣٧٢ 

-مث حنن يف تنظيِم القاعدِة قد بايعنا أمري املؤمنني املال حممد عمر، وهو ليس بعرٍيب، فنحن 
 . أبعد الناِس عن النعرِة العصبيِة القوميِة-بفضِل اِهللا

 
 أن ينبذوا هذه الدعواِت املواليِة ألمريكا -األكراِد–لذا فإين أهيب بإخواين يف اإلسالِم 

 وأن يكتبوا صفحةً مشرفةً يف التاريِخ املعاصِر لإلسالِم، كما كتب أسالفُهم من وإسرائيلَ،
 .قبلُ صفحاٍت مشرفٍة يف تاريِخ اإلسالِم السابِق

 
  وما هو التصور العام للقاعدِة بالنسبِة للجهاِد يف العراِق وأفغانستانَ؟:السحاب

 
ِق وأفغانستانَ هو إقامةُ إمارٍة  التصور العام للمجاهدين يف العرا:أمين الظواهري. د

إسالميٍة يف كٍل منهما، تكونُ منطلقاً للدفاِع عن اإلسالِم واملسلمني، وخطوةً على طريِق 
إحياِء اخلالفِة، ويف العراِق علينا أال ننسى أن بيت املقدِس على مرمى حجٍر من بغداد، فإذا 

واستطاعت اختراق الِكياِن األردِين اخلائِن قامت اإلمارةُ اإلسالميةُ يف العراِق بعوِن اِهللا، 
 ااهدون من داخِل فلسطني وخارِجها، -بإذِن اِهللا-لتقف على حدوِد فلسطني، وتواصلَ 

 .فحينئٍذ سيكونُ الفتح األكرب والنصر األعظم بإذِن اِهللا
 

  حسناً ما هي رؤيتكم للوضِع يف أفغانستانَ اآلن؟:السحاب
 
بفضِل – الوضع يف أفغانستانَ جيد جداً بفضِل اِهللا، وهذا الصيف :اهريأمين الظو. د
- حيرق بلهيِبه الصليبيني يف أفغانستانَ، كما حذرهم أمري املؤمنني املال حممد عمر -اِهللا

 من قبلُ، واألمريكانُ قد انسحبوا انسحاباً سرياً من جنوِب وشرِق أفغانستانَ، -حفظه اُهللا
يبيني من الدرجِة الثانيِة كاإلجنليِز والكنديني واهلولنديني وغِريهم ليقتلوا بدالً ودفعوا بالصل

 .منهم
 



 

٣٧٣ 

مث انسحبت قوات التحالِف لتحلَ حملَها قوات حلِف مشاِل األطلسِي يف جنوِب وشرِق 
 .أفغانستانَ

 
نتباِه الشعِب وبلري وأقرانه يبيعون دماَء مواطنيهم من أجِل رضا أمريكا، إال أين أود لفت ا

الربيطاِين أن دكتور برايدونَ لن يعود هذه املرةَ للهنِد، ألن جثته ستلقى للكالِب يف 
 .أفغانستانَ

 
 نعود للمنطقِة العربيِة، ودعواِت أمريكا فيها لنشِر الدميقراطيِة، ؛ حسناً:السحاب

ضماناٍت هلم، ما هو وحركاِت االحتجاِج بني الصحفيني والقضاِة يف مصر من أجِل توفِري 
 تصورك لكِل هذا الذي جيري؟

 
 األمةُ املسلمةُ يف حالِة غلياٍن من العدواِن اخلارجِي والقهِر الداخلِي، :أمين الظواهري. د

وحالةُ الغلياِن هذه جيب على طليعِة األمِة املسلمِة أن توظفَها التوظيف الصحيح لتحولَ 
 ولذا جيب علينا ؛ فاعلٍة مؤثرٍة، تصلُ باألمِة للنصِر بإذِن اِهللاطاقةَ األمِة الغاضبِة حلركِة تغيٍري

السليم نا على اجلُرِح حىت نعاجلَه العالجأيدي أن نضع. 
 

ودعين أضرب لك مثاالً جراحياً، لو أن هناك مريضاً مصاباً بانسداٍد يف أمعاِئه أو خبراٍج يف 
ممن ال ميلكون الرؤيةَ احلقيقيةَ -عض املشفقني بطِنه أو بزائدٍة دوديٍة منفجرٍة، فقد يرى ب

 أن يبذلوا جهدهم يف خفِض حرارِة املريِض أو تسكِني أِمله، -الشاملةَ للمشكلِة وخطورِتها
 ولكن قبل كِل هذا ال بد أن نصلَ لسبِب الداِء ونستأصلَه أو نعاجلَه، وحينئٍذ ستنخفض

 .حرارةُ املريِض وسيسكن أملُه
 

نا على املشكلِة وكذلك األمريد يف مشاكِلنا االجتماعيِة والسياسيِة، علينا أن نضع 
 .األساسيِة ونتقدم بشجاعٍة حلِلها، وحينئٍذ سيسهلُ حلُ كِل املشاكِل املتفرعِة عنها

 



 

٣٧٤ 

فمشكلتنا األساسيةُ هي تسلطُ أنظمٍة فاسدٍة متعفنٍة ال حتكم بالشريعِة وتبيح البالد للعدِو 
 .تعيثُ يف البالِد فساداً وإفساداًاألجنِيب و

 
لذا فالعالج األساسي يوجب التصدي بشجاعٍة للتحالِف الشريِر املكوِن من العدِو 
اخلارجِي واحلكاِم الفاسدين، فإنه من العبِث أن تبحثَ عن حكٍم بالشريعِة أو حريٍة أو 

 .عدالٍة يف بلٍد حمتٍل يديره عمالٌء خونةٌ
 

لذا ،  ولن تنتزع إال باجلهاِد والتضحياِت؛ام أن احلقوق ال متنح ولكن تنتزعاألمر اآلخر اهل
 .فإن مؤِثر السالمِة ال ميكن أن ينتزع حقاً

 
يقولُ الطغرائي: 

 
 ِلـِري املرَء بالكَسـايل ويغـاملع *** حب السالمِة يثْين هم صاِحبه عن
 تزِلـاألرِض أو سلَّماً يف اجلو فاع  ***فإن جنحت إليه فاتِخذْ نفَقاً يف

 
 :ويقولُ شوقي

 
  اَألحرار لَم يسقوا ويسقوا ***ومن يسقي ويشرب ِباملَنايا ِإذا

  وال يدين احلُقوق وال يِحق ***ك كَالضحاياـوال يبين املَماِل
  وِعتقرى ِفدى لَهمـاَألس*** فَفي القَتلى ِلأَجياٍل حياةٌ ويف 

ِللحِة احلـويـَر ـِبكُ*** مراِء بابضٍد مـلِّ يٍة يجـرقد 
 

األمر اآلخر اهلام أيضاً هو أن ااهد املطالب حبِقه ال ينتظر ضماناٍت وال يتوقعها، ولكن 
 .يتصدى للظلِم والفساِد ويعرض نفسه للمخاطِر والقتِل من أجِل نصرِة احلِق

 



 

٣٧٥ 

 حني جهر -صلى اُهللا عليه وسلم-فما هي الضمانات اليت وفرها كفار قريشٍِ للنيب وإال 
بدعوِته يف وجِه دنيا الشرِك والظلِم والفساِد، وما هي الضمانات اليت وفرها يزيد ملا قام 
عليه احلسني بن علٍي وعبد اِهللا بن الزبِري رضي اُهللا عنهم، وما هي الضمانات اليت وفرها 
احلجاج لسعيِد بِن جبٍري رمحه اُهللا، وما هي الضمانات اليت قدمها أبو مسلٍم اخلراساينُ 
إلبراهيم الصائِغ رمحه اُهللا، واملعتصم ألمحد بِن حنبٍل رمحه اُهللا، والواثق ألمحد بِن نصٍر 

علماِء العِز بِن اخلزاعِي رمحه اُهللا، وما هي الضمانات اليت قدمها الصاحلُ إمساعيلُ لسلطاِن ال
 ملا أنكر عليه تسليم حصوِن املسلمني للصليبيني، وما هي -رمحه اُهللا-عبِد السالِم 

 حني قالَ إن اُألصبع اليت تشهد -رمحه اُهللا–الضمانات اليت قدمها عبد الناصِر لسيِد قطٍب 
 الضمانات اليت ِهللا بالوحدانيِة يف كِل صالٍة ترفض أن تكتب استرحاماً لظاٍمل، وما هي

 ملا صاح يف -رمحه اُهللا–قدمها القاضي العسكري اللواُء مسري فاضٍل خلالِد اإلسالمبوِيل 
نعم أنا قتلت فرعونَ مصر، وما هي الضمانات اليت قدمها القاضي عبد : احملكمِة العسكريِة

ستشار احكم مبا أنزل اُهللا، أيها القاضي امل: الغفاِر حممٍد للشيِخ عمر عبِد الرمحِن ملا قال له
الظاملُ الفاسق الكافر وإال فأنت. 

 
الضمانُ الوحيد هو السعي يف رضا اِهللا سبحانه وتعاىل والثقةُ بوعِده، لقد خلد القرآنُ 
الكرمي يف سورٍة كاملٍة تتلى إىل يوِم القيامِة قصةَ أصحاِب األخدوِد، قوم شهدوا باحلِق يف 

 .طاغيِة وقتلوا يف سبيِل ذلكوجِه حاكِمهم ال
 

هذا هو كتابنا، وهذه سنةُ نبِينا صلى اُهللا عليه وسلم، وسريةُ أصحاِبه وآِل بيِته رضي اُهللا 
سيد الشهداِء محزةُ بن عبِد (: قال النيب صلى اُهللا عليه وسلم. عنهم، وتاريخ أئمِتنا وقادِتنا

صلى اُهللا عليه وسلم،)اه فقتلهاملطلِب ورجلٌ قام إىل إماٍم جائٍر فأمره و وقال النيب  :
 .)أفضلُ اجلهاِد كلمةُ حٍق عند سلطاٍن جائٍر(
 

لذا جيب نشر الوعِي بني صفوِف األمِة بأن الفساد فساد ضارب اجلذوِر سببه تسلطُ أعداِء 
عدٍة للتضحيِة األمِة املسلمِة وفساد وكالِئهم، وأن تغيري هذا الفساِد ال بد له من طليعٍة مست



 

٣٧٦ 

يف سبيِل اِهللا من أجِل احلكِم بالشريعِة وحتريِر األوطاِن من احملتِل وحتريِر اإلنساِن من الظلِم 
والفساِد والقهِر، ومن أجِل أن تنتزع األمةُ حقَها يف احلكِم بالشريعِة واختياِر حكاِمها 

 .وحماسبِتهم
 

 يؤكده أن أمريكا أعلنت أثناَء  كالمكم عن ضرورِة نشِر الوعِي بني األمِة:السحاب
قصِف لبنانَ األخِري عن مشروِع الشرِق األوسِط اجلديِد، لذا على األمِة يف مسريِتها حنو 
 .التغيِري أن تستند لوعِيها العقدِي بأصوِل التوحيِد، وبإدراِكها ملا يدور حوهلَا من مؤامراٍت

 
بأن تعريف الشرِق األوسِط يتضمن  ال شك، وأُعقب على كالِمك؛ :أمين الظواهري. د

أفغانستانَ، وهذا يظهر مدى الدوِر القذِر الذي يلعبه عمالُء أمريكا يف أفغانستانَ والعراِق 
يف مشاريِع اإلصالِح األمريكيِة، ويظهر أيضاً مدى ضرورِة مساندِة األمِة املسلمِة باملاِل 

 .ين يف هذين امليدانني اخلطريينوالرجاِل والرأِي واخلربِة واملعلوماِت للمجاهد
 

 على ذكِر أمريكا ونشِر الدميقراطيِة ذكرت آنفاً أن أمريكا تتعاونُ مع ثالِث :السحاب
فئاٍت لاللتفاِف على املقاومِة اجلهاديِة اإلسالميِة ضدها، وذكرت أوالً فئةً واحدةً وهي ما 

 تان؟أمسيتهم بتجاِر الديِن الدجالني، فما مها الفئتان األخري
 
األوىل ذكرناها، وهي فئةُ جتاِر الدين الدجالني، وأما الثانيةُ فهي .  نعم:أمين الظواهري. د

 .فئةُ املنهزمني، وأما الثالثةُ فهي فئةُ املتسولني
 

 ! أنت اخترت هلا أوصافاً شديدةً؛ دجالني ومنهزمني ومتسولني؛ عجيب:السحاب
 
 .نه نعم لبشاعِة ما يرتكبو:أمين الظواهري. د
 

  فئةُ املنهزمني هذه؟-يف نظِركم– خرياً من هي :السحاب



 

٣٧٧ 

 
 بعد سقوِط اخلالفِة العثمانيِة، سرت موجةٌ من االزاِم النفسِي :أمين الظواهري. د

 من الوضِع -حبسِن نيٍة–واالنكساِر العقدِي، وسرى يف الناِس تيار أن علينا أن نستفيد 
مع توايل الضرباِت - وحتقيِق ما ميكن حتقيقُه، وظل هذا التيار القائِم إلنقاِذ ما ميِكن إنقاذُه،

 إىل أن -يف النهايِة- يتراجع خطوةً بعد أخرى، حىت وصلَ م األمر -املوجهِة للمسلمني
 اِهللا بن عبِد اِهللا صاٍحل أمرياً للمؤمنني وعبد مبارٍك رئيساً للجمهوريِة وعلي بايعوا حسين

اخل، ودخلوا كابلَ على متوِن ..مسلمني وآلَ الصباِح أولياًء ألموِر املسلمني احلسِني أمرياً لل
الدباباِت األمريكيِة وحتت محايِة قاصفاِتها ويف ظِل صليِبها، واختذوا من أردوغانَ وصحِبه 
قدوةً على النجاِح والتفوِق، وأعلنوا التزامهم التام حباكميِة األغلبيِة وختليهم عن حاكميِة 

ريعِة، وحددوا انتماَءهم باالنتماِء القطرِي الوطِين الذي يفضلُ الكافر الوطين على الش
املسلِم األجنِيب، فتبنوا عقيدةً جديدةً خمالفةً لعقيدِة اإلسالِم تقوم على التحاكِم لألغلبيِة 

 مقابلَ واالنتماِء الوطِين واالحنصاِر داخلَ حدوِد سايكس بيكو والوالِء للدولِة القوميِة يف
عقيدِة اإلسالِم اليت تقوم على التحاكِم للشريعِة الربانيِة وإخوِة اإلسالِم ووحدِة داِر 

 .اإلسالِم وإقامِة دولِة اخلالفِة
 

فهؤالء يف احلقيقِة يسعون لعلمنِة اإلسالِم، بل العلمانيون أشجع منهم، وإذا كان 
 أنه ال يؤمن -يف وضوٍح-د يعلن العلمانيون يف األصِل أجنب من امللحدين، ألن امللح

بالديِن، ألنه يعتربه عقيدةً باطلةً جيب حماربتها، وجيب إخراجها من شؤوِن احلياِة اخلاصِة 
 سخريةَ العقالِء، وستكشف اهرةَ باإلحلاِد ستثريأن ا والعامِة، بينما العلماينُ جبانٌ، يعلم

هار النظام الذي يدعو له، ولذلك فهو يدعو إىل إقصاِء موقفَه العقدي املهترئ، وبالتايل سين
الديِن عن احلياِة وإبقاِئه أمراً شخصياً، ويهرب من املواجهِة الفكريِة الصرحيِة اجلادِة؛ وهي 
أن الدين إذا كان عقيدةً باطلةً فيجب نبذُها من كِل شؤوِن احلياِة اخلاصِة منها والعامِة، 

 تبارك فال بد أن وإذا كان احلق الرازق وتعاىل موجوداً وخالقاً للكوِن، فكما أنه هو اخلالق
احلاكم حالَ هؤالء . يكونَ املشرع من امللحدين فلك أن تتصور فإذا كان العلمانيون أجنب

 .الذين يسعونَ للعلمانيِة حتت قشرٍة إسالميٍة



 

٣٧٨ 

 
خر لنستوفيه، ولكن دعنا  حسناً هذا طرح عقدي قوى، وقد نفسح له جماالً آ:السحاب

نركز على عالقِة هؤالء الذين تسميهم باملنهزمني مبا ذكرته آنفاً من السعِي األمريكِي 
 .لاللتفاِف على املقاومِة اإلسالميِة ااهدِة للعدواِن الصليِيب

 
 . أنا سأصوغُ إجابيت يف صورِة سؤاٍل، مث أجيب:أمين الظواهري. د
 

 . تفضل:السحاب
 
 ماذا ميكن أن تتوقع من فئٍة تركيبتها النفسيةُ وتصرفاتها السلوكيةُ :مين الظواهريأ. د

تسمح هلا بأن تبايع حسين مبارٍك رئيساً للجمهوريِة وعلي عبِد اِهللا صاٍحل إماماً للمسلمني 
ميِكن وعبد اِهللا بِن احلسِني وآلَ الصباِح وبوتفليقةَ وحامد كره زي حكاماً للمسلمني؟ هل 

لفئٍة ذه النفسيِة وذه السلوكياِت أن تقود جهاد األمِة املسلمِة يف وجِه أعىت محلٍة صليبيٍة 
 تواجهها، ويف وجِه زمرٍة من أخبِث الوكالِء ألعداِء األمِة؟

 
إن هذه الفئةَ تلتف حولَ الطليعِة ااهدِة لألمِة وحتاولُ عبثاً أن تصرف اجلماهري املسلمةَ 

نها، خبدعٍة مركبٍة، مؤداها أن املواجهةَ العنيفةَ اخلارجةَ على القانوِن الوضعِي الذي فرضه ع
احلكام العمالُء ضد أنظمِة احلكِم ممنوعةٌ وحمرمةٌ، ويتهربون من اجلهاِد ضد العدِو اخلارجِي 

هم أن يكونَ يف البلِد احملتِل فقط، وبعد تصريِح وِيل أمِر: فيسمحون به ولكن بشرطني
مث يف البلِد احملتِل كالعراِق وأفغانستانَ يسعون للتعاوِن مع . احمللِي بالسفِر مليداِن املعركِة

 وللدخوِل يف العمليِة -الذي يسمونه إرهاباً–السلطِة الصليبيِة احملتلِة ملقاومِة اجلهاِد 
 .السياسيِة املزورِة حتت إشراِف شاهدِة الزوِر الدوليِة األمِم املتحدِة

 
أن ينشأَ اجلهاد األمريكانَ ؛فخربين باِهللا بعد هذه احليلِة أو الورطِة كيف ميكن وما أسعد 

 .الصليبيني ذه احليِل



 

٣٧٩ 

 
دعين أضع لك هذه املأساةَ يف صورٍة متثيليٍة حىت تتضح أبعادها البشعةُ، لو افترضنا أن 

 أعداِء األمِة اخلارجيني جمموعةً من شباِب هذه التياراِت أدركوا واجبهم الشرعي ضد
فذهب هؤالء . والداخليني وقرروا أن يقوموا بالفريضِة العينيِة؛ فريضِة اجلهاِد يف سبيِل اِهللا

الفتيةُ املخلصون لقادِتهم يطالبوم باجلهاِد ضد احلاكِم العميِل املبدِل للشريعِة، فسينهاهم 
م حكاماً شرعيني، وال تغيري إال عرب حنن قد اعترفنا : قادتهم ياً قاطعاً، ويقولون هلم
على دستوٍر إسالمٍي، وهي يف : االنتخاباِت، فيقولُ هلم الشباب ال تقوم ولكن االنتخابات

 هي عدم قتاِل -أياً كانت حجتكم-ولكن عقيدتنا : النهايِة مزورةٌ، فسريد عليهم القادةُ
حسناً دعونا نذهب : ، فيقولُ هلم الشبابأبناِء وطِننا، واجلهاد فقط ضد العدِو اخلارجِي

ولكن بشرِط موافقِة احلاكِم، فتقدموا بطلٍب : للعراِق أو أفغانستانَ، فيقولُ هلم الكبار
إلدارِة اجلوازاِت، تطلبون فيه استصدار جوازاِت سفٍر للجهاِد يف العراِق وأفغانستانَ، 

ِفع طلبفعلوا ذلك، ور أن هؤالء الشباب ولنفترض رابع هم للحاكِم، ولنفترض
املستحيالِت؛ أن احلاكم قد رق قلبه، وتعاطف مع ااهدين، ووافق على سفِرهم، 

ولكن أنتم . خرياً: ومنحهم جوازاِت سفٍر، فلما رجع الشباب ملشاِخيهم فرحني، قالوا هلم
نظيِم اإلقليمِي، تعرفون أننا تنظيم دويلٌ، وعندنا مبدأٌ مهم جداً، وهو عدم ختطي الت

 .ومراعاةُ خصوصيِة كِل بلٍد
 

ملبدِأ مراعاِة خصوصيِة كِل بلٍد هذا، فقد ارتكبت به املوبقات وأرجو االنتباه . 
 

جمموعةً للعراِق، وأعطوهم خطاباً للتنظيِم يف العراِق، : املهم مشاخيُهم قسموهم جمموعتني
املتقاعدين يف أفغانستانَ، فلما وصل وجمموعةً ألفغانستانَ وأعطوهم خطاباً للمجاهدين 

جئنا إليكم جلهاِد األمريكاِن، فقال هلم قادةُ : الشباب لقادِة التنظيِم يف العراِق، وقالوا هلم
التنظيِم، ولكن العراق له خصوصياته، وحنن تعاونا مع برمير يف جملِس احلكِم، واآلن وافقنا 

ركنا يف االنتخاباِت النيابيِة املزورِة، وكنا حنتاج على الدستوِر يف االستفتاِء املزوِر، وشا
جلهوِدكم حينها لتشاركونا يف اجلهاِد بلصِق صوِرنا على اجلدراِن، ولكن احلمد ِهللا على 
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وصوِلكم لنا يف هذه املرحلِة اهلامِة، فنحن اآلن جناهد ونناضلُ يف املساوماِت والصفقاِت 
على بعض الوزاراِت ومنها وزارةُ الدفاِع، فإن مل حتت إشراِف زملي خليل زاده للحصوِل 

حنصلْ على وزارِة الدفاِع فسنحاولُ أن حنصلَ على بعِض املناصِب يف وزارِة الدفاِع، وعرب 
رجاِلنا يف هذه املناصِب سنحاولُ إدخالَ بعِض شباِبنا لوزارِة الدفاِع، وقد تكونون منهم، 

واِت وزارِة الدفاِع، وحتصلون على السالِح فإذا مت هذا ميكنكم أن تكونوا من ضمِن ق
املساكني وبعد كِل هذا : والتدريِب بصورٍة رمسيٍة على أيدي األمريكاِن، فسأهلم الشباب

كال : العناِء هل سيمكننا بذلك السالِح مقاتلةَ األمريكاِن، فأجام املشايخ مستنكرين
 .وألف كال بل تقاتلون به اإلرهابيني

 
عةُ اليت وصلت ألفغانستانَ، فوصلت إىل كباِر ااهدين املتقاعدين، وملا سلموهم أما امو

خطاب التنظيِم احتفلوا م وأكرموهم إكراماً بالغاً، وبعد السالِم واإلكراِم سأهلم 
م املتقاعدون: الشبابها، : مىت ميكننا أن نقاتلَ األمريكانَ، فأجاأفغانستانُ هلا خصوصيت

لنا كابلَ مع األمريكاِن ويف محايِتهم، مث دخلنا اللويا جركا، مث خرجنا من وحنن قد دخ
اللويا جركا، مث دخلنا الربملانَ، ولكن األمريكانَ حرمونا من الوزاراِت، ألننا جماهدون 
متقاعدون، ولكن سعينا يف احلصوِل على بعِض املناصِب يف وزاريت الداخليِة والدفاِع، 

: د نستطيع أن نوفر لكم بعض السالِح والتدريِب، فسأهلم الشبابوعرب رجاِلنا فيهما ق
لقد سلمناه لألمِم املتحدِة : وأين سالحكم السابق الذي كان أمثالَ اجلباِل؟ فرد املتقاعدون

وملاذا مل تسلموه للطالباِن؟ فرد املتقاعدون يف : يف برنامِج نزِع السالِح، فسأهلم الشباب
فرد الشباب وقد أوشك صربهم . ُء باكستانَ، وباكستانُ عدوةٌ لإلسالِمألم عمال: تأفٍف

وبعد كِل هذه االحتماالِت، إذا وصل السالح أليدينا هل سنقاتلُ به : على النفاِد
ألن ! ولكن ستقاتلون به القاعدةَ وطالبانَ. ال: األمريكانَ، فرد املتقاعدون مستنكرين

 .انُ عمالُء باكستانَالقاعدةَ عمالُء أمريكا، والطالب
 

 ولكن من حجِج زعماِء هذه التياراِت؛ أن أسلوبكم يف الصداِم العنيِف املسلِح :السحاب
أسلوب فاشلٌ، وانتهى بنتائج كارثيٍة، وأن أسلوبكم فوقي يسعى لتغيِري اتمِع بتغيِري 
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لوبهم يعتمد على قيادِته، وهو أسلوب ال يضمن له االستمرار حىت ولو جنح، بينما أس
احلكمِة والعمِل اهلادِئ املتواصِل، وقد انتقل من جناٍح آلخر، وأم يسعون لتغيِري اتمِع 
من قاعدِته، جبذِبها لإلسالِم، وهو أسلوب يضمن استمرار أي نظاٍم إسالمٍي يصلُ 

 .للسلطِة
 
ن نقطِة اخلالِف  هذا خلطٌ واضح وقفز فوق احلقائِق وهروب م:أمين الظواهري. د

الرئيسيِة، وبدوِن الدخوِل يف التفاصيِل، فأود أن أوضح أ خالِفنا األساسِي مع هذه 
 ليس يف جدوى الصداِم وعدِمه، ولكن خالفَنا -أسرى ثقافِة اهلزميِة واالنكساِر-التياراِت 

 .األساسي معهم يف انتكاِسهم العقدِي
 

عو إىل عدِم الصداِم اآلن ألن أسبابه مل تتوفر يف فنحن ليس بيننا كبري خالٍف وبني من يد
بلٍد ما أو منطقٍة ما، وإذا وجد هذا اخلالف فسينحصر يف البحِث عن اجلدوى وأنسِب 
الوسائِل، وقد يكونُ مصيباً، وقد نكون مصيبني، أما من حيرم اجلهاد ضد احلكاِم العمالِء 

يعتربها دينه الذي يدين به، ويدين باالنتماِء الوطِين، املرتدين، ويعترف حباكميِة األغلبيِة، و
ويعليه فوق أخوِة اإلسالِم، وخيضع لتقسيماِت سايكس بيكو، ويتخلى عن إقامِة اخلالفِة، 
 اخلونةَ أعداَء األمِة حكاماً لبالِد اإلسالِم، ويتعاونُ مع الغزاِة الصليبيني، ويلعن ويبايع

اهدين، ويصفُهم باا رمني، فهذا خالفُنا معه ليس خالفاً حول الوسائِل، بل هو خالف
 .حول عقيدِة اإلسالِم، اليت ينسلخ منها

 
 . ولكن ال تستطيع أن تنكر أن هذه التياراِت هلا مجاهري عريضةٌ:السحاب

 
 . والطرق الصوفيةُ وأنديةُ كرِة القدِم هلا مجاهري أعرض:أمين الظواهري. د
 

لكن الطرق الصوفيةَ وأنديةَ كرِة القدِم ليس لديها عناصر خملصةٌ وعلى درجٍة  و:السحاب
 .عاليٍة من الكفاءِة والتعليِم والتنظيِم
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 أنا ال أنكر أن كثرياً من املخلصني نتيجةَ حالِة الفراِغ اليت وجدت يف :أمين الظواهري. د

يف هذه األساليِب، اندفعت لتفرغَ الساحِة اإلسالميِة من ناحيٍة، ونتيجةَ قلِة التضحياِت 
ولكن هذه القواعد اليت متلك اإلخالص . طاقاِتها الرافضةَ للفساِد يف هذه التنظيماِت

والرغبةَ يف التضحيِة لإلسالِم جيب أن تقف مع نفِسها وقفةً صادقةً، وأولُ شيٍء عليها أن 
وكُلُّهم {: يقولُ احلق تبارك وتعاىلتتذكره، أن كلَ إنساٍن سيأيت ربه وحده يوم احلساِب، 

 وأن زعيمه وتنظيمه لن يغنوا عنه يوم القيامِة شيئاً، ،]٩٥:مرمي[} آِتيِه يوم الِْقيامِة فَردا
 عدلذلك املوقِف الرهيِب، نسألُ اَهللا لنا وللمسلمني السالمةَ فيه، لي اجلواب عدفعليه أن ي

هل ااهدون جمرمون؟ كما يصورهم زعماؤه، وهل : ِلكلٌ منهم اجلواب على سؤا
ي وعلي عبِد اِهللا صاٍحل وعبد اِهللا بن احلسِني أئمةٌ شرعيون كما زاحسين مبارٍك وكر
 بايعهم زعماؤه؟

 
  إذن ماذا تريد من قواعِد هذه التياراِت؟:السحاب

 
هم ومع تنظيماِتهم ومع  أريد منهم أن يقفوا وقفةً صادقةً مع أنفِس:أمين الظواهري. د

زعماِئهم، ويسألوهم ملاذا متنعوننا من اجلهاِد ضد الصليبيني، وملاذا تعترفون بشرعيِة أنظمِة 
العمالِة والفساِد العلمانيِة ارمِة؟ وملاذا ختليتم عن حاكميِة الشريعِة وأخوِة اإلسالِم ووحدِة 

حلاكميِة األغلبيِة واالنتماِء الوطِين والوالِء داِر اإلسالِم والسعِي إلقامِة اخلالفِة، وانتكستم 
للدولِة القطريِة وتفرقِة املسلمني؟ ملاذا تعاونتم مع احملتِل الصليِيب يف أفغانستانَ والعراِق؟ 
وملاذا تعجبون بأوردغانَ وتثنون عليه، وهو الذي يعترف بإسرائيلَ، ويعقد معها االتفاقاِت 

راِت العسكريِة، ويتباهى بعلمانيِته وانسالِخه من اإلسالِم؟ أنا األمنيِة، ويشاركُها يف املناو
ال أطالبهم بأن يأخذوا كالمنا كقضايا مسلمٍة، ولكنه حجةٌ أقيمت عليهم، سيسألُ كلٌ 
منهم عنها وحده يوم القيامِة، ليس بينه وبني اِهللا ترمجانٌ، فلينظروا يف كالِمنا ويتدبروه 

 .اً للشرِع منهويعملوا مبا يرونه موافق
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 فئةُ -يف نظِركم- حسناً كان هذا رأيكم يف من أمسيتهم باملنهزمني، فمن هم :السحاب
 املتسولني؟

 
 : حني قال-رمحه اُهللا- هم الذين فضحهم اإلمام عبد اِهللا بن املبارِك :أمين الظواهري. د
 

إال امللوك الدين ها ***وهل أفسدسوٍء ورهبان وأحبار  
 
ك البائعون دينهم باملناصِب والرواتِب والتأشرياِت واجلنسياِت، مثلُ هذا الذي يستنكر أولئ

العنف، ولكنه يبيح للمسلِم أن يقاتلَ املسلمني يف صفوِف اجليِش األمريكِي، ومثلُ أولئك 
، الذين يفخرون جبنسيِتهم الربيطانيِة، واجتمعوا أمام الربملاِن عقيب غزوِة لندنَ املباركِة

ليعلنوا والَءهم إلليزابيثَ رئيسِة كنيسِة اجنلترا، ومثلُ ذلك الذي أقر باتفاقيِة االستسالِم مع 
إسرائيلَ، واعترف بياسِر عرفاٍت ولياً ألمِر املسلمني، ومثلُ ذلك الذي يسب ااهدين ليالً 

ح لفرنسا منع املسلماِت اراً، ويستقبلُ السفري واحلاخام األكرب اإلسرائيليني يف مكتِبه، ويبي
 .من تغطيِة رؤوِسهن يف املدارِس، ويسلم وفاَء قسطنطني للتعذيِب يف سجوِن األديرِة

 
  وهل هلذه الفئاِت الثالثِة من صفاٍت جامعٍة؟:السحاب

 
التخلي عن حاكميِة الشريعِة واالعتراف :  نعم جتمعهم ثالثُ خصاٍل:أمين الظواهري. د

 . القائمِة الفاسدِة وسب ااهدينبشرعيِة األوضاِع
 

 ولكن هناك فئةً مل تذكرها يف حواِركم الليلةَ، وهي فئةُ القياداِت املتراجعِة يف :السحاب
 .اجلماعِة اإلسالميِة

 
 هؤالء حكموا على أنفِسهم بأنفِسهم، مباذا أرد على شخٍص يزعم أن :أمين الظواهري. د

ندم على قتِله، ومباذا أرد على شخٍص يعترب حسين مبارٍك أنور الساداِت مات شهيداً؟ ويت
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إننا كنا سابقاً نضع النص قبلَ املصلحِة، أما : ولياً ألمِر املسلمني؟ ومباذا أرد على من يقولُ
اليوم فإننا نضع املصلحةَ قبل النِص، وال أدري ماذا سيقول غداً؟ ومباذا أرد على من 

إن : اليت استفزت أمريكا ضد املسلمني؟ ومباذا أرد على من يقولُإن القاعدةَ هي : يقولُ
الطالبانَ قد فوتوا الفرصةَ باالستفادِة من مزايا العرِض األمريكِي بتسليِم أسامةَ بِن الدٍن؟ 

 ومباذا أرد على من يقولُ إنه سيبلِِّغُ األمن عن إخواِنه الذين ال يقبلون بتراجِعهم؟
 

حيتاج لرٍد، ولكن حيتاج ملوعظٍة، حيتاج ملن يذكَّره حبديِث النِيب صلى الذي يقولُ هذا ال 
ِإنَّ ِمما أَدرك الناس ِمن كَلَاِم النبوِة الْأُولَى؛ ِإذَا لَم تستِح فَافْعلْ ما  ":اُهللا عليه وسلم

ِشئْت". 
 

فك -بِد الرمحِن والشيِخ رفاعي طهواحلمد ِهللا فقد كفانا الرد عليهم فضيلةُ الشيِخ عمر ع
 والشيِخ عبِد اآلخِر محاٍد والشيِخ حممٍد مصطفى املقرِئ والشيِخ حممٍد -اُهللا أسرمها

 .اإلسالمبوِيل من أعياِن اجلماعِة اإلسالميِة الثابتني على احلِق
 

يدهم  قد أ-فك اُهللا أسره– ولكن هؤالء يزعمون أن الدكتور عمر عبِد الرمحِن :السحاب
 فيما ذهبوا إليه؟

 
 فضيلةُ الشيِخ عمر عبِد الرمحِن فك اُهللا أسره، سحب تأييده ؛ ال:أمين الظواهري. د

ملبادرِتهم ملا انكشفت له حقيقتها، فزادت أمريكا من حصاِرها له، وأمريكا ذه املعاملِة 
ميكن تربير ذلك إال باحلقِد الدنيئِة واحلصاِر الذي حتاصره به توجه إهانةً لكِل مسلٍم، وال 

الصليِيب اليهودِي الذي تغلي به قلوبهم، وأنا أدعو كلَ مسلٍم أن ينتهز كلَ فرصٍة تسنح له 
وليقتدوا يف ذلك بأيب مصعٍب . لالنتقاِم من أمريكا ألسِرها الشيِخ عمِر عبِد الرمحِن

 .بِد الرمحنٍِ الذي خصص غزوةً باسِم الشيِخ عمر ع-رمحه اُهللا-الزرقاوِي 
 



 

٣٨٥ 

 ولكن هل األغلبيةُ العظمى من اجلماعِة اإلسالميِة بتارِخيها الناصِع يف الدعوِة :السحاب
 واجلهاِد ميكن أن تكون قد وصلت ملا وصلت إليه هذه القيادات املتراجعةُ؟

 
ِء  بالقطع ال بفضِل اِهللا ومنِته، ويشرفين هنا أن أنقلَ للمسلمني يف أحنا:أمين الظواهري. د

العاِمل اإلسالمِي بشرى انضماِم قطاٍع هاٍم من إخوِة اجلماعِة اإلسالميِة جلماعِة قاعدِة 
اجلهاِد، وأظنكم يف مؤسسِة السحاِب تشاركون يف إخراِج هذه البشرى بالتدريِج الذي 

به الظروف تسمح. 
 

 . احلواِرولكن كانت هناك بشرى أخرى كنا نتحدثُ فيها قبلَ؛  نعم بفضِل اِهللا:السحاب
 
 نعم هي بشرى عظيمةٌ بفضِل اِهللا ونعمِته، فقد كلفين أمرينا الشيخ :أمين الظواهري. د

 أن أبشر عامةَ املسلمني وإخواين -حفظه اُهللا-ااهد أسد اإلسالِم أسامةُ بن الدِن 
اعدِة اجلهاِد، ااهدين يف كِل مكاٍن بانضماِم اجلماعِة السلفيِة للدعوِة والقتاِل جلماعِة ق

فاحلمد ِهللا مث احلمد ِهللا مث احلمد ِهللا على هذا االنضماِم املبارِك، الذي نسألُ اَهللا أن يكونَ 
شوكةً يف حلوِق الصليبيني األمريكاِن والفرنسيني وأحالِفهم، وغماً ومهاً وكمداً يف قلوِب 

اننا يف اجلماعِة السلفيِة للدعوِة املرتدين أبناِء فرنسا اخلونِة، ونسألُه سبحانه أن يوفق إخو
والقتاِل للنكايِة يف أركاِن التحالِف الصليِيب وخاصةً يف زعيمِتهم العجوِز أمريكا الفاجرِة، 

 .واحلمد ِهللا أوالً وآخراً
 

كما انتهز فرصة هذه البشرى ألذكر نفسي وكلَ إخواين العاملني خلدمِة اإلسالم ونصرة 
 الصليبية الصهيونية وعمالئها بضرورِة الوحدِة فهي بوابةُ املسلمني والتصدي للحملة

النصر، وهي الواجب الشرعي على املسلمني عند مواجهِة أعداِئهم، يقولُ احلق تبارك 
 *فْلَحونَ يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَِثريا لَّعلَّكُم ت{: وتعاىل

اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراصو كُمِرحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ تو ولَهسرو واْ اللّهأَِطيعو {
 .]٤٦-٤٥:األنفال[
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 شهدت الفترةُ األخريةُ يف الصوماِل تطوراٍت هامٍة، وبرز التوجه اإلسالمي :السحاب
ماِلي قوياً ورافضاً للوجوِد األمريكِي الصليِيب يف الصوماِل، فما تعليقُكم على للشعِب الصو

 ذلك؟
 
 هذه نتيجةُ جتاوِب الشعِب الصوماِيل مع الدعوِة للتحاكِم للشريعِة، :أمين الظواهري. د

وما أحس به من بركاِت األمِن واألماِن وقمِع الفساِد بفضِل التحاكِم للشريعِة، ونتيجةٌ 
وإباِء الشعِب الصوماِيل املسلِم الرافِض للوجوِد األمريكِي الصليِيب وألذناِبه، والذي لعزِة 

 .أذاق األمريكانَ مرارةَ اهلزميِة من قبلُ
 

ولذا فإين أناشد الشعب الصومايلَ املسلم أن يرفض الوجود األمريكي الصلييب يف الصوماِل 
، وأن يستعني باِهللا ويتصدى للقواِت اإلثيوبيِة وأن يضرب بقوٍة أذناب أمريكا يف الصوماِل

الغازيِة للصوماِل املسلِم، وأن يقربها فيه، وأن يدرك أنه مسؤولٌ أمام اِهللا سبحانه، ليس 
فقط عن إقامِة احلكومِة املسلمِة يف الصوماِل، بل هو مسؤولٌ أيضاً عن طرِد الوجوِد 

قِي، ومسؤولٌ عن دعِم إخواِنه املسلمني يف العراِق الصليِيب الصهيوِين من كِل القرِن األفري
وأفغانستانَ وفلسطني بإنزاِل الضرباِت املنكيِة يف الوجوِد الصليِيب الصهيوِين يف القرِن 

 . اإلفريقِي ، واهللا يوفقُهم لنصرِة اإلسالِم واملسلمني
 

 ؟ ننتقلُ للشعوِب الغربيِة هل لديكم رسالةٌ هلا؛ حسناً:السحاب
 
. قادتكم خيفون عنكم حجم الكارثِة اليت ستذهلُكم:  أقولُ هلم، نعم:مين الظواهريأ. د

 .واأليام حباىل يلدن كلَ جديٍد بإذِن اِهللا وتوفيِقه
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أنتم وفرمت لنا كلَ األسباِب الشرعيِة والعقليِة لقتاِلكم وللِقصاِص منكم، فقد : وأقولُ هلم
واثيق اليت كنتم تلزمون غريكم ا، ومن ناحيِتنا فقد ارتكبتم اجلرائم البشعةَ، وخالفتم امل

تكرر إنذارنا لكم، وتكرر عرض اهلدنِة عليكم، فنحن اآلن لدينا كلُ املربراِت الشرعيِة 
 .والعقليِة لالستمراِر يف قتاِلكم حىت تدمِري قوِتكم أو رضوِخكم لالستسالِم

 
ِع عن قواِتكم يف العراِق وأفغانستانَ، فهذه أنتم اآلن جيب أال تنشغلوا بالدفا: وأقولُ هلم

قوات كُتبت عليها اهلزميةُ، وهي يف حكِم املهزومِة، تقاتلُ معارك مؤخرٍة، ولكن عليكم 
بتحصِني دفاعاِتكم يف منطقتني األوىل يف اخلليِج فأنتم مطردون منه إن شاء اُهللا بعد اهلزميِة 

صادي، والثانيةُ إسرائيلُ فإن املدد اجلهادي يف العراِق، وحينئذ يتحقق خرابكم االقت
وهزميتكم فيها ستكونُ ايةَ العلِو الصليِيب الصهيوِين . يتقارب منها بعوِن اِهللا وقوِته

املعاصِر، وألن اليهود يعلمون أن الدور عليهم بعد اهلزميِة يف العراِق، فلذلك هم يسعون 
 أن يطيلوا بقاَءكم يف العراقِِ قدر اإلمكاِن، مهما بكِل ما أوتوا من نفوٍذ وماٍل ودعايٍة

كلفكم ذلك من خسائر. 
 

واليهود يعلمون أن السبب األساسي يف املصائِب اليت تتواىل عليكم هو تأييدكم ودعمكم 
هلم، ولذلك هم حياولون طمس احلقائِق بقدر ما يستطيعون، ومن حيِلهم يف طمِس 

ن بأم أنصاف جمانني مهوسون متعطشون للدماِء، سيظلون احلقائِق تصويرهم للمجاهدي
يقاتلونكم حىت أخِر فرٍد منكم، وكلما خاطبكم ااهدون بلغِة العقل شوشوا عليكم، 

 .وصرفوكم عن ذلك، حىت يبقوكم يف امليداِن، تقتلون من أجِل محايِتهم
 

تقدمون عرضاً جدياً للغرِب،  نعم هذه مقولةٌ تتردد يف وسائِل اإلعالِم؛ أنكم ال :السحاب
 وإمنا أنتم تسعون للقتاِل من أجِل القتاِل، وأنكم تريدون احلرب للنهايِة؟

 
 هذا تضليلٌ، فقد أعلنا مراراً عن عرِضنا السياسِي للغرِب، ولكن :أمين الظواهري. د

 فقد عرض ؛ حريصون على التشويِش على ذلك-وخاصةً بوش وبلري-زعماَء الغرِب 
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الدٍن الشيخ هدنةً على الغرِب وهدنةً على أمريكا، وسبق أن -حفظه اُهللا- أسامةُ بن 
أخربت الغرب أن طريق السالِم هو باالنسحاِب من بالِدنا والتوقِف عن ِب ثرواِتنا 

 .والكِف عن دعِم احلكوماِت الفاسدِة يف دياِرنا
 

 يف العاِمل، فقد تكررت يف  على ذكِر ِب الثرواِت واملظاِمل واملظلومني:السحاب
إصداراِت قاعدِة اجلهاِد األخريِة الدعوةُ ملناصرِة املظلومني واملضطهدين يف العاِمل، فهل هذا 

 توجه جديد للقاعدِة؟
 
 كال هذا حكم شرعي ثابت، فقد قال املوىل سبحانه وتعاىل يف :أمين الظواهري. د

رمت الظُّلْم علَى نفِْسي وجعلْته بينكُم محرما فَلَا يا ِعباِدي ِإني ح(: احلديِث القدسِي
 حلف الفضوِل مبكةَ قبل بعثِته الشريفِة -صلى اُهللا عليه وسلم– كما شهد النيب  ،)تظَالَموا

شِهدت ِحلْف (:  فقال-صلى اُهللا عليه وسلم-عليه الصالةُ والسالم، وامتدحه بعد مبعِثه 
الْمكُثُهي أَنأَنِم وعالن رمأَنَّ ِلي ح ا أُِحبفَم ،ا غُلَامأَنِتي، ووممع عم ِبنيطَي(. 
 

وأنا أدعو كلَ ضحايا أمريكا إىل اإلسالِم، الديِن الذي يأيب الظلم والغدر، فإن مل يسلموا 
 عدواِن أمريكا عليهم، فينكوا فال أقلَ من أن ينتهزوا فرصةَ محلِة املسلمني الدفاعيِة، لرِد

–فهذه فرصتهم التارخييةُ، فإن أمريكا تترنح . فيها، كلٌ بطريقِته وحتت رايِته ومبا يستطيعه
 . من ضرباِت ااهدين يف العراِق وأفغانستانَ-بفضِل اِهللا

 
 حسناً لو سألتك اآلن بعد مخِس سنواٍت من غزويت نيويورك وواشنطن أن :السحاب
ك جلماعِة قاعدِة اجلهاِد، فماذا تقولُ؟تلخصيل رؤيت  

 
 إن القاعدةَ قد وفقها اُهللا يف أن تبلغَ رسالتها -مستعيناً باهللا- أقولُ :أمين الظواهري. د

لألمِة املسلمِة اليت جتاوبت معها، ووفقها اُهللا ألن تتمدد وتنتشر، وتنضم هلا العديد من 
يت مل يعلن، وكل هذا بتوفيِق اِهللا وحده مث بربكِة دماِء اجلماعاِت اليت أعلن عنها وال
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الشهداِء تقبلُهم اُهللا، وال أنسى هنا أن أسألَه سبحانه أن يتقبلَ شهادةَ األبطاِل التسعةَ 
عشر، الذين جعلهم اُهللا سبباً يف كسِر كربياِء أمريكا وتغيِري مساِر التاريِخ، وذلك فضلُ اِهللا 

 أسألُه سبحانه أن يعيننا على فِك أسارى املسلمني الذين ميهدون كما. يؤتيه من يشاُء
الطريق لنصِر اإلسالِم مبعاناِتهم وتضحياِتهم وعذاِبهم، وعلى رأِسهم رمز اجلهاِد والدعوِة 
والعلِم والعمِل يف هذا الزماِن فضيلةُ الشيِخ عمر عبِد الرمحِن فك اُهللا أسره، الذي جعله اُهللا 

لماِء السالطِني املتسولني وطالِب الدنيا املتهالكني، وكذا فضيلة الشيخ سعيد حجةً على ع
بن زعري وسائر أسارى املسلمني أسألُ اَهللا أن يعجلَ لنا وهلم بكِل فرٍج قريٍب، وأطمئنهم 

 .بأن فك أسِرهم دين يف أعناِقنا، نسألُ اَهللا أن يعيننا على الوفاِء به
 

 م رسالةٌ لألمِة املسلمِة؟ يف اخلتاِم هل لك:السحاب
 
 أقولُ هلا ساندي أبناَءك ااهدين يف كِل مكاٍن، فهم درعك املتني :أمين الظواهري. د

وحصنك احلصني، وأحرض شباب اإلسالِم على اللحاِق مبياديِن اجلهاِد، كما أعزي 
اهِد البطِل شامِل باسييفاهدين يف الشيشاِن يف شهادِة اتقبله اُهللا يف الشهداِء، إخواين ا 

كما أحرض املسلمني يف باكستانَ على خلِع مشرٍف والتصدي له بكِل الوسائل السلبيِة 
واإلجيابيِة، وأحرضهم على مساندِة إخواِنهم ااهدين يف أفغانستانَ، وأوصي كلَ مسلٍم 

اْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرو{: بقوِل احلِق تبارك وتعاىل
 .]٢٠٠:آل عمران[} تفِْلحونَ

 
كما أوصي كلَ من وجد يف هذه الكلماِت حقاً ونفعاً أن يسعى يف نشِرها بكِل ما 

آِخرواُهللا من وراِء القصِد وهو يهدي السبيلَ، و ،يستطيع بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد  ،العاِملني
لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو. 

 
 يف ختاِم هذا اللقاِء نشكر األخ أمين الظواهري على مسامهِته معنا، ونسألُ اَهللا :السحاب

 .أن يوفقنا وإياه واملسلمني ملا حيب ويرضى، والسالم عليكم ورمحةُ اِهللا وبركاته
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 . عليكُم السالم و رمحةُ اِهللا و بركَاته و:أمين الظواهري. د

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 الثاين و األربعوناخلطاب 

 

  بوش، بابا الفَاِتيكَانَ، دارفُور،بوش، بابا الفَاِتيكَانَ، دارفُور،
  و احلُروب الصِليِبيةُو احلُروب الصِليِبيةُ

 
  هـ١٤٢٧ رمضان ٧
  م٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ٢٩

 
 صوِت و صورِة الشيخِب

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد
 

دماء املسلمني بوش، بأن لديه سجوناً سرية، و أنه يعتقل فيها صرح السفاح السافك ل
القيادات اخلطرية من مجاعة قاعدة اجلهاد، و أن منهم ااهد خالد شيخ حممد، فك اهللا 
أسره، و أنه خالل السنوات الثالث اليت أُتقل فيها خالد الشيخ حممد، استطاع املُحققون 

لومات قيمة، أعانت الصليبيني على قتل و اعتقال أن حيصلوا من خالد الشيخ حممد على مع
 .العديد من قيادات القاعدة
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من هم قادة القاعدة الذين أدت املعلومات املُنتزعة من و أنا أسأل هذا الفاشل الكذاب؛ 

 !خالد شيخ حممد إىل قتلهم أو القبض عليهم
 

الد شيخ حممد،  كم حجم خسائرك بعد القبض على خو أقول له، أيها الفاشل الكذاب؛
 .فك اهللا أسره

 
 لقد مر على أسرك خلالد الشيخ حممد ثالث سنوات و بوش، أيها الدجال املُخادع؛

نصف، فكيف وجدتنا فيها؟ ننهزم و نستلم، أم اجم بفضل اهللا و نستشهد و نتقدم و 
 .ننكي فيكم كل يوم بعون اهللا و مدده

 
 بأسر أبطالنا، الذين يكررون ما قاله أبو و قد حرمتك ضربات ااهدين من لذة التشفي

 :فراس
 

 و ال فرسي مهر و ال ربه غُمر*** أُسرت و ما صحيب بعزٍل لدى الوغى 
 فليس له بر يقيه و ال حبر***  ٍءو لكن إذا حم القضاء على أمري
 فقلت هما أمران أحالمها مر*** و قال أصيحايب الفرار أو الردى 

 وحسبك من أمرين خريمها األسر*** ا ال يعيبين و لكنين أمضي مل
 فقلت أما و اهللا ما نالين خسر*** يقولون يل بعت السالمة بالردى 
 إذا ما جتاىف عين األسر و الضر*** و هل يتجاىف عين املوت ساعةٌ 

 فلم ميت اإلنسان ما حىي الذكر*** هو املوت فأختر ما عال لك ذكره 
 

 ملاذا ال تكون شجاعاً مرةً يف حياتك، و تخرب أمتك ها الفاشل الكذاب؛و أقول له، أي
 عن املصائب اليت تواجهها قواتك يف أفغانستان و العراق؟

 



 

٣٩٣ 

و ملاذا ال ختربهم كم مليوناً من أبناء األمريكان و حلفائهم تنوي أن تسفك دمائهم حبثاً 
 كاسبك؟وراء السراب الذي تسوق أبناء شعبك إليه لكي تتضخم م

 
ألن تتعلم الصدق مرة يف حياتك و تقر بأنك كاذب خمادع؟ خدعت أمتك عمداً حني 
سقتهم للحرب يف العراق بزعم وجود األسلحة الذرية فيه، و بزعم عالقة القاعدة بصدام 

 !حسني، مث ثبت عليك باألدلة تعمد الكذب و اخلداع
 

بت عليهم، و سقتهم و ال تزال هل جترؤ أن تقف أمام شعبك و تقول ألمتك أنك قد كذ
 تسوقهم لألهوال من أجل أوهاٍم خرقاء؟

 
 إذا كان القبض على خالد الشيخ حممد، فك اهللا أسره، و أقول له، أيها الدجال األرعن؛

قد أعانك يف احلرب على اإلرهاب فلماذا تنسحب قواتك سراً من شرق و جنوب 
 اليت تستغيثُ صارخة من هول ما أفغانستان، و تسلم مهامها لقوات حلف األطلسي،

 !يرتل ا على أيدي الطالبان و القاعدة
 

 إذا كان القبض على خالد الشيخ حممد، فك اهللا أسره، قد مكنك من إنزال و أقول له؛
 ! االنسحاب من العراق-متعجلة-الضربات املُوجعة بالقاعدة؟ فلماذا ترتب قواتك 

 
 اهللا أسره، قد نال منكم أكثر ما نلتم منه بآالف  إن خالد الشيخ حممد، فكو أقول له؛

 :املرات، يقول أبو فراس
 

 علي ثياب من دمائهم حمر*** مينون أن خلوا ثيايب و إمنا 
 و أعقاب رمٍح فيهم حطم الصدر*** و قائم سيف فيه مندق نصله 

 



 

٣٩٤ 

مريكان، منذ فخالد شيخ حممد جندي من جنود اإلسالم، يقاتل أعداءه، الروس ثُم األ
أكثر من عشرين سنة، و أقول أن خالد الشيخ حممد قائد مسرية، و رائد صحوة، و طليعة 
أُمة، و قد ترك خلفه آالفاً ِممن تعلموا منه، أو تعلموا ِممن تعلموا منه، يقتدون بسريته، و 

كفروا ببذله، و عطائه املتواصل يف سبيل اهللا، لتكون كلمة اهللا هي العليا و كلمة الذين 
 .هي السفلى

 
إن ما ارتكبته يف حق خالد الشيخ حممد و باقي أسارى املسلمني يف سجونك و أقول له؛ 

و سجون عبيدك يف مصر و األردن و باكستان ال خيفى على أحد، و إننا لقوم ال ننام 
على الضيم، و ال نترك ثأرنا حىت تشفى صدورنا ِممن بغى علينا، و إننا بفضل اهللا طالبو 

ر اإلسالم و املسلمني منك و من جنودك و من أحالفك، فاصرب إن استطعت ألهوال ثأ
 :احلرب، فإننا هلا بعون اهللا صابرون، قال البارودي رمحه اهللا

 
 ودارت كما وى على قُطبها احلرب*** و ملا تداعى القوم و اشتبك القنا 

  التهب الضربو ماجت صدور اخليل و*** و زِين للناس الفرار من الردى 
 سقينا بكأس ال يفيق هلا شرب*** و دارت بنا األرض الفضاء كأمنا 
 و إين صبور إن أمل يب اخلطب*** صربت هلا حىت جتلت مساؤها 

 
 لقد أسرت منا، رمزي يوسف، و عمر عبد الرمحن، و ويل بوش، أيها الدجال املخادع؛

 شيخ، و أبا الفرج اللييب، و املئات من خان، و ابن الشيخ، و رمزي بن الشيبة، و خالد
جماهدي اإلسالم و أبطاله يف حربك على اإلسالم اليت تسميها احلرب على اإلرهاب، و 
أسر عمالئك يف جزيرة العرب و اليمن و مصر و األردن و العراق و باكستان و 
دي أفغانستان اآلالف من شباب اإلسالم و جنوده، و أذقتهم على أيدي جالديك و جال

عمالئك صنوف العذاب و الِنكال، و لكننا بفضل اهللا نثأر هلم كُل يوم، من جنودك و 
جنود حلفائك و عمالئك يف باكستان و أفغانستان و العراق و اجلزيرة و يف سائر بالد 
املسلمني من أندونسيا إىل املغرب بل و يف عقر دياركم كل يوم، و ال يزيدنا هول القتال 



 

٣٩٥ 

إلصرار، على املزيد من البذل و التضحية يف سبيل اهللا، قال عبد الرمحن بن إال مزيداً من ا
 :حسان بن ثابت رضي اهللا عنهما

 
 مشاساً و بأساً شدة احلدثاِن*** و أينَ من قوٍم ِكراٍم يزيدهم 

 
 اعلم أن حترير أسرانا دين يف أعناقنا، ال بد لنا من الوفاء به، بوش، أيها الدجال املُخادع؛

اهللا و قوته، و اعلم أيها الدجال املخادع إنك ال تواجه ال أفراداً أو تنظيمات، و بعون 
لكنك تواجه األمة املُسلمة، اليت دبت فيها روح اجلهاد، و أبت املذلة حتت التكرب الصلييب 

 !الصهيوين، فهل تستطيع أن تقتل أمة اإلسالم أو تأسرها
 

 و قتلت فُالناً، فقتالك يف امليدان ضاقت ما فَكُف عن املُخادعة، بأنك قد أسرت فُالناً
 . العراق و أفغانستان، و زمالئهم يفرون من املوت إىل املوت منتحرين يائسني

 
و أما األمر الثاين الذي أود احلديث عنه، فهو ما صرح به باباً الفاتيكان من سباب 

و ما تطاول به هذا للذات اإلهلية، و لشخص الرسول األكرم صلى اهللا عليه و سلم، 
 .الدجال من أن اإلسالم ال ميت للعقالنية

 
و تناسى هذا املُتناقض أن نصرانيته ال ميكن أن يقبلها عقلٌ سليم، مبا فيها من خرافات 
كالتثليث، و الصلب، و الفداء، و اخلطيئة األصلية، و عصمة البابا، و غفران الكنيسة 

 ال يعلم له سند متصل، بل مل يتنـزل على للذنوب، و تناسى أن الكتاب الذي يقدسه
عيسى عليه السالم، بل هو ما كُتب عن عيسى عليه السالم، دون أن يعرف له على 
التحديد كُتاب أو مترمجون أو نصوص أصلية، و بعد أن اختار أحبار الكنيسة بعضه، 

ا، و أخرى غري قانونية ال يقبلوربٍر معلوم و ال دليٍل فسموها أسفاراً قانونية يقبلوا؛ بال م
 .مفهوم

 



 

٣٩٦ 

 إن هذه التطاوالت مل تأيت منفردة و لكنها أتت يف سياق سيل اإلهانات أمتنا املسلمة؛
املوجهة لإلسالم، من سلمان رشدي ضيف البيت األبيض املُكرم، و منع فرنسا للحجاب 

ع وفاء قسطنطني و يف املدارس، و إهانات أمريكا للقرآن الكرمي، و ضغط أمريكا إليدا
أخواا ألقبية التعذيب يف األديرة احملمية بالنفوذ األمريكي الصلييب، مث الصور الكرتونية 
املتعدية على شخصية الرسول األكرم صلى اهللا عليه و سلم، مث كل هذه اإلهانات تتزامن 

ه من مع احلملة الصليبية على أفغانستان و العراق و لبنان و فلسطني، بكل ما تضمنت
قصف سجادي للقرى و انتهاٍك إلعراض النساء و تعذيب و سجون سرية، إىل آخر 

 .املسلسل الصلييب الصهيوين القذر يف محلة أمريكا الصليبية على اإلسالم و املسلمني
 

إن هذا البندكتوس الدجال، يعيد للذاكرة خطبة سلفه الدجال البابا أوربان الثاين، يف 
الدي، يف كلريمونت يف فرنسا، الذي حرض فيها أهل أوروبا على القرن احلادي عشر املي

قتال املسلمني و شن احلروب الصليبية، ألن املسلمني الوثنني أعداء املسيح بزعمه، يعتدون 
على قرب السيد املسيح عليه السالم، و تعمد الكذب على غوغاء الغرب و جتاهل احلقائق 

سوا وثنيني، بل هم استأصلوا الوثنية حيث ما املُشرقة كالشمس، و هي أن املسلمني لي
حلوا، بل هم موحدون، يعبدون اهللا الواحد األحد، الذي مل يلد و مل يولد، و مل يكن له 
كفواً أحد، و أن املسلمني ال يمكن أن يكونوا أعداء للسيد املسيح عليه السالم، ألم 

ن الرسل، يؤمنون باإلجنيل الذي أُنزل يؤمنون بنبوته، بل و يعدونه رسوالً من أويل العزم م
عليه، بل يؤمنون بكافة أنبياء اهللا و رسله و كتبه، و كانت نتيجة هذا الدجل حروباً 

 .صليبية امتدت لقرابة قرنني من الزمان، انتهت زمية الغرب الصلييب شر هزمية
 

حسان؛ فندعوه و و إذا كان بندكتوس قد افترى علينا و تطاول فإننا سنرد له اإلساءة باإل
كل النصارى لإلسالم دين التوحيد، الذي ال يعرف التثليث و ال خرافة الصلب و الفداء 
و إحتاد اإلله يف اإلنسان، الدين الذي ال يزال كتابه احملفوظ مل يحرف، و مل يغري، و 

 .يتحدى البشر بأن يأتوا مبثله
 



 

٣٩٧ 

خلاسرة؛ فليلحقوا مبصري أوربان الثاين و أما إذا أصروا على االستمرار  يف احلرب الصليبية ا
 .من أطاعه و صدق أكاذيبه

 
و أما األمر الثالث الذي أود احلديث عنه، فهو اخلطة الصليبية إلرسال قوات صليبية 

 .لدارفور، اليت توشك أن تكونَ ميداناً جديداً من ميادين احلرب الصليبية
 

 من عدوان الصليبيني املُتقنعني بستار فهيب يا أمة اإلسالم للدفاع عن أرضك و حرماتك
 .األمم املتحدة، فلن حتميِك إال احلرب اجلهادية الشعبية، اليت حيمل عبئها ااهدون

 
أما حكومة اخلرطوم، اليت باعت اجلنوب، فهي أعجز أن تدافع عن دارفور، بعد أن أثارت 

قُط املغامن، فيها احلروب و الفنت، فهي حكومةٌ دينها حتليل احلرام، و تتبسع املصاحل، و ت
فأىن لعقيدٍة منهزمة أن تصمد ألهوال احلرب، أليست هي احلكومة اليت حلت الدفاع 

 .الشعيب حىت تسلم اجلنوب للنفوذ األمريكي الصهيوين، فأىن هلا أن تقود جهاداً شعبياً
 

ا بينكم، و ال فيا أهلَ دارفور الشرفاء الكرام؛ متسكوا بدينكم، و حلوا خالفاتكم فبم
تسمحوا حلكومة اخلرطوم املُراِوغة املُداِهنة، و ال للغرب الصلييب املُحارب لإلسالم أن 

 .يتدخلوا بينكم، و تأهبوا لصد احلملة الصليبية عليكم
 

 : أود يف ختام كلميت أن أُأكد لكي على عدة أمورو يا أمتنا املُسلمة؛
 

على ديار اإلسالم أمام قوى الغزو الصلييب، هو إدراك عجز احلكومات املُسيطرة األول؛ 
 :فهذه احلكومات تعاين من عجزين

 



 

٣٩٨ 

 ألا ارتضت بشرعية األمم املتحدة املُخالفة لإلسالم و اليت تلزم كُل األول عقدي؛ •
هذه احلكومات باحملافظة على سيادة وحدة و سالمة أراضي إسرائيل ألا عضو مثلهم 

 .يف األمم املتحدة
 ألا ارتضت البقاء يف احلكم عرب الرضوخ إلرادة الغرب الصلييب، و كي؛و عجٍز سلو •

 .السماح له باحتالل أراضي املسلمني يف أفغانستان و العراق و لبنان و فلسطني
 

 هو إدراك عجز كثٍري من األمساء الرنانة، اليت تنصب نفسها لقيادة اجلماهري املُسلمة، الثاين؛
 :اتو أخص بالذكر منها ثالث فئ

 
 الذين رضوا حباكمية اجلماهري بدالً من حاكمية الشريعة، و أقروا فئة املُنهزمني عقدياً؛ •

بشريعة احلكام الفاسدين، و رضوا بالرابطة الوطنية بدل األخوة اإلسالمية، و حبلول 
بيكو بدالً من اخلالفة اإلسالمية، و الذين دخلوا كابل على ظهور الدبابات -سايكس

حتت ظل صليبيها و يف محاية قاصفاا، و شاركوا يف جمالس املُحتل، ثُم األمريكية، و 
 .يف االنتخابات و االستفتاءات املُزورة يف العراق و أفغانستان

 
 الذين تواطؤا مع املُحتل األمريكي للعراق، و الفئة الثانية، فئة جتار الدين الدجالني؛ •

 عن املُحتل األمريكي، و شنوا حرباً قبل الغزو و أثناءه و بعده، و شاركوا يف الدفاع
 .على املُجاهدين و املسلمني باسم اإلسالم، خدمةً للسيد األمريكي

 
 الذين باعوا دينهم بالرواتب و املناصب، و أقروا و الفئة الثالثة، فئة فقهاء التسول؛ •

باالعتراف بإسرائيل و الصلح معها، و باعوا فلسطني، و نصبوا حكامهم يف مناصب 
 .ولياء الصاحلني، و وصموا من يتصدى لفسادهم بالغلو و التكفرياأل

 
 إن علينا أن نكفر بكل قرارات و معاهدات االستسالم، بدءاً من قرار تقسيم الثالث؛

، مروراً بكامب ديفد و أوسلو، فكل هذه قرارات و ١٧٠١فلسطني، و ايةً بالقرار 



 

٣٩٩ 

ف بشرعية الكيان الصهيوين، و تجرم اجلهاد معاهدات تسلم ديار اإلسالم ألعدائه، و تعتر
 .ضده

 
 أن على األمة املسلمة أن ختوض حرب جهاٍد شعبية، ضد احلملة الصليبية، فاحلرب الرابع؛

 .اجلهادية الشعبية هي أخوف ما خيافه أعداء اإلسالم
 

احلرب  أن تدرك األمة املسلمة، أن أفغانستان و العراق مها أهم ميدانني ملواجهة اخلامس؛
الصليبية املُعاصرة، و لذا جيب على األمة املُسلمة أن تدعم املُجاهدين فيهما بكل ما 

 .تستطيع
 

والَِّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين آوواْ {: يقول احلق تبارك و تعاىل
 ].٧٤:األنفال[} ا لَّهم مغِفرةٌ وِرزق كَِرميونصرواْ أُولَـِئك هم الْمؤِمنونَ حقًّ

 
آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٤٠٠ 

 ونالثالث و األربعاخلطاب 

 

  حقَاِئق الِصراِع بين اِإلسالِم و الكُفْرحقَاِئق الِصراِع بين اِإلسالِم و الكُفْر
 

  هـ١٤٢٧ ذو احلجة ٣
  م٢٠٠٦ كانون األول/ديسمرب ٢٣

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 آِلِه، و لَى رسوِل اِهللا، والم عالة و السِهللا و الص داحلَم ِم اِهللا وواالهِبس نم ِبِه، وصح. 
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

متر بنا هذه األيام عدة أحداث خطرية يف عاملنا اإلسالمي، أرى من املهم أن نربز عدداً من 
قائق الصراع بني اإلسالم والكفر من الناحيتني املعامل األساسية فيها ألمهية توعية األمة حب

 .الشرعية والواقعية
 

 ؛هو مرور تسعة ومثانني عاماً على وعد بلفور فأول ما أود أن أحتدث فيه
 



 

٤٠١ 

 هذه احلادثة التارخيية ،الذي أعطى فيه من ال ميلك من ال يستحق أرض فلسطني املقدسة
ننقلها من جيل جليل، حىت نعلم مدى اليت ال جيب أن تغيب عن ذاكرتنا، واليت جيب أن 
 .عداء بريطانيا والغرب الصلييب عموماً لألمة املسلمة

 
 أليست هي اليت كانت حتتل معظم ديار اإلسالم؟؛ عداء بريطانيا لإلسالم الذي ميتد لقرون

وأليست هي اليت حركت عبد العزيز آل سعود واحلسني بن علي ليطعنا الدولة العثمانية يف 
 أليست هي اليت سلمت لليهود بقعةً من أقدس بقاع اإلسالم؟و ظهرها؟

 
ويف فلسطني اليوم حتاك املؤامرات إلجهاض اجلهاد وحصار ااهدين على أيدي نفس 

 .القوى، اليت أنشأت إسرائيل ومبعاونة عمالئها من قومنا
 

واقعية، وأكرر لكم أيها اإلخوة أننا جيب أن نكون على وعي حبقائق الصراع الشرعية وال
 .حىت ال ختدعنا القيادات اخلائنة

 
 و أول هذه احلقائق اليت جيب أن نعيها ونؤكد عليها، ونكرر التأكيد عليها؛

 
أن القتال جيب أن يكون إلعالء كلمة اهللا، وأن علو كلمة اهللا يف أرضه تعين علو شريعته، 

لربانية وحدها دون وأن املسلم ال ميكن أن يكون مؤمناً دون أن يتحاكم إىل الشريعة ا
فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم {: سواها، يقول احلق تبارك وتعاىل

 .}ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجاً ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليماً
 

سطني أو يف غريها تقوم على التحاكم لذا فال يتصور أن ينشيء املسلمون حكومةً يف فل
 .لغري الشريعة، وتكون مرجعيتها مرجعيةً غري مرجعية الشريعة

 
 و ثاين هذه احلقائق؛

 



 

٤٠٢ 

أن كل أرض كانت دار إسالم فاسترجاعها فريضة عينية على كل مسلم، ولذا فإننا 
 مثانية كمسلمني ال ميكن أن نقر إلسرائيل بشرب من فلسطني، وال فرق عندنا بني فلسطني

وأربعني أو فلسطني سبعة وستني؛ كلها فلسطني وكلها للمسلمني، وكل القرارات الدولية 
بدءاً من قرار التقسيم حىت القرار -اليت شت أجزاًء منها، وأقرت بوجود إسرائيل عليها 

 كلها قرارات باطلة، ال تساوي يف ميزان اإلسالم جناح بعوضة؛ -ألف وسبعمائة وواحد
ارات جيب أن نرفضها وننبذها وحنارا، بدالً من أن نتخذ منها مواقف مترددةً، هذه القر

ونقول إننا سنحترمها، ونعترف ا كأمر واقع، إىل آخر هذه العبارات اليت تؤدي لضياع 
 .حقوق املسلمني

 
فاالعتراف ذه القرارات يستلزم االعتراف بوجود الدولة العربية على أرض فلسطني، 

 .هاد ضدها، وعزل ااهدين خارجها عن ااهدين داخلهاوجترمي اجل
 

والعلمانيون اخلونة الذين وافقوا على هذه القرارات جمرمون يف ميزان اإلسالم، أقروا بإقامة 
الذين نبذوا الشريعة -هؤالء العلمانيون اخلونة . إسرائيل على بقعة من أقدس بقاع اإلسالم

 ال ميكن أن تكون هلم -ل، ورضوا من فلسطني بالفتاتاإلسالمية، وأقروا بوجود إسرائي
هؤالء ، شرعية، وال ميكن أن نعترف م كحكام شرعيني، فضالً عن أن نعتربهم إخوةً لنا

 .أعداء لإلسالم واملسلمني، أداروا ظهرهم لشريعة اإلسالم، وأسلموا ديار املسلمني لليهود
 

 احلقيقة الثالثة؛
 

يؤدي بنا إال للضياع واخلسارة، والذين حياولون أن حيرروا أن أي طريق غري اجلهاد لن 
ديار اإلسالم عرب االنتخابات، اليت تقوم على أساس من الدساتري العلمانية، أو على قرارات 
تسليم فلسطني لليهود، لن حيرروا حبة رمل من فلسطني، بل ستؤدي مساعيهم خلنق 

 .اجلهاد وحصار ااهدين
 



 

٤٠٣ 

رب لن يرضيه عنا، مهما بلغت مهارتنا يف املناورة واملداورة واحملاورة، إن التراجع أمام الغ
} ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم{: يقول احلق تبارك وتعاىل

 ].١٢٠:البقرة[
 

 احلقيقة الرابعة؛
 

ف بإسرائيل عضوية األمم املتحدة فمن صور االعترا؛ أن االعتراف بإسرائيل له صور كثرية
 -بنص ميثاق األمم املتحدة-ألن إسرائيل عضوة كبقية األعضاء، وعلى مجيع األعضاء 

 .احترام سيادا وسالمة أراضيها
 

الذي انعقد حتت ) الدميقراطيات اجلديدة(ومن األحداث املؤسفة يف هذا اال أن مؤمتر 
 امتنعت وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية عن -ر الفائتيف أكتوب-إشراف األمم املتحدة يف قطر 

أي أم ! حضوره ألن وفداً من احلكومة الفلسطينية يضم أعضاًء من محاس حيضر املؤمتر
يتأففون من احلضور معنا يف مؤمتر واحد، بينما حنن نتسابق على ذلك؛ أهذا هو العمل 

 السياسي الذي حيفظ حقوق املسلمني وعزم؟
 

 املؤسفة يف هذا السياق أن مسودة قرار جملس األمن األخري الذي اعترضت ومن األمثلة
عليه الواليات املتحدة حبق النقض، والذي قدمته قطر نيابةً عن اموعة العربية، كانت 
تنص على إدانة العدوان اإلسرائيلي األخري على غزة، كما تنص على إدانة قصف إسرائيل 

ألمم املتحدة أيد هذه املسودة، وتأسف على اعتراض بالصواريخ، وسفري فلسطني يف ا
أمريكا عليها؛ أي أن احلكومة الفلسطينية تبنت وأيدت مسودة قرار جترم اجلهاد ضد 

 !إسرائيل
 

 وهنا ال بد أن نوضح ما هي حقيقة األمم املتحدة؛
 



 

٤٠٤ 

ريعة، األمم املتحدة هيئة معادية لإلسالم، قانوا األساسي يقوم على التحاكم لغري الش
ويلزم كل أعضائها مبا فيهم حكومات البالد اإلسالمية باالعتراف بإسرائيل، ألا عضوة 
مثلهم يف األمم املتحدة، كما أنه يلزمهم باالعتراف باستيالء روسيا على الشيشان 
والقوقاز املسلم، والصني على تركستان الشرقية، وأسبانيا على سبتة ومليلة، وغريها من 

 . اليت تستويل عليها حكومات غري مسلمة أعضاء يف األمم املتحدةديار اإلسالم
 

مث األمم املتحدة هي اليت شرعت الوجود اليهودي يف فلسطني، والوجود الصلييب يف 
أفغانستان، واالحتالل الصلييب للعراق، وهي شاهدة الزور الدولية، اليت جتري االنتخابات 

 حتاول اليوم متكني الصليبيني من دارفور حتت املزورة يف أفغانستان والعراق، وهي اليت
 .ستار األمم املتحدة

 
واألمم املتحدة هي اليت تنتشر قواا الدولية اآلن على حدود لبنان، لتحول دون تواصل 
 .ااهدين من خارج فلسطني ومن داخلها، لتكمل احلصار على ااهدين داخل فلسطني

 
ت املتحدة وشريكاا الصليبيات للسيطرة على العامل األمم املتحدة أداة يف يد الواليا

امسه اجلمعية -بالتهديد واإلغراء واالبتزاز، وهلا قيادة من اخلمسة الكبار، وفناء خلفي 
 . تتصايح فيه الدول الضعيفة-العامة

 
ومن صور االعتراف بإسرائيل القبول بشرعية السلطة الوطنية اليت قامت على أساس من 

 ومن صور االعتراف بإسرائيل القبول بشرعية حممود عباس رئيس السلطة ،واتفاقية أوسل
 .الوطنية؛ رجل أمريكا يف فلسطني

 
 يف التفاوض مع إسرائيل هاوية تؤدي يف -املعترفة بإسرائيل-وتفويض منظمة التحرير 

 .النهاية للقضاء على اجلهاد واالعتراف بإسرائيل
 



 

٤٠٥ 

اقعية يف الصراع بني الكفر واإلسالم أدى الستدراج إن التغاضي عن احلقائق الشرعية والو
بعض اإلخوة يف فلسطني من التهدئة إىل االنتخابات على أساس دستور علماين، ومن 
االنتخابات على أساس دستور علماين إىل احترام القرارات الدولية، ومن احترام القرارات 

على وثيقة األسرى إىل حكومة الدولية إىل املوافقة على وثيقة األسرى، ومن املوافقة 
الوحدة الوطنية، ومن حكومة الوحدة الوطنية إىل إخراجهم من الوزارة، وال زال املسلسل 

 .مستمراً
 

كيف مل يطالبوا بأن يكون لفلسطني دستور إسالمي قبل الدخول يف أية انتخابات، أليسوا 
 حركةً إسالميةً؟ أال يسعون لتكون كلمة اهللا هي العليا؟

 
ع عن كالم عن اتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير، والذي نعرفه، وتعرفه الدنيا ونسم

كلها، أن منظمة التحرير منظمة علمانية، تطالب بقيام دولة علمانية يف فلسطني، وأن 
منظمة التحرير هي اليت اعترفت بإسرائيل، وختلت عن أكثر من مثانني باملائة من فلسطني، 

 .لة واالستسالموقبلت باتفاقيات املذ
 

فعلى أي أساس يطالبون بإعادة بناء منظمة التحرير؟ كنا نتمىن أن يطالب اإلخوة مبيثاق 
 .إسالمي ملنظمة التحرير، قبل أن يتحدثوا عن إعادة بنائها

 
 مث اختارت -كما نسمع-مث ما هو املوقف إذا مت إعادة بناء منظمة التحرير باالنتخاب 

  باالعتراف بإسرائيل؟ الرضا واألغلبية التخلي عن فلسطني
 

ما هي املرجعية اليت حتكم؟ أهي أغلبية األصوات؟ أم : وهذا يفتح الباب للسؤال األكرب
 الشريعة الربانية؟

 



 

٤٠٦ 

وأرجو أال يرد علي أحد، بأن فلسطني هلا خصوصيتها، وأن أهل فلسطني أدرى ا من 
ايا املسلمني هي قضايا كل غريهم، فأوالً فلسطني هي قضية كل مسلم، كما أن كل قض

مسلم يف فلسطني، وثانياً أنا ال أحتدث عن تفاصيل وخبايا، أهل فلسطني أدرى ا من 
غريهم، ولكين أحتدث عن أصول اإلسالم والشريعة، أحتدث عن حاكمية الشريعة، 

 .وأحتدث عن رفض التنازل عن حبة رمل واحدة من ديار اإلسالم
 

يا إخوة اإلسالم يا إخوة اجلهاد يا إخوة الرباط :  فلسطنيولذا فإين أقول إلخواننا يف
 ).الزموا مصاحفكم، الزموا بنادقكم: (والتضحية واالستشهاد

 
إخواين املسلمني يف فلسطني إن كل املسلمني يقفون معكم، ويتمنون أن يقدموا أرواحهم 

ان وكشمري فداًء لتحرير األقصى، فقفوا مع إخوانكم املسلمني يف الشيشان وأفغانست
 .والعراق، وأمسعوا الدنيا تأييدكم هلم

 
كما إين أحرض األمة املسلمة على دعم أهل فلسطني بكل ما يستطيعونه من دعم، حىت 

 .ال تنطفئ شعلة اجلهاد يف أكناف بيت املقدس
 

كما إين أحرض مجيع املسلمني على دعم ااهدين يف فلسطني بالنفس واملال والعتاد 
 .لرأي واخلربة رغم أنف القرارات الدولية ورغم أنف حدود سايكس بيكوواملعلومات وا

 
 ؛وثاين ما أود أن أحتدث فيه هو مرور مخس سنوات على دخول الصليبيني لكابل

 
حيف م عمالؤهم، الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا رخيص، ومنهم من كانوا 

 ما يف قلوم، فدخلوا كابل على يزعمون اجلهاد واالنتماء للحركة اإلسالمية، أظهر اهللا
 .ظهور الدبابات الصليبية وحتت صليبها

 



 

٤٠٧ 

وظنت اإلدارة األمريكية أا قد أحرزت نصراً سهالً، ومل يدر بوش ماذا ينتظره يف 
. أفغانستان؟ وبدأت حقيقة األمريكان وحلفائهم تتكشف يف توره بوره وشاهي كوت

ة بوش تزعم أا بقايا القاعدة وطالبان لتغطي وبدأت املقاومة اجلهادية تتصاعد، وإدار
 .خسائرها

 
ويزعم بوش أن على مكتبه صوراً لزعماء القاعدة، وأنه يشطب على صورة من يقتل أو 

وعبثاً سعت أجهزة اإلعالم الغربية ومعها األمم املتحدة شاهدة الزور الدولية . يؤسر منهم
اللويا جركا فاحلكومة املؤقتة يف إخفاء الكارثة، فبدأت محلة الدجل والكذب؛ 

 تلك االنتخابات اليت متت حتت ديد قصف الطائرات، ،فاالنتخابات الرئاسية والربملانية
لتدمري أية قرية يشك أن فيها مقاومةً للصليبيني، ولقد شهدت على وقائع حمددة، هدد فيها 

 بل بتدمري كامل قريته، اخلونة أعوان الصليبيني من يتعاون مع ااهدين، ليس مبجرد القتل
 .وقد نفذوا ما هددوا به

 
وقد كنت قد أشرت فيما مضى لالنتخابات الرئاسية مث الربملانية يف أفغانستان، أما 
الرئاسية فقد استغرق عد األصوات فيها مخسة عشر يوماً، وصناديق االنتخابات تتنقل بني 

ا االنتخابات الربملانية فقد استغرق  أم،قطاع الطرق وأمراء احلرب وقوات أمريكا وخمابراا
 أن تتصوروا ما ميكن أن حيدث -يف العامل-ولكم أيها العقالء . عد األصوات فيها شهراً

 .يف هذا الشهر يف أفغانستان
 

ومع كل هذا الدجل تتكشف الفضائح؛ قلعي جنكي ومذحبة احلاويات وفظائع سجن 
ومة تتزايد، مث انتقام الصليبيني وقتل شربغان واملقابر اجلماعية يف دشت ليلى، واملقا

عشرات األلوف من األفغان، وتدمري مئات القرى، ومقاومة الطالبان اجلهادية بقيادة أمري 
 . يف تصاعد ومنو وانتشار-رمز العزة اإلسالمية يف هذا العصر-املؤمنني املال حممد عمر 

 



 

٤٠٨ 

شرعية اليت تلتف حوهلا، وتعلن األمة األفغانية بالدم والتضحيات من هي القيادة ال
وتكشف تزوير انتخابات األمم املتحدة، اليت صفق هلا اتمع الدويل املنافق، رغم علم 
اجلميع مبدى التالعب فيها؛ وتعلن قبائل البشتون على جانيب احلدود والءها للطالبان، 

شترك، وتنضم للجهاد ضد احلملة الصليبية، وتصمد أمام قصف األمريكان والصليبيني امل
 .ويكتب ااهدون يف أفغانستان وباكستان فصالً مشرفاً يف تاريخ اإلسالم

 
وأنا يف هذا الصدد أحيي إخواننا املسلمني يف باكستان على مظاهرام ضد حكومة 
مشرف العميلة عقب العدوان الغادر على املدرسة الدينية يف باجور، وأحيي جماهدي 

لبطويل لعمالء الصليبيني يف باكستان، وأذكرهم بأن باكستان على تصديهم االستشهادي ا
طريق اخلالص هو يف دعم قوات اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان بالنفس واملال، وليس 
بطريق احليل الربملانية وال االنتخابات امللوثة بالرشوة والغش والتزوير، وتضطر اإلدارة 

 .ها الصليبية يف أفغانستاناألمريكية لالعتراف باحلقائق الدامغة وبفشل محلت
 

وأثبت الطالبان مرةً أخرى أن اجلماهري املسلمة إذا استوعبت قضية اجلهاد ووجدت القيادة 
ااهدة الثابتة فال ميكن ألقوى قوة يف األرض أن تقهرها، وكشف الطالبان مبوقفهم 

اق وفقهاء التسول يف التارخيي البطويل الدور القذر، الذي يقوم به جتار الدين اخلونة يف العر
 .القاهرة والرياض وعمان وغريها من عواصمنا

 
وأمريكا ستنهزم يف أفغانستان وتنسحب قريباً بإذن اهللا، وهي تسعى اآلن يف ترتيب 
العمالء الذين سيخلفوا يف أفغانستان، وهو نفس الوضع املتدهور الذي واجهه السوفييت 

 إىل نفس الفشل، الذي انتهى -إن شاء اهللا-كية قبيل انسحام، وستنتهي املساعي األمري
 .إليه السوفيت

 



 

٤٠٩ 

 عقيب انسحاب الصليبيني، وقد -إن شاء اهللا-وستعود اإلمارة اإلسالمية لكابل قريباً 
زادت شعبيتها ليس يف أفغانستان فحسب بل ويف ما جاورها من دول أيضاً، وهذه حقائق 

 .يعلمها اجلميع
 

 يف ربع قرن القوتني العظمتني يف هذه الدنيا، فحي -فضل اهللاب-لقد هزم الشعب األفغاين 
اهللا هذا الشعب ااهد الصامد الفقري، وحق على األمة املسلمة أن تدعمه، فهذا أقل ما 

 .جيب عليها وفاًء حبقه
 

إن التاريخ العقائدي والعسكري والسياسي للبشرية سيشهد أن أقوى قوة يف التاريخ قد 
 فاشهد أيها التاريخ ،ى وأعظم وأطهر منها بكثري؛ إا قوة اإلسالم ااهدهزمتها قوة أقو

 ].٧٩:النساء[} وكَفَى ِباللَِّه شِهيداً{واشهدي أيتها البشرية 
 

 من أن دعم اجلهاد يف أفغانستان والعراق اليوم يعد دعماً -من قبل-وإين ألكرر ما أكدته 
-صليبية على اإلسالم واملسلمني، وهزمية الصليبيني ألهم امليادين اليت تدور فيها احلملة ال

 . فيهما سيكون هلا أبعد األثر على مستقبل األمة املسلمة، إن شاء اهللا-القريبة بإذن اهللا
 

 ؛وثالث ما أود أن أحتدث فيه هو رسالة للدميقراطيني يف أمريكا
 

 :فأقول هلم؛ عليكم أن تدركوا حقيقتني
 

 أنتم الذين انتصرمت يف االنتخابات النصفية، وليس اجلمهوريون  أنكم لستم:احلقيقة األوىل
 هم الذين -طليعة األمة املسلمة يف أفغانستان والعراق-هم الذين ازموا، بل ااهدون 

 .انتصروا، والقوات األمريكية وحليفاا الصليبيات هي اليت ازمت
 



 

٤١٠ 

 يف امليدان، وأن أسلحتهم اليت أسقطت -بفضل اهللا- أن ااهدين ما زالوا :احلقيقة الثانية
اجلمهوريني ال زالت مشرعةً، ولن يتوقف ااهدون عن إنزال اخلسائر بكم، حىت خترجوا 

 .من ديارنا، وتتوقفوا عن ب ثرواتنا، وعن دعم احلكام الفاسدين يف بالدنا
 

ار اإلسالم وسرقة فإذا مل تكفوا عن السياسة األمريكية اخلرقاء يف دعم إسرائيل واحتالل دي
 .ثروات املسلمني فانتظروا نفس املصري

 
جيب عليكم أن تدركوا أن مرحلةً جديدةً من تاريخ الدنيا قد بدأت، فقد ولت مرحلة 
ذرية عبد العزيز آل سعود وأحفاد الشريف حسني والسادات ومبارك وعرفات، وبدأت 

 وخطاب وحممد عطا وحممد مرحلة خالد اإلسالمبويل وعبد اهللا عزام وأيب حفص القائد
صديق خان وشهزاد تنوير رمحهم اهللا، وإذا مل تكونوا قادرين على إدراك هذا التحول، فال 

 .تلوموا إال أنفسكم
 

ارحلوا عن ديارنا وكفوا عن دعم احلكام الفاسدين، وال متنعوا األمة املسلمة من إقامة 
 .دولتها الشرعية الشورية احملاسبة أمامها

 
 إنكم حتاولون يف هلع البحث عن خمرج من مهوريني والدميقراطيني معاً؛وأقول للج

الكوارث، اليت حتاصركم يف العراق وأفغانستان، وال زلتم تفكرون بنفس العقلية احلمقاء، 
فتحاولون التفاوض مع بعض اجلهات لتؤمن خروجكم، ولكن هذه اجلهات ال متلك لكم 

 من اخليبة بإذن اهللا، ألنكم ال تتفاوضون مع القوى مهرباً، ولن جتدي حماوالتكم إال مزيداً
احلقيقية يف العامل اإلسالمي، ويبدو أنكم ستخوضون رحلةً مؤملةً من املفاوضات الفاشلة، 

 . مكرهني للتفاوض مع القوى احلقيقية-بإذن اهللا-مث ستعودون 
 

 من مراكز وأقول هلم إن بوش يعكس مستوى تفكري األمة األمريكية رغم كل ما متلكه
للبحث ومتخصصني ومفكرين ومؤرخني، فإن أمةً ختتار بوش رئيساً هلا أمة متواضعة يف 



 

٤١١ 

اخللق والفكر والعقل، ويكفي النظر إىل لقائه األخري باملالكي املتسول يف عمان، 
واخلالفات واملشاجرات اليت ختللته، واليت انفجرت على املأل رغم حاجتهم الشديدة 

 .قاء الناجحإلظهاره مبظهر الل
 

 ؛ورابع ما أود أن أحتدث فيه هو رسالة للشعب األمريكي
 

 أنتم ما أدركتم فشل اإلدارة وأسقطتم مرشحي اجلمهوريني إال بعد أن أثخن ؛فأقول هلم
وااهدون ال . فيكم ااهدون، ومل تستمعوا لصوت األخالق والعدل واملبادئ والعقل

 .زالت أسلحتهم مشرعةً بفضل اهللا
 
 لن حتلموا باألمن حىت نعيشه واقعاً يف فلسطني وسائر ديار ؛عادلة سالمتكم هيم

اإلسالم، وليست املعادلة املغلوطة اليت خيادعكم ا بوش حني يقول إننا نضرب 
اإلرهابيني يف بالدهم، حىت ال يضربونا يف بالدنا، بل إذا ضربنا يف بالدنا فلن نكف عن 

 .وتهضربكم يف بالدكم بإذن اهللا وق
 

 كما تقصفون تقصفون، وكما -حفظه اهللا-وكما قال لكم أمرينا الشيخ أسامة بن الدن 
 .تقتلون تقتلون

 
 ؛وخامس ما أود أن أحتدث فيه هو رسالة لألمة املسلمة

 
 : يا أميت املسلمة عليك أن ختتاري بني خيارين؛فأقول هلا

 
عية الدولية وسطوة املستكربين  أن تعيشي يف أذيال النظام العاملي اجلديد والشر:لاألو

أعداء اإلسالم مهينةً ذليلةً منهوبةً حمتلةً، يعبثون بعقائدك ودينك احلق، ويدسون أنوفهم يف 
 .كل شؤونك الداخلية واخلارجية، وحتيني حياة التابع الذليل املهان املستباح



 

٤١٢ 

 
تبعي دين وت.  أن تتوكلي على ربك، وجتددي توحيدك وتنهضي بعقيدتك احلقة:والثاين

-اهللا املرتل، وتقفي به يف وجه املستكربين ارمني، كما وقف نبيك الصادق املصدوق 
 يف -رضوان اهللا عليهم أمجعني- وأصحابه األبرار وآل بيته األطهار -صلى اهللا عليه وسلم

وجه الدنيا داعني ومبشرين ومنذرين وجماهدين، حىت تكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة 
 .روا السفلى، وال خيار ثالثالذين كف

 
والصليبيون واليهود لن يرضوا عن األمة املسلمة إال إذا رضيت بالتبعية واهلوان والقهر، أما 
إذا هبت األمة تدفع العدوان، الذي يسلط عليها من قرون، فليس هلا إال القصف والدمار 

 حلقوق اإلنسان، ألا والتعذيب واالحتالل واإلهانة واالنتهاك، ألا حينئذ ليست أهالً
 .من جنس احليوانات، اليت اعتدت على سادا الغربيني

 
هذا هو منطق احلضارة الغربية الصليبية املادية، وتلك هي ثقافتهم، وهذه هي النفسية اليت 
حتركهم، مهما حاولوا إخفاءها، أو االدعاء بأم ال مييزون بني الناس على أساس من 

صوا من الروح الصليبية، أو أم ال يبغون إال نشر احلرية والعدالة الدين، أو أم قد ختل
 .واملساواة

 
إن احلروب . هل ال زال لدينا شك يف مدى دناءة وخبث احلرب الصليبية اليت تشن علينا

الصليبية ضدنا مل تتوقف، ولكنها اختلفت يف صورها ودرجاا وأشكاهلا، وبقيت مستمرةً 
 .عرب األزمان

 
 اليوم احلديث عن الفساد واالحنراف الغريب الصلييب، ولكين أود أن أحتدث وليس هديف

عن دور األمة املسلمة وواجبها جتاه هذا العدوان املسلسل املستمر ضد دينها وحرماا 
 .وديارها وأبنائها

 



 

٤١٣ 

فأول ما أود أن أنبه نفسي وإخواين املسلمني له هو ضرورة الوعي بأصول الشريعة 
 الذين فمن أركان هذا الوعي أن حتدد األمة من هم قادا احلقيقيون؟: وحقائق الواقع

يضحون يف سبيل نصر اإلسالم، ومن هم أدعياء القيادة؟ الذين يبحثون عن مكاسبهم 
جتارةً بالدين وسعياً وراء املطامع الشخصية، أو ينكصون عن املواجهة احلقيقية، ويدورون 

م يف كل مرة ينكصون عن االرتقاء ملستوى املسؤولية، باألمة يف متاهات ال اية هلا، أل
 .ويؤثرون السالمة، ويتساقطون خطوةً يف إثر خطوة حنو هاوية العلمانية

 
هل ميكن أن يكون قادة األمة جتار الدين يف العراق وأفغانستان الذين تواطئوا مع الصليبيني 

  الدبابات األمريكية؟قبل غزوهم وأثناءه وبعده، ودخلوا كابل وبغداد على ظهور
 

كيف ميكن أن يكون اجلهاد ضد اليهود يف لبنان حالالً واجلهاد ضد األمريكان يف العراق 
 وأفغانستان حراماً؟

 
كيف ميكن أن يكون التعاون مع العدو الصهيوين يف لبنان خيانةً، بينما التعاون مع العدو 

 الصلييب يف العراق وأفغانستان أمناً وتقدماً؟
 

كن أن نسارع للمشاركة يف احلكومتني اللتني نصبهما احملتل يف أفغانستان كيف مي
والعراق، ونؤيدمها ونعترف ما، وندافع عنهما ونتصدى ملن جياهدمها؟ بينما يكون 

 التعاون مع احملتل الصلييب يف لبنان وفلسطني خيانة؟
 

 بل كيف ميكن استغالل اإلسالم لتسويق هذا التناقض والدجل؟
 

صلى اهللا عليه -قرآن أم بأية سنة جيرؤ أحد أن يبيع املسلمني باسم الدين والنيب بأي 
 وأصحابه األبرار وآل بيته األطهار رضي اهللا عنهم، وأن يبيح ديارهم وأنفسهم -وسلم

 وحرمام للصليبيني واليهود؟



 

٤١٤ 

 
 وتراث آله األطهار -صلى اهللا عليه وسلم-هل صار اإلسالم والقرآن وسنة النيب 

 سلعةً يف سوق السياسة للوصول للسلطة وبسط -رضوان اهللا عليهم-وأصحابه األبرار 
 .النفوذ

 
 أي دين هذا؟ أي خلق هذا؟ أي شرف هذا؟ بل أي سقوط هذا؟

 
لقد سجل التاريخ، وال زال يسجل؛ أنه ملا شن الصليبيون محلتيهما على أفغانستان 

.  جتار الدين من أجل السلطة واملناصبوالعراق صمد أهل اإلميان واجلهاد، وباع البالد
لقد سقطت األقنعة، وانكشفت الطّويات، وظهرت احلقائق، واجنلت اخلبايا، وويل للخونة 

بِل الساعةُ موِعدهم والساعةُ {من حكم التاريخ، مث ويل هلم بعد ويل من يوم احلساب 
رأَمى وه{، ]٤٦:القمر[} أَدفَعنال ي موونَ ينال بالٌ وِليٍم*  مِبقَلٍْب س ى اللَّهأَت نِإلَّا م {

 ].٨٩-٨٨:الشعراء[
 

إن جنازير الدبابات األمريكية الصليبية لن ترحم من صفقوا لدخوهلا ألفغانستان والعراق، 
 .وسترد هلم اجلميل أسوأ رد

 
 ويتسولون بقاء وإين أناشد كل حر وشريف وعاقل من أتباع جتار الدين الذين يؤيدون

الوجود الصلييب يف العراق وأفغانستان، وحيرمون اجلهاد ضده، أن يراجع نفسه، وأن 
، وأن متابعة ]٩٥:مرمي[} وكُلُّهم آِتيِه يوم الِْقيامِة فَرداً{يتذكر أنه سيلقى ربه وحده 

ولَو {: رك وتعاىلالسادة والكرباء يف الضالل ال تغين شيئاً بعد قيام احلجة، يقول احلق تبا
 قُولُ الَِّذينلَ يٍض الْقَوعِإلَى ب مهضعب ِجعري ِهمبر دقُوفُونَ ِعنوونَ مى ِإِذ الظَّاِلمرت

 ِمِننيؤا ملَكُن متال أَنوا لَوركْبتاس ِعفُوا ِللَِّذينضتاس *اس وا ِللَِّذينركْبتاس ِعفُوا قَالَ الَِّذينضت
ِرِمنيجم متلْ كُنب اَءكُمِإذْ ج دعى بدِن الْهع اكُمنددص نح٣٢-٣١:سبأ[} أَن .[ 

 



 

٤١٥ 

وإين أناشد كل حر وشريف وعاقل أن يسأل نفسه سؤاالً صرحياً وجريئاً؛ هل لو كان 
 -عنهمارضي اهللا - أو سيدنا احلسني أو سيدنا احلسن -كرم اهللا وجهه-األمام علي 

موجودين يف العراق أو أفغانستان، هل كانوا سيتواطئون مع الصليبيني على غزو ديار 
اإلسالم، مث يتعاونون معهم، ويقاتلون ااهدين دفاعاً عنهم؟ هل كانوا سيشاركون يف 
احلكومات اليت نصبها الصليبيون وباركتها األمم املتحدة؟ هل كانوا سيطيعون أوامر برمير 

 كانوا سيعلنون اجلهاد -رضي اهللا عنهم-نكس واالخضر االبراهيمي؟ أم أم وتومي فرا
 ضدها وضد من عاوا؟

 
وإين أناشد كل حر وشريف وعاقل أن يسأل نفسه؛ هل هذا هو اإلسالم الذي استشهد 
من أجله اإلمام علي واحلسني رضي اهللا عنهما؟ وأناشده أن يسأل نفسه؛ ملاذا يكون 

لبنان حراماً يف العراق وأفغانستان؟ وملاذا تكون أمريكا الشيطان األكرب يف اجلهاد حالالً يف 
 لبنان واحلليف األكرب يف العراق وأفغانستان؟

 
إن الذين يتعامون عن وجود احلرب الصليبية احلالية، وحياولون تصوير الصراعات مع 

 احلرب الصليبية الغرب الصلييب على أا صراعات متفرقة حمدودة، أو الذين يفرقون بني
على العراق وأفغانستان واحلملة الصليبية الصهيونية على لبنان، أو الذين يدعون للجهاد 
ضد أمريكا وإسرايل يف لبنان ويف نفس الوقت التعاون مع أمريكا والصلح مع إسرائيل يف 

 احلملة العراق وأفغانستان، أو الذين ال يؤمنون بوحدة األمة املسلمة يف حرا الدفاعية ضد
الصليبية يف الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطني ولبنان، أو الذين دخلوا كابل وبغداد 
على ظهور الدبابات األمريكية، أوالذين شاركوا يف احلكومات العميلة اليت أنشأها احملتل 
الصلييب يف أفغانستان والعراق، هؤالء ال ميكن أن يقودوا األمة يف دفاعها ضد احلملة 

 .ليبية، ألن فاقد الشيء ال يعطيهالص
 

وبنفس املقدار فإن فقهاء التسول، ال ميكن أن يقودوا األمة يف جهادها ضد أعىت محلة 
 .صليبية واجهتها يف تارخيها



 

٤١٦ 

 
كيف ميكن أن يقود جهاد األمة من يبيح آلل سعود استقدام األمريكان الحتالل جزيرة 

ل اجلبارة واألسراب القاذفة اهلدارة مستأمنون، العرب؟ ويزعم أن اجليوش اجلرارة واألساطي
حيميهم آل سعود ويدافعون عنهم جبيوشهم املترهلة اهلزيلة، اليت ال متلك عن نفسها دفاعاً، 

 أو من يفيت الشباب بعدم جواز النفري للعراق وأفغانستان؟
 

انوناً أو من يفيت بشرعية آل سعود ووجوب طاعتهم ولزوم بيعتهم، اليت ابتدعوا هلا ق
خمترعاً حيصر البيعة يف أبناء عبد العزيز وأحفاده؛ املعتوه منهم والغائب عن الوعي والزنديق 
والفاسق واملرتد، وحيجبوا عن عدول األمة وثقاا وأعياا وزعمائها ومفكريها، ألم 

الذي عبيد آلل سعود، ال شأن هلم باحلكم، الذي ورثه أبناء عبد العزيز عن أبيهم األكرب، 
 أوال يذكر ؛أحرزه حبد السيف وذهب اإلجنليز، مث وطده أبناؤه جبحافل األمريكان الغازية
مىت تعبدمت : (فقهاء آل سعود املتسولني قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

 ).الناس وقد ولدم أمهام أحراراً؟
 

ر طوله تسعمائة ميل على احلدود أال يتربم فقهاء آل سعود من قرار حكومتهم بإنشاء جدا
بني السعودية والعراق تكلفته اثنا عشر مليار دوالر محايةً ألمن القوات األمريكية، وإعاقةً 

 ولو أن هذه األموال أنفقت على ،للمجاهدين يف اجلزيرة من النفري إلخوام يف العراق
م االستعراضي جيش حقيقي لكفى أهل اجلزيرة من تسول الصليبيني للدفاع عن جيشه

 .املترهل
 

وكيف ميكن أن يقود جهاد األمة من يبيح حلكام مصر قتل ااهدين والصلح مع 
إسرائيل؟ ومن يبيح للمسلمني القتال يف اجليش األمريكي ضد إخوام يف أفغانستان؟ أو 
من يفيت املسلمات يف فرنسا بوجوب خلع حجان طاعةً حلكومتها العلمانية احملاربة 

 م؟ أو من يفيت املسلمني يف بريطانيا بوجوب طاعة إليزابيث رئيسة كنيسة اجنلترا؟لإلسال
 



 

٤١٧ 

 .كل هؤالء وأمثاهلم ال ميكن أن يرتفعوا ملرتبة القيادة، ألم سقطوا يف حضيض التسول
 

إن النساء الباسالت املستشهدات الصامدات يف بيت حانون أشجع وأشرف ألف مرة من 
لعراق وأفغانستان، ومن فقهاء التسول يف القاهرة والرياض وعمان جتار الدين اخلونة يف ا

 .وصنعاء
 

كذلك ال يصلح أن يقود جهاد األمة من يدور ا يف متاهات التمسح بالعلمانية والتنازل 
 .عن أصول العقيدة واجلري وراء سراب االنتخابات

 
كة اإلسالمية للحكم إن دخول االنتخابات حتت مظلّة الدساتري العلمانية للوصول باحلر

فضالً عن خمالفته للشريعة، فهو أيضاً أسلوب فاشل يف إحداث التغيري اإلسالمي، وفاشل 
 فشل يف اجلزائر، وفشل يف اليمن، وفشل يف األردن، ؛يف تعبئة األمة للجهاد ضد عدوها

 .وفشل يف مصر، ويفشل اليوم يف فلسطني
 

ن املواجهة قد أضفت الشرعية على اخلونة فاألمر املؤسف املؤمل أن احلركات الناكصة ع
من أمثال مبارك وآل سعود وابن احلسني وعلي بن عبد اهللا صاحل، وختلت عن أصول 
الدين، وأصبحت جزءاً من حيل النظام المتصاص نقمة األمة املسلمة، وتصريفها يف التيه 

ريكي، بينما دون إحداث أي تغيري حقيقي، بل على العكس يستمر املخطط الصهيوين األم
القيادات تنهك قواعدها يف دوامة االنتخابات املزورة، حتارب بالصراخ واحلناجر املبحوحة 
ذئاب احلكم، الذين يزورون االنتخابات كل مرة، وجيددون قوانني الطوارئ كل عام، 

 .ويورثون احلكم كل سلف خللف
 

، لكي حتدد من هم جيب على األمة املسلمة أن تتسلح بالوعي املهتدي بنور الشريعة
أنصارها؟ ومن هم أعداؤها؟ من هم الصادقون الذين يضحون بأرواحهم من أجل عزة 



 

٤١٨ 

اإلسالم واملسلمني؟ ومن هم اخلونة الذين يضيعون حقوق األمة وحرماا وديارها من 
 أجل السلطة واملناصب واملغامن والرواتب؟

 
ن تضحياا ستسرق منها كل مرة، وإن مل تتسلح األمة ذا الوعي، فلن تتقدم للنصر، أل

أو ألا ستطيع قيادات ال تستطيع أن ترقى ملستوى املعركة، تدور بأتباعها يف دوامة 
 .املتاهات السياسية

 
ال حل إال باجلهاد، كل احللول األخرى فاشلة، بل وستزيد من حالة االيار واملذلة 

 .يناليت نعيشها، إا أشبه بعالج السرطان حببوب األسرب
 

األدهى من ذلك أن هذه احللول العقيمة العاجزة تعطي العدو الصلييب الصهيوين  بل و
فسحةً من الزمن لكي يرسخ وجوده، ولكي يعتاد الوعي اجلمعي لألمة على وجود 
االحتالل الصلييب الصهيوين يف بالدنا، وتبدأ مجاعات النفاق واالنتفاع يف ترديد أال 

الحتالل أمر واقع، والبد من التعامل معه، وأننا ال نستطيع أن جدوى من املقاومة، وأن ا
 .نتخطى الشرعية الدولية، إىل آخر النغمات النشاز يف معزوفة الذل واالستسالم

 
إن احلقيقة اليت يدركها العدو قبل الصديق أن الذي قلم أظافر أمريكا وقصم ظهرها، 

دين وال التسول، ولكنه استشهاد وأفشل خمططاا، ليس االنتخابات وال التجارة بال
ااهدين وتضحيام يف العراق وأفغانستان، يف مقاومة جهادية طاملا سلط أصحاب 

 .األهواء ألسنتهم عليها
 

وأقول لألمة املسلمة إذا مل نقاوم فسننتهي؛ ال بد من املقاومة، وهذه املقاومة لن تكون إال 
ت قد خانت، وكثرياً من اهليئات قد وقعت يف شعبيةً بسواعد األمة املسلمة، ألن احلكوما
 .مستنقع العجز أو البحث عن فتات املغامن

 



 

٤١٩ 

جيب أن تتكاتف األمة املسلمة مبجاهديها ورجاهلا ونسائها وأطفاهلا وشيوخها وعلمائها 
ومفكريها وقياداا ومجاهريها، لطرد الغزاة الصليبيني واليهود من ديار اإلسالم وإلقامة 

ألن املعركة ليست . المية، اليت حتكم بالشريعة وتدافع عن حقوق املسلمنيالدولة اإلس
معركة مجاعة أو تنظيم، ولكنها معركة األمة كلها، ولذا جيب أن حنطم قيود العصبية 
للجماعات واألحزاب واهليئات، اليت تقف حائالً بني املخلصني واملشاركة الفعالة يف قتال 

 قبل فوات الفرصة للوقوف يف صف اجلهاد ضد العدوان أعداء اإلسالم الغزاة، ونبادر
 .الصلييب الصهيوين

 
وإننا لنمد يدنا، وندعو كل حر شريف يسعى إلقامة شرع اهللا يف أرضه، ويعمل جاداً 
لطرد الغزاة الصليبيني واليهود من ديار اإلسالم أن يتعاون معنا ومع كل خملص 

 .لتحقيق هذا اهلدف
 

إذا مل نستطع محله فيجب أن ندعم من حيمله، وهذا الدعم له جيب أن حنمل السالح، و
أوجه وصور كثرية، فيجب أن نستغل كل األنشطة الدعوية والطالبية والنقابية لدعم 

 .املقاومة اجلهادية
 

إن هناك دوراً خطرياً وهاماً للدعاة والطالب والنقابيني لدعم اجلهاد وتأييده؛ عليهم 
 بصفوف ااهدين، ومجع األموال للجهاد، وعليهم بنشر بتسهيل التحاق أفراد األمة

الوعي بني صفوف األمة، وعليهم باستطالع األهداف ورصد الوجود األمريكي الصهيوين 
وأنشطته وأبرز وجوهه ومجع املعلومات ومتريرها للمجاهدين، وعليهم بدعم أسر 

ات ودعاا، وعليهم األسرى، وعليهم بنشر دعاية ااهدين والرد على شبهات احلكوم
بالسعي إلعالن اإلضراب العام احتجاجاً على العدوان الصلييب الصهيوين، وعلى ختاذل 

 .احلكومات، وبطشها باملظاهرات
 



 

٤٢٠ 

وال بد أن تشارك القوى الشعبية يف رفض العدوان الصلييب الصهيوين على األمة املسلمة، 
جهزة األمن حول وقتها ومكاا ليس فقط باملظاهرات، اليت يتفق على كثري منها مع أ

وبرناجمها، ولكن جيب أن يتصاعد الرفض الشعيب ليضغط من أجل طرد القوات الصليبية 
من دول اخلليج والسعودية واألردن ومصر، وإلغاء اتفاقيات االستسالم مع مصر واألردن 

 .وقطر وموريتانيا
 

املظاهرات واالعتصامات وعلى األمة املسلمة أن تستغل كل وسائل االحتجاج الشعيب ك
واإلضرابات واالمتناع عن دفع الضرائب ومنع التعاون مع أجهزة األمن واالمتناع عن 
تزويد الصليبيني بالوقود، وضرب التجار املمولني للقوات الصليبية باملؤن، ومقاطعة 

 .البضائع الصليبية واليهودية، إىل غري ذلك من وسائل االحتجاج الشعيب
 

واين املسلمني بأن احلقوق تنتزع وال توهب، وال بد من الصرب واملثابرة وهنا أذكر إخ
الستخالصها، وسيسعى ذئاب احلكم عمالء الصليبيني واليهود لقمع التحركات الشعبية 

احتجاجاً على منع -بكل ما يستطيعون، ولعل ضرب املظاهرات الطالبية يف القاهرة 
 مثال واضح على  - نوفمرب  الطالبية يف أوائلطالب التيار اإلسالمي من دخول االنتخابات

ذلك، ولكن لن ينال الطالب حريتهم، بل لن ينال أحد حريته يف مصر وال يف العامل 
 .اإلسالمي، ما مل نكن مرهويب اجلانب، فإن النعاج ال مكان هلا وسط عامل الذئاب

 
 واجلامعات على الطالب أن ينقلوا غضبهم للشارع، وعليهم أن جيعلوا من املساجد

 .واملعاهد والثانويات بؤراً لدعم اجلهاد واملقاومة
 

وأنا يف هذا السياق أحيي إخواننا املسلمني يف تركيا على مظاهرام لرفض زيارة 
بندكتوس الدجال، الذي تناسى عقيدته اململوءة باخلرافات والتناقضات، وتطاول على 

ملظاهرات تعرب عن حب املسلمني يف تركيا فهذه ا. مقام النيب األكرم صلى اهللا عليه وسلم
لنبينهم األعظم حممد صلى اهللا عليه وسلم، وتظهر عاطفتهم اإلسالمية اجلياشة، ومحاسهم 



 

٤٢١ 

النتصار اإلسالم، يف مواجهة الطغمة العلمانية احلاكمة املوالية إلسرائيل وأمريكا، ولعل 
لن يرضوا عنهم إال إذا ختلوا تصرفات الصليبيني تثبت للمسلمني يف تركيا أن الصليبيني 

ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتِبع {: عن دينهم، يقول احلق تبارك وتعاىل
مه١٢٠:البقرة[} ِملَّت.[ 

 
 متسكوا بدينكم وإسالمكم، واعلموا أن حمبة النيب -رمحة اهللا عليه-فيا أحفاد حممد الفاتح 

:  ال تتحقق إال مبتابعته والتزام شريعته، يقول احلق تبارك وتعاىل-ه وسلمصلى اهللا علي-
، وقفوا يف وجه أعداء ]٧:احلشر[} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{

اإلسالم؛ الصليبيني يف اخلارج والعلمانيني املتهودين يف الداخل، واعلموا أننا واألمة 
إلسالمية كلها معكم، ومع إخوانكم املسلمني يف قربص، ومع كل مسلم مضطهد يف كل ا

املسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،مكان
 .)سواهم

 
 أن يتمسكوا بدينهم وإسالمهم، وأن -رمحه اهللا-وإذا كنت أناشد أحفاد حممد الفاتح 

رمحه -ة املوالية إلسرائيل، فإين أناشد أيضاً أحفاد صالح الدين يتصدوا للطغمة العلماني
 أن يتمسكوا بدينهم وإسالمهم، وأن يتصدوا للطغمة العلمانية املوالية إلسرائيل -اهللا

املتسلطة عليهم بأموال األمريكان ومعونام، وأقول هلم إن العلمانيني اخلونة يسعون يف 
اهدين، الذين تعاطفوا معكم حني أصابتكم جرائم بذر الفتنة بينكم وبني إخوانكم ا

البعث اجلاهلي ارم، وأنتم تعلمون أن إخوانكم ااهدين خصوصاً يف مجاعة قاعدة 
 أبعد الناس عن العصبية العرقية، فقد بايعوا أمري املؤمنني املال حممد -بفضل اهللا-اجلهاد هم 

ح الدين أعيدوا جمد أبائكم، وال تسمحوا فيا أحفاد صال. عمر أمرياً هلم، وهو ليس بعريب
للعلمانيني اخلوالف أن يفرقوا بينكم وبني إخوانكم، حىت يستمروا يف قبض أموال 

 .األمريكان واليهود
 



 

٤٢٢ 

كما أذكر إخواننا املنشغلني باإلعالم اإلسالمي بدورهم اهلام واخلطري يف معركة األمة 
ح احلقائق وكشف الشبهات، ونزع املسلمة ضد احلملة الصليبية الصهيونية بتوضي

 .القناع عن اخلونة
 

كما أذكر كل مسلم مثقف أن دوره يف مواجهة احلملة الصليبية الصهيونية هو أن حيمل 
السالح، وإذا مل يستطع فليدعم وليخدم من حيمل السالح، وليجهر باحلق يف وجه 

 مبارك وآل سعود الطواغيت والظلمة واملستكربين، ويذكرهم باالسم، فيقول إن حسين
وابن احلسني عمالء وخونة، وهذا هو دوره وليس الثرثرة واللف والدوران، وال 
االسترزاق من الكتابة واألحاديث، ناهيك عن أن يدعو لالستكانة واخلضوع والتصاحل مع 

 .الطغاة املستكربين، ويسل لسانه على ااهدين، ويبتلعه إذ ذكر الطواغيت املفسدون
 
}قُِل اعِة وادهالشِب وياِلِم الْغونَ ِإلَى عدرتسونَ وِمنؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسم

 ].١٠٥:التوبة[} فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ
 

ب وجيب على طليعة األمة أن تسعى للتغيري، ألن اخلالص من هذه األنظمة العميلة هو با
 .اخلالص، وبداية التصدي اجلهادي اجلاد للغزوة الصليبية

 
ويف ختام كلميت أرسل حتيايت وحتيات إخواين إلخواننا ااهدين يف العراق، وأهنئهم 
على قيام دولة العراق اإلسالمية، كما أحرض األمة اإلسالمية مجعاء على دعم هذه 

بة لتحرير فلسطني وإلحياء دولة اخلالفة  البوا-بإذن اهللا-الدولة الفتية الناشئة، فإا 
اإلسالمية، كما أحرض مجيع إخواين ااهدين يف العراق على اللحاق ذا الركب 
املبارك، كي ينقذوا عراق اخلالفة من كيد الصليبيني وعمالئهم جتار الدين اخلائنني، 

لصليب ولكي يفسدوا ما تآمر عليه عبد العزيز احلكيم املتسول مع سيده حامي ا
 .املنهزم يف واشنطن

 



 

٤٢٣ 

، وأذكرهم بأن واجبهم ااهدين يف الصومالكما أرسل حتيايت وحتيات إخواين إلخواننا 
يف الصومال أن يدافعوا عن عزة اإلسالم واملسلمني يف القرن اإلفريقي ضد الصليبيني 

صليبية والصهيونيني، وأن يعلموا أن ما حيدث يف الصومال هو حلقة من سلسلة احلملة ال
 .الصهيونية املعتدية على األمة املسلمة يف كل مكان

 
اعلموا أنكم على ثغر اإلسالم اجلنويب، فال يؤتني : إخوة اإلسالم واجلهاد يف الصومال

وال تِهنوا وال {اإلسالم من قبلكم، واعلموا أننا معكم، واألمة املسلمة كلها معكم، 
 ].١٣٩:آل عمران[} ِإنْ كُنتم مؤِمِننيتحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ 

 
واعلموا أنكم تصدون احلملة الصليبية اليت تقاتل إخوانكم يف اإلسالم يف الشيشان 

فاثبتوا واصربوا وأبشروا، فواهللا الذي ال إله إال هو . وأفغانستان والعراق وفلسطني ولبنان
 واملتفجرات، إال أم خيفون يف إن أعداءكم وإن كانوا ميلكون آالف األطنان من احلديد

لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ {صدورهم قلوب الفئران، فشدوا عليهم شدةً حممديةً، 
 ولَما رأى الْمؤِمنونَ الْأَحزاب* حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثرياً 

ِمن * قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإلَّا ِإمياناً وتسِليماً 
مو ِظرتني نم مهِمنو هبحى نقَض نم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِرج ِمِننيؤا الْم

 ].٢٣-٢١:األحزاب[} بدلُوا تبِديالً
 

 ااهد ضد احلملة الروسية الصليبية  الشعب الشيشاينوأرسل حتيايت وحتيات إخواين إىل
 اعلموا أنكم لستم -رمحه اهللا-فيا أبناء اإلمام شاميل . يف جهاد ممتد عرب أربعمائة عام

 يف حنور الروس وأعوام، وحنن وحدكم يف مواجهة احلملة الصليبية على اإلسالم، فأنتم
وكَأَين {: يف حنور األمريكان واليهود وأتباعهم، فاثبتوا واذكروا قول احلق تبارك وتعاىل

ِمن نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه وما ضعفُوا وما 
وما كَانَ قَولَهم ِإلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغِْفر لَنا ذُنوبنا وِإسرافَنا * للَّه يِحب الصاِبِرين استكَانوا وا



 

٤٢٤ 

 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وِرنِفي أَم * نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت
ثَوِسِننيحالْم ِحبي اللَّهِة و١٤٨-١٤٦:آل عمران[} اِب الْآِخر.[ 
  

اجلماعة السلفية كما أرسل حتيايت وحتيات إخواين إلخواننا الصامدين يف اجلزائر، من 
، حراس ثغر اإلسالم الغريب، أسأل اهللا أن يتقبل تضحيام وصربهم للدعوة والقتال

لذي وعد عباده املؤمنني، وأن ينكي م يف أعدائه من وثبام، وأن يرتل عليهم نصره ا
 قد هبت، وأن -بفضل اهللا-الصليبيني وأبناء فرنسا العلمانيني، وأبشرهم بأن رياح النصر 

يا أَيها الَِّذين آمنوا {: األمة قد انتفضت، وأن عهد املذلة قد وىل، فاثبتوا، فإن ربكم يقول
 ].٢٠٠:آل عمران[} طُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَاصِبروا وصاِبروا وراِب

 
آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد  ،

 .السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاتهو 
 
 ظَّواهِريأَيمن ال
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٤٢٥ 

 الرابع و األربعوناخلطاب 

 

    التوِحيدالتوِحيدِة ِة مم الِعيد ُأل الِعيد ُألتهِنئَةُتهِنئَةُ
 

  هـ١٤٢٧ ذو احلجة ١٠
  م٢٠٠٦ كانون األول/ديسمرب ٣٠

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من واالهِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصال
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

 أضاحيكم و أسأل اهللا أن يتقبل  األوىل بعيد األضحى املبارك،فإين أود أن أهنئكم مرتني،
، و سعيهم و طوافهم، و احلجاجو صاحل أعمالكم، و أسأله سبحانه أن يتقبل حج 

قربام؛ ذلك احلج الذي حرمت أمريكا منه ااهدين و الشرفاء الذين يتصدون حلملتها 
 .الصليبية الصهيونية الغامشة

 
اق، و و أهنئكم مرة ثانية زمية األمريكان و حلفائهم الصليبيني يف أفغانستان و العر

 ...أسأل اهللا أن نراها قريباً يف فلسطني، إن شاء اهللا 



 

٤٢٦ 

 
تلك اهلزمية اليت مل يعترف ا األمريكان و الربيطانيون و حلفاؤهم إال بعد أن توالت 

 .الضربات على رؤوسهم، بعد أن أصموا آذام عن صوت األخالق و العقل
 

 الربملانية، و ال بفتاوى فقهاء اتباالنتخابتلك اهلزمية أيها اإلخوة املسلمون مل تأيت 
 و االستشهاد بالدماء و جاءتالتسول، و ال بصفقات جتار الدين يف كابل و بغداد، بل 

 .عذاب األسر، و جبهد املهاجرين و األنصار
 

 االنتخابات ااهدون يف العراق و أفغانستان سبيل جتار الدين اخلونة، أو سبيل اتبعو لو 
علمانية لكانت القوات الصليبية بقيادة أمريكا تستشري اآلن يف على أسس الدساتري ال

 و تقسمها و تفتتها، و لكن الذي رد كيدهم يف حنورهم ،جزيرة العرب و الشام و مصر
مبادرة أهل اإلميان و اجلهاد إىل بذل نفوسهم يف سبيل اهللا، و إصرارهم على عدم التفرقة 

، بل "هذا دم وطين، و ذاك دم أجنيب"مل يقولوا بني العدو الغازي و عمالئه احملليني، و 
ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي الْقَوم {:  بقول احلق سبحانه و تعاىلواعمل

بالنواجذ، هذا هو الدرس األهم فلنتذكره دائماً، و لنعض عليه ]٥١:املائدة[} الظَّاِلِمني. 
 

 الذي يطل عليهم و دمائهم تقطر ئ املسلمني يف فلسطني بعيد األضحى املبارك،كما أهن
 ...من طعنات اليهود يف صدورهم، و طعنات باعة فلسطني العلمانيني اخلونة يف ظهورهم 

 
 باعة فلسطني العلمانيون اخلونة، عبيد الشرعية الدولية، و عباد الدوالر؛

 
ا يف مواثيقهم أن هدفهم هو إقامة دولة علمانية الذين أداروا ظهرهم للشريعة، و أعلنو -

 يف بقعة من أقدس بقاع اإلسالم،
 



 

٤٢٧ 

 اتفاقيات بإسرائيل، ووقعوا معها اعترفواو الذين تنازلوا عن معظم فلسطني، و  -
، و سلطوا أجهزة أمنهم على ااهدين، تعتقلهم و تعذم و ترشد إسرائيل االستسالم

 ...عنهم
 

 أن يكونوا إخوةً للمسلمني، بل هم أعدائهم و أعداء دينهم، جيب هؤالء اخلونة ال ميكن
يا أَيها الَِّذين {: على املسلمني أن ينابذوهم و يتربؤوا منهم، يقول احلق تبارك و تعاىل
لَى اِإلميع واْ الْكُفْربحتاء إَِن اسِليأَو كُمانوِإخو اءكُمِخذُواْ آبتواْ الَ تنآم نكُمم ملَّهوتن يماِن و

 ].٢٣:التوبة[} فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ
 

إخواين ااهدين يف فلسطني، إن باعة فلسطني العلمانيني اخلونة ال ميكن أن يكونوا 
 إخوانكم؛

 
 فال تعترفوا هلم بشرعية، -
 و ال تسايروهم يف دينهم العلماين، -
 ذة للشريعة،و ال تشاركوهم يف جمالسهم الناب -
 و ال توقعوا معهم الوثائق اليت تضيع فلسطني، -
 .و حققوا عقيدة الوالء و الرباء، اليت ال يقوم الدين إال ا -
 

لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه {: يقول احلق تبارك و تعاىل
انوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو ِإخوانهم أَو عِشريتهم أُولَِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم ورسولَه ولَو كَ

 اللَّه ِضيا رِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج مِخلُهديو هنوٍح مم ِبرهدأَيانَ والِْإمي
 ].٢٢:اادلة[}  عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَعنهم ورضوا

 



 

٤٢٨ 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا {: و يقول عز من قائل
دبعا تِممو اء ِمنكُمرا بِإن ِمِهمةُ ِلقَواودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن د

هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْب٤:املمتحنة[} و.[ 
 

 ! أخاً لنا" حممود عباس"كيف ميكن أن يكون 
 !أخاً لنا" حممد دحالن"كيف ميكن أن يكون 

 
 ا من رشاوى اليهود و ِمنح األمريكان؟و قد منت حلومهم

 
إخواين املسلمني يف فلسطني، تذكروا دائماً إنكم جماهدون يف سبيل اهللا، يقول احلق تبارك 

هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره {: و تعاىل
 .تقاتلون لتكون كلمة اهللا هي العليا، ]٣٣:التوبة [}الْمشِركُونَ

 
الرجل يقاتل محية، و يقاتل شجاعة، و : "جاء رجلٌ إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال

هو يف فمن قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا : "قال" يقاتل رياء، فأي ذلك يف سبيل اهللا؟
 ".سبيل اهللا

 
بيكو، بل -هة وحدة قومية، و ال أسرى حدود سايكسلستم حركة حترير وطنية، و ال جب

أنتم يف أكناف بيت املقدس طليعة األمة املسلمة الواحدة، اليت ال تفرق بني عريب و 
عجمي، تدافعون عن بقعة من أقدس بقاعها، لتطردوا منها الغزاة، و تقيموا فيها دولة 

 . عصبية قوميةاإلسالم، اليت تضم املسلمني مجيعاً، بال تفرقة وطنية و ال
 

} ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدوِن{: يقول احلق تبارك و تعاىل
 .، هذه هي مسؤوليتكم، و تلك هي أمانتكم]٩٢:األنبياء[
 



 

٤٢٩ 

هادي اجل الذين رفعوا رأس األمة املسلمة عالياً، بتصديهم كما أهنئ املسلمني يف العراق،
 . الغزاة و أحالفهم من جتار الدين اخلونةللصليبينييل البطو

 
، و أيب عمر البغدادي، الشيخ ااهد، ألمري دولة العراق اإلسالمية التهنئة أوجهو 

مجيع مجاعات ااهدين األبطال، الذين جياهدون دفاعاً عن عراق اخلالفة، و أدعوهم 
 سبحانه و تعاىل و رسوله مر اهللا ألامتثاالً على قلب رجٍل واحد االجتماعللوحدة و 

 .صلى اهللا عليه و سلم
 

ن أل بقيادة أمري املؤمنني املال حممد عمر، و أدعوهم كما أهنئ املسلمني يف أفغانستان،
 به عليهم من ثبات و صمود و انتصارات رم بالشكر و احلمد، على ما منليتوجهوا 

 العامل، و حليفاا الصليبيات، و عمالئها  أقوى قوة يف،متتالية، يف وجه أمريكا الصليبية
جتار الدين، الذين باعوا اجلهاد بدوالرات أمريكا، ففضحهم املوىل عز و جل فضيحة 

 .تارخيية، سترويها األجيال لألجيال
 

 الذين يتاجر مشرف ،كما أتوجه بالتهنئة للمسلمني الصابرين الصامدين يف كشمري
م بأن عليهم أن حيرروا جهادهم من قيادات هر أذِكاملرتشي بآالمهم و معانام، و

 االستخبارات العسكرية، عباد الدوالر األمريكي، فإن جهاداً تقوده االستخبارات
العسكرية املتكالبة على رواتب السفارة األمريكية ال مصري له إال الفشل، و إهدار األرواح 

 .و الدماء
 

 و أبشرهم أن نصر اهللا قريب، و قد بدت كما أهنئ إخواين ااهدين يف الشيشان،
بوادره؛ فها هي زعيمة الصليبيني تترنح يف العراق و أفغانستان، فشدوا على أتباعها الذين 

 .القوقازيعيشون على معوناا يف 
 



 

٤٣٠ 

 الذين يتصدون يف صرب و ثبات  و الفلبني،اندونيسياكما أهنئ إخواين ااهدين يف 
 . عن ختوم اإلسالم الشرقيةحلملة صليبية متوحشة دفاعاً

 
 و أحرضهم على الثبات، دفاعاً عن عزة كما أهنئ إخواين املسلمني يف الصومال،

 .اإلسالم و املسلمني يف شرق إفريقيا
 

ذين حمصتهم الفنت، و حمضتهم الزعازع، فلم ال  يف اجلزائر،ااهدينكما أهنئ إخواين 
 .الفرنسية و أبنائها اخلونة-ية األمريكيةتزدهم إال ثباتاً و رسوخاً، يف وجه الصليب

 
اهدين يف يالذين طاملا مرغوا أنف أمريكا يف من احلكمة و اإلميان،و أهنئ إخواين ا 

التراب، و أدعوهم بأن يواصلوا جهادهم املبارك ضد أمريكا و خدامها، و أن يكيلوا هلا 
ن مصلحة الدعوة نقيضاً الضربات تلو الضربات، و أن ال يستمعوا لشبهات من جيعل م

للجهاد، و حائالً دونه، الذين نصبوا على عبد اهللا صاحل، عميل أمريكا، إماماً شرعياً 
 .للمسلمني، حيرم اخلروج عليه

 
فلتهنئ أمريكا بفتاواهم اليت تبارك عميلها، و ليسعد الغرب الصلييب بشبهام، اليت حتمي 

 .هاد العيين ضدهمصاحله، و حتول دون قيام األمة بفريضة اجل
 

 و أسأل اهللا أن جيزيهم خري اجلزاء، على كما أهنئ إخواين املشتغلني يف اإلعالم اجلهادي،
جمهودهم الطيب املبارك، و أحرضهم على مزيد من اجلهد يف سبيل اهللا، فقد أفسدوا على 

 .العدو محالته اإلعالمية، بفضل اهللا
 

 ر اهللا سبحانه و تعاىل و رسوله صلى اهللا ألمامتثاالًحدوا جهودهم، وو أدعوهم بأن ي
عليه و سلم، عسى اهللا أن يبارك يف جهودهم، و يتم عليهم نصره، و يكونوا بإذن اهللا 

 .نواة إعالم دولة اخلالفة القادمة، بإذن اهللا



 

٤٣١ 

 
 يف غوانتنامو، و سجون أمريكا السرية و ؛كما أهنئ إخواين األسرى يف كل مكان

بو غريب، و احلاير، و الرويس،  و طرا، و أيب زعبل، و معتقالت العلنية، و باجرام، و أ
صحراء اجلزائر، و شاطوناف، و ابن عكنون، و يف كل معتقالت الصليبيني و اليهود و 

 ما و أعاهدهم أن فك أسرهم دين يف أعناقنا،عمالئهم احلكام اخلونة يف ديار اإلسالم، 
 . و قوتهدام فينا عرق ينبض أو نفس يتردد، بعون اهللا

 
 و أسأل اهللا أن يتقبل ثبام يف وجه و أهنئ إخواين األسرى يف سجون مبارك اخلائن،

سياسات الترغيب و الترهيب اليت ميارسها النظام خدمة ألمريكا و إسرائيل، حىت يورطهم 
فيما تورط فيه املتراجعون، الذين باعوا دينهم بفتاٍت من الدنيا رخيص، فأدانوا خالد 

 ليخرجوابويل رمحه اهللا، و اعترفوا مببارك أمرياً للمؤمنني، لترضى عنهم أمريكا، اإلسالم
س ما يعيشون، يقول ئمن السجن فيعيشوا مساسرة ملباحث أمن الدولة، و عيوناً هلا، فب

 :املتنيب
 

 رب عيٍش أخف منه اِحلمام***  من يغبط الذليل بعيٍش ذلَّ
  الجئٌ إليها اللئامحجةٌ *** اقتداٍركُل حلٍم أتى بغري 

 ما جلرٍح مبيٍت إيالم*** من يهن يسهل اهلوان عليه 
 

و أهنئ إخواين فرسان التوحيد، و دعاته و علمائه يف سجون دولة آل سعود 
 ؛"توحيدها األمريكي"الذين فضحوا األمريكية، 

 
ان و الذي يأمرهم خبدمة القوات الصليبية اليت تقصف املسلمني يف فلسطني و أفغانست -

العراق، و الذي يأمرهم باالعتراف بإسرائيل و التنازل عن فلسطني، كما صاغهما 
 .عبد اهللا بن عبد العزيز يف مبادرته اليت لقنه إياها توماس فريدمان الصهيوين املتعصب

 



 

٤٣٢ 

، الذي دعاهم للتعهد باحلفاظ على أمن إسرائيل من هجمات "التوحيد األمريكي" -
 . مع إسرائيل و أكابر ارمني على ذلك يف مؤمتر شرم الشيخااهدين، عندما تواثقوا

 
 البترول و ضخه بأخبس األسعار استرتاف، الذي حيرضهم على "التوحيد األمريكي" -

 .الستهالك ثروة األمة
 
، حىت استعراضياً إلبقاء جيشهم مترهالً ضعيفاً ، رغم دخلهم اجلبار،و الذي يدعوهم -

 .جدون به ليحتل بالدهم و يدافع عنهميظلوا عالةً على الغرب، يستن
 

 أهنئ إخواين فرسان التوحيد و دعاته و علمائه يف سجون دولة آل سعود األمريكية،
الذين فضحوا و ال زالوا يفضحون بصمودهم و ثبام فقهاء التسول و علماء السالطني، 

يف ستر الذين حشدهم آل سعود ليصورهم مبظهر األئمة املعصومني، و ليسعوا عبثاً 
 .عمالتهم و تواطئهم مع أعداء األمة

 
 يف أبو غريب، و الضغلي، و سائر سجون الطواغيت يف ديار ؛ مسلمةو أهنئ كل أسريةً

 نسى، و إن مل ندركه يف أعمارنا فسنورثه ملن بعدنا، و أعاهدهن أن ثأرهن لن ياإلسالم،
 .ت، بعون اهللا و قوتهو إن الكالب الذين تعدوا عليهن لن ينقذهم منا إال املو

 
 . نكبت بشهيد، أو غُيب عنها أسريو أهنئ كل أٍم و زوجة،

 
 . حرمه الصليبيون أو الطواغيت من أبيه، أسريابنو أهنئ كل يتيم أو 

 
 يف وجه احلملة الصليبية الشرسة على و أهنئ كل مسلمة حتافظ على حجاا و عفتها،
و لتعلم أن احلجاب رمز ، احنطاطهماحلجاب، الذي يفضح تكهم و سقوطهم و 

، ألنه يكشف سفالة حضارم، و أذكرها بأا بتمسكها طهارا و نقائها يفري أكبادهم



 

٤٣٣ 

 جندية يف معركة اإلسالم ضد احلملة الصليبية الصهيونية و أعواا ]فهي[حبجاا و دينها 
 .من الطواغيت العمالء

 
سلمة املنتصرة بإذن اهللا و طليعتها ااهدة الباسلة  أن األمة املأهنئهم مجيعاً و أقول هلم؛

وكَأَين {: تنتزع فجر النصر من ظالم اليأس و القهر، بعون اهللا، الذي قال يف كتابه العزيز
 وما من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ

 اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا * اسافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنِإالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد تثَبا وِرنِفي أَم *الد ابثَو اللّه ماهفَآت نسحا وين

ِسِننيحالْم ِحبي اللّهِة واِب اآلِخر١٤٨-١٤٦:البقرة[} ثَو.[ 
 

 .لكم مجيعاً نئيت، فتقبل اهللا منا و منكم
 

آِخر ِبِه وحص آِلِه، و ٍد، ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عص و ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد 
 .السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته و، مو سلَّ

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٤٣٤ 

 اخلامس و األربعوناخلطاب 

 

  ؛؛اِإلسالماِإلسالمإعزاز راية إعزاز راية 
 

  ))التوِحيدالتوِحيدِرسالةٌ ِفي تأكيِد تالزِم احلَاِكِمية وِرسالةٌ ِفي تأكيِد تالزِم احلَاِكِمية و((
 

  هـ١٤٢٧ ذو احلجة ١٥
  م٢٠٠٧ ون الثاينكان/يناير ٤

 
 ِبقَلَِم الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 ملاذا هذه الرسالة: املقدمة
 

رغم مرور األزمان -الزالت قضية التسليم لرب العباد حبقه سبحانه يف التشريع للعباد 
فهي  أحد أهم قضايا كل زمان وكل عصر إن مل تكن قضيته األوىل، وبالتايل -والعصور

أحد أخطر قضايا عصرنا وزماننا، وهذا معىن من املهم إبرازه ألهل احلق يف هذا الزمان 
حىت تطمئن قلوم إىل أم خيوضون نفس املعارك اليت خاضها الرسل وأتباعهم من أهل 

 .اإلميان يف كل زمان



 

٤٣٥ 

 
ة متصلة، وحىت يدركوا باألمثلة الواقعة املعاصرة أن معركة احلق والباطل هي معركة واحد

 األرض ومن -سبحانه وتعاىل- اخللق إىل أن يرث اهللا -سبحانه وتعاىل-منذ أن خلق اهللا 
إا معركة واحدة يف أهدافها وميادين صراعها ومتيز أطرافها وأن تغريت الصور ، عليها

 :وتبدلت القشور
 

اعبدواْ اللّه واجتِنبواْ الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن {: يقول احلق سبحانه
فَِمنهم من هدى اللّه وِمنهم من حقَّت علَيِه الضاللَةُ فَِسريواْ ِفي اَألرِض فَانظُرواْ كَيف كَانَ 

كَذِِّبنيةُ الْماِقب٣٦:النحل[} ع.[ 
 

نِبي عدوا من الْمجِرِمني وكَفَى ِبربك هاِديا وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ {: ويقول عز من قائل
 ].٣١:الفرقان[} ونِصريا

 
شرع لَكُم من الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما {: ويقول احلق سبحانه

يموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى الْمشِرِكني ما وصينا ِبِه ِإبراِهيم وموسى وِعيسى أَنْ أَِق
ِنيبن يِه مِدي ِإلَيهياء وشن يِه مِبي ِإلَيتجي ِه اللَّهِإلَي موهعد١٣:الشورى[} ت.[ 

 
بت ِبِه فُؤادك وجاءك ِفي وكُـالًّ نقُص علَيك ِمن أَنباء الرسِل ما نثَ{: ويقول احلق سبحانه

ِمِننيؤى ِللْمِذكْرِعظَةٌ وومو قـِذِه الْح١٢٠:هود[} ه.[ 
 

ِتلْك ِمن أَنباء الْغيِب نوِحيها ِإلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك {: ويقول احلق سبحانه
 ].٤٩:هود[} ِقبةَ ِللْمتِقنيِمن قَبِل هـذَا فَاصِبر ِإنَّ الْعا

 
قَالُواْ يا شعيب أَصالَتك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ {: ويقول احلق سبحانه

ِشيدالر ِليمالْح لَأَنت كاء ِإنشا نا ماِلنو٨٧:هود[} ِفي أَم.[ 



 

٤٣٦ 

 
ه الواسع والواضح واحلاسم لتلكم القضية احملورية حرص على والقرآن الكرمي يف تناول

إظهار أطراف هذه املعركة اخلالدة يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم، وربطهم بأقرام 
 :وأشباههم عرب األزمان والدهور

 
 أَنهم ِإذ ظَّلَمواْ وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِليطَاع ِبِإذِْن اللِّه ولَو{: يقول احلق سبحانه

فَالَ * أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه توابا رِحيما 
م حرجا مما وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِه

 ].٦٥-٦٤:النساء[} قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما
 

ِإنا أَنزلْنا التوراةَ ِفيها هدى ونور يحكُم ِبها النِبيونَ الَِّذين أَسلَمواْ {: ويقول احلق سبحانه
ستحِفظُواْ ِمن ِكتاِب اللِّه وكَانواْ علَيِه شهداء فَالَ ِللَِّذين هادواْ والرباِنيونَ واَألحبار ِبما ا

 لَ اللّها أَنزكُم ِبمحي ن لَّمما قَِليالً وناِتي ثَمواْ ِبآيرتشالَ تِن ووشاخو اساْ النوشخت
 النفْس ِبالنفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنف وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ* فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ 

ِباَألنِف واُألذُنَ ِباُألذُِن والسن ِبالسن والْجروح ِقصاص فَمن تصدق ِبِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن 
فَّينا علَى آثَاِرِهم ِبعيسى ابِن مريم وقَ* لَّم يحكُم ِبما أنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ 

 ِه ِمنيدي نيا بقًا لِّمدصمو ورنى وداِإلِجنيلَ ِفيِه ه اهنيآتاِة وروالت ِه ِمنيدي نيا بقًا لِّمدصم
 ِقنيتِعظَةً لِّلْمومى ودهاِة ورولُ* التأَه كُمحلْيكُم وحي ن لَّممِفيِه و لَ اللّها أَنزاِإلِجنيِل ِبم 

وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه * ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْفَاِسقُونَ 
م ِبمهنيكُم بِه فَاحلَيا عِمنيهماِب والِْكت ِمن ِمن اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنز

 كُملُوبلَـِكن لِّيةً واِحدةً وأُم لَكُمعلَج اء اللّهش لَوا واجهِمنةً وعِشر ا ِمنكُملْنعِلكُلٍّ ج قالْح
} عكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَِفي مآ آتاكُم فَاستِبقُوا اخلَيراِت ِإلَى اهللا مرِج

 ].٤٨-٤٤:املائدة[
 



 

٤٣٧ 

 تؤلف رسالة جديدة يف احلاكمية؟ وماذا عساها أن ا ملاذ:ولكن قد يتساءل القارئ
قدمية وجديدة، مستقلة يف موضوعها أو مشمولة مع -تضيف ملا سبقها من مؤلفات 

 جلة املتأخرين يف هذه القضية؟اة من األئمة املتقدمني أو اآل ألفاضل العلماء والدع-غريها
 

وهو سؤال هام للقارئ ولكاتب الرسالة، ألن إجابته تكشف عن الغرض من تأليف 
 .هذه الرسالة يف هذا املوضوع بالذات يف هذا الوقت بالتحديد

 
 القضية سبقه إليه أفاضل العلماء يف هذه فكاتب هذه الرسالة مل يهدف إىل تكرار ما

 باعتبارها أحد أهم القضايا العقدية -رغم مرور األزمان-اخلطرية، اليت مل تفقد خطورا 
الرئيسية اليت من أجلها أنزلت الكتب وبعثت الرسل وانعقدت العداوة ونشب اجلهاد بني 

 .أهل احلق وأهل الباطل
 

ف إىل أن وكاتب هذه الرسالة ال يطمع أن يضيف إىل من سبقوه شيئاً، ولكنه يهد
 :يوضح عدة أمور

 
 ال تشن -وهي معركة قدمية جديدة- أن معركة العدو الصلييب اليهودي على أمتنا :أوهلا

فقط على املستوى العسكري واالقتصادي، بل وقبل كل ذلك ومعه وبعده على املستوى 
وخاصة يف قضية ملن تكون -واملعركة على عقيدة األمة . الفكري والسلوكي واالجتماعي

 وبالتايل املعركة على شريعة األمة هي املعركة األهم، نظراً ملا يترتب عليها من -حلاكميةا
حاملة رسالة التوحيد -آثار فادحة اخلطورة، تغري حال األمة من كوا األمة اخلامتة 

 إىل جتمع تابع فاسد متهالك -الشاهدة على الناس اآلمرة باملعروف الناهية عن املنكر
 .متهتك متناحر

 
 أن خصومنا يف هذه املعركة يشكلون حلفاً مترابطاً ال يقتصر على اجليوش الغازية :وثانيها

وال البنوك الدائنة وال الشركات الناهبة فقط، بل ميتد إىل داخل بالدنا وجمتمعاتنا يف صورة 



 

٤٣٨ 

وهم -حكام مستبدين وكتاب مأجورين ومفكرين منحرفني وقضاة جائرين، وأخرياً 
لذا تأمل هذه الرسالة إىل توضيح ، رة علماء السالطني واملرجئة املعاصرين يف صو-األخطر

 . الترابط بني أعداء الداخل واخلارج يف أهدافهم ويف جنودهم
 

يف أثناء حتديدها ألطراف الصراع يف هذه احللقة املعاصرة من -كما دف هذه الرسالة 
 وتعاىل يف التشريع خللقه دون سلسة الصراع املمتد عرب الزمان حول حق املويل سبحانه

 بزيه الذين مييعون املتزينني إىل كشف اللثام وإسقاط القناع عن أعداء اإلسالم -سواه
قضية احلاكمية خدمة ألهداف أعداء اإلسالم من الصليبيني اجلدد واليهود وأذنام من 

 أَجسامهم وِإن يقُولُوا وِإذَا رأَيتهم تعِجبك{: حكام ديار اإلسالم، يقول احلق سبحانه
 مهذَرفَاح ودالْع مه ِهملَيٍة عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن ِلِهمِلقَو عمست

 ].٦٣:املنافقون[} قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
 

 سبحانه وتعاىل وإرشاداً ألهل احلق إىل هذا ما ترمي إليه هذه الرسالة ابتغاء ملرضاة اهللا
معامل مواقعهم ومواقع أعدائهم يف ميدان الصراع اخلالد بني أهل الكفر واإلميان حول 
التسليم لرب البشر حبقه يف احلكم والتشريع خللقه، وحتذيرهم من عيون أعدائهم املندسني 

يبيني اجلدد وحلفائهم من بينهم، والساعني إىل زعزعة صفوفهم حىت جتتاحها جحافل الصل
 .اليهود من أجل فتات زائل ودنيا خسيسة

 
فما كان يف هذه الرسالة من خري وهدى فهو من توفيق املوىل وحده صاحب الفضل واملنة 

ِإنْ أُِريد {ال شريك له، وما كان منها من غري ذلك فهو من نفس كاتبها ومن الشيطان، 
 تطَعتا اسم الَحِإالَّ اِإلصِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه عوا تم٨٨:هود[} و.[ 

 
آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 

 
 م٢٠٠٣هـ، أغسطس ١٤٢٤مجادى اآلخرة 



 

٤٣٩ 

 الفهرس
 
 :عرض موجز ألدلة الشرع يف وجوب التحاكم إىل املوىل سبحانه وحده :فصل األولال
 
 .األدلة من القرآن: أوالً .١
 

 }...أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك{ .أ 
 }...ى ونورِإنا أَنزلْنا التوراةَ ِفيها هد{ .ب 
  }... يا أَيها الرسولُ الَ يحزنك الَِّذين يساِرعونَ { .ج 
 :رد شبهتني .د 

 
 .  احلكم بغري ما أنزل اهللا ليس كفراً ينقل عن امللة:الشبهة األوىل .١
 .  اآليات املذكورة مل ترتل يف املسلمني:الشبهة الثانية .٢

 
 . األدلة من السنة: ثانياً .٢
 .لعلماءأقوال ا: ثالثاً .٣
 

 . احلكم الواجب يف حق احلكام املبدلني للشرائع:الفصل الثاين
 . نظرة على الواقع املعاصر للمسلمني:الفصل الثالث



 

٤٤٠ 

عرض موجز ألدلة الشرع يف وجوب التحاكم إىل : الفصل األول
 املوىل سبحانه وتعاىل وحده

 
عاىل وبالتايل إىل شرعه تضافرت أدلة الشريعة على اعتبار التحاكم إىل املوىل سبحانه وت

 ركناً ركيناً من عقيدة التوحيد، ال -صلى اهللا عليه وسلم–املرتل يف كتابه وسنة نبيه 
تتحقق إال به؛ بل إن معركة احلق والباطل الدائرة عرب الزمان ما دارت وال تدور إال حول 

حانه؟ أم ملا هذا الركن الركني من عقيدة اإلسالم؛ ملن حق احلكم والتشريع؟ هللا وحده سب
عداه من األنداد والشركاء؟ وكذلك فإن معركة اإلسالم يف هذا العصر ما اندلعت وال 
احتدت واحتدمت إال حول هذه القضية البالغة اخلطورة، وال تواجه وتقاتل وتصارع 

 .أنصار اإلسالم وأعداؤه إال حول هذا الركن الركني من أركان التوحيد
 

المية املعاصرة حنو هدفها من التمكني لإلسالم وال وكذلك ما تقدمت احلركة اإلس
 .تراجعت عنه إال مبقدار تقدمها أو تراجعها عن هذا األصل األصيل من اإلميان

 
وحنن هنا نوجز معامل هذا الركن األساسي من عقيدة اإلسالم كمقدمة لتناول الواقع 

إلميان والكفر واإلشراك، املعاصر ألنصار اإلسالم وأعدائه يف معركتهم؛ معركة اإلسالم وا
معركة التسليم حبق املوىل يف التشريع خللقه أو منازعته يف التحاكم إىل غري ما شرع من 

 . التشريعات الوضعية
 

 األدلة من القرآن: أوالً
  
بِلك يِريدونَ أَن أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَ{ .١

يتحاكَمواْ ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَن يِضلَّهم ضالَالً 
صدونَ وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَواْ ِإلَى ما أَنزلَ اللّه وِإلَى الرسوِل رأَيت الْمناِفِقني ي* بِعيدا 

فَكَيف ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم ثُم جآؤوك يحِلفُونَ ِباللِّه * عنك صدودا 



 

٤٤١ 

أُولَـِئك الَِّذين يعلَم اللّه ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَعِرض عنهم * ِإنْ أَردنا ِإالَّ ِإحسانا وتوِفيقًا 
ا وِليغالً بقَو ِفي أَنفُِسِهم مقُل لَّهو مِبِإذِْن اللِّه * ِعظْه طَاعوٍل ِإالَّ ِليسا ِمن رلْنسا أَرمو

 واْ اللّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو واْ اللّهفَرغتفَاس وكآؤج مهواْ أَنفُسِإذ ظَّلَم مهأَن لَوو
فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي * با رِحيما توا

 ].٦٥-٦٠:النساء[} أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما
 

 أمل تر يا -جل ثناؤه-بذلك يعين : "قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآليات
حممد بقلبك فتعلم إىل الذين يزعمون أم صدقوا مبا أنزل إليك من الكتاب، وإىل الذين 
يزعمون أم آمنوا مبا أنزل من قبلك من الكتب، يريدون أن يتحاكموا يف خصومتهم إىل 
 .الطاغوت يعين إىل من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون حبكمه من دون حكم اهللا

 
يقول وقد أمرهم اهللا أن يكذبوا مبا جاءهم به الطاغوت الذي } وقَد أُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبِه{

 .]١٥٢:  ص٥: تفسري الطربي ج[" يتحاكمون إليه فتركوا أمر اهللا واتبعوا أمر الشيطان
 

لكوت والطاغوت فعلوت من الطغيان كما أن امل: "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 .فعلوت من امللك، والرمحوت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرمحة والرهبة والرغبة

 
والطغيان جماوزة احلد وهو الظلم والبغي، فاملعبود من دون اهللا إذا مل يكن كارهاً لذلك 

ويتبع من يعبد : "طاغوت، وهلذا مسى النيب األصنام طواغيت يف احلديث الصحيح ملا قال
، واملطاع يف معصية اهللا واملطاع يف اهلدى ودين احلق سواًء كان "واغيتالطواغيت الط

 .مقبوالً خربه املخالف لكتاب اهللا أو مطاعا أمره املخالف ألمر اهللا هو طاغوت
 

كتب ورسائل وفتاوى ابن [" وهلذا مسى من حتوكم إليه من حاكم بغري كتاب اهللا طاغوت
 .]٢٠١، ٢٠٠:  ص٢٨: تيمية يف الفقه ج

 



 

٤٤٢ 

:  يف تفسري هذه اآليات-رمحه اهللا- سيد قطب -كما حنسبه-يقول األستاذ الشهيد و
وحني ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية يف شرط اإلميان وحد اإلسالم، ويف "

 يلتفت إىل الذين ينحرفون عن ،النظام األساسي لألمة املسلمة، ويف منهج تشريعها وأصوله
وهم ينقضون شرط اإلميان وحد !  أم مؤمنون-بعد ذلك- هذه القاعدة؛ مث يزعمون

 إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ،اإلسالم؛ إذ يريدون أن يتحاكموا إىل غري شريعة اهللا
  .به
 

 من إرادة الشيطان م -وأمثاهلم-وليحذرهم .. يلتفت إليهم ليعجب من أمرهم ويستنكر
زل اهللا وإىل الرسول فيصدون، ويعترب هذا الضالل، ويصف حاهلم حني يدعون إىل ما أن

الصدود نفاقاً، كما اعترب إرادم التحاكم إىل الطاغوت خروجاً من اإلميان، بل وعدم 
 .دخول فيه ابتداء

 
مث .. وهو أن يطاعوا..  من إرسال الرسل-سبحانه-وخيتم املقطع كله ببيان ما أراده اهللا 

أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ {: الم مرة أخرىبنص صريح جازم يف شرط اإلميان وحد اإلس
 قَدواْ ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمحتونَ أَن يِريدي ِلكا أُنِزلَ ِمن قَبمو كا أُنِزلَ ِإلَيواْ ِبمنآم مهأَن

أمل تر إىل هذا العجب .. }  بِعيداأُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَن يِضلَّهم ضالَالً
قوم يزعمون أم ! مث يهدمون هذا الزعم يف آن؟.. اإلميان .. يزعمون.. قوم.. العجاب

آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مث ال يتحاكمون إىل ما أنزل إليك وما أنزل من 
 .. إىل حكم آخرقبلك؟ إمنا يريدون أن يتحاكموا إىل شيء آخر، وإىل منهج آخر، و

 
الذي ال يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك .. الطاغوت.. يريدون أن يتحاكموا إىل

.. طاغوت.. ومن مث فهو.. وال ضابط له وال ميزان، مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.. 
وطاغوت بأنه ال يقف عند ميزان مضبوط . طاغوت بادعائه خاصية من خواص األلوهية

 ! أيضاً
 



 

٤٤٣ 

إمنا هم يعلمون يقيناً ويعرفون متاماً، أن هذا .. وهم ال يفعلون هذا عن جهل، وال عن ظن
فليس يف األمر جهالة وال ظن، .. الطاغوت حمرم التحاكم إليه، وقد أمروا أن يكفروا به 

بل هو العمد والقصد، ومن مث ال يستقيم ذلك الزعم، زعم أم آمنوا مبا أنزل إليك وما 
 .. إمنا هو الشيطان الذي يريد م الضالل الذي ال يرجى منه مآب! بلكأنزل من ق

 
 ..} ويِريد الشيطَانُ أَن يِضلَّهم ضالَالً بِعيدا{
 

 وهذا هو الدافع الذي يدفعهم ،فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادم التحاكم إىل الطاغوت
هذا هو الدافع يكشفه ! حاكم إىل الطاغوتإىل اخلروج من حد اإلميان وشرطه بإرادم الت

هلم، لعلهم يتنبهون فريجعوا، ويكشفه للجماعة املسلمة، لتعرف من حيرك هؤالء ويقف 
 . وراءهم كذلك

 
وميضي السياق يف وصف حاهلم إذا ما دعوا إىل ما أنزل اهللا إىل الرسول وما أنزل من 

يلَ لَهم تعالَواْ ِإلَى ما أَنزلَ اللّه وِإلَى وِإذَا ِق{: ذلك الذي يزعمون أم آمنوا به.. قبله
 ..}الرسوِل رأَيت الْمناِفِقني يصدونَ عنك صدودا

  
ويأىب إال أن يناقض بديهيات املنطق ! إن النفاق يأىب إال أن يكشف نفسه! يا سبحان اهللا

 ...إال ما كان نفاقاً و.. الفطري
 

 البديهي لإلميان، أن يتحاكم اإلنسان إىل ما آمن به، وإىل من آمن إن املقتضى الفطري
مث دعي إىل هذا الذي .. فإذا زعم أنه آمن باهللا وما أنزل، وبالرسول وما أنزل إليه.. به

آمن به، ليتحاكم إىل أمره وشرعه ومنهجه؛ كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية، 
ينىبء عن  و. ويكشف عن النفاق. البديهية الفطريةفأما حني يصد ويأىب فهو خيالف 
 ! كذب الزعم الذي زعمه من اإلميان

 



 

٤٤٤ 

 أولئك الذين يزعمون اإلميان باهللا -سبحانه-وإىل هذه البديهية الفطرية حياكم اهللا 
ورسوله، مث ال يتحاكمون إىل منهج اهللا ورسوله، بل يصدون عن ذلك املنهج حني يدعون 

 ! إليه صدوداً
 

يعرض مظهراً من مظاهر النفاق يف سلوكهم؛ حني يقعون يف ورطة أو كارثة بسبب  مث 
عدم تلبيتهم للدعوة إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول؛ أو بسبب ميلهم إىل التحاكم إىل 

فَكَيف ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ ِبما {: الطاغوت، ومعاذيرهم عند ذلك، وهي معاذير النفاق
أَي تمِفيقًاقَدوتا وانسا ِإالَّ ِإحندِلفُونَ ِباللِّه ِإنْ أَرحي وكآؤج ثُم ِديِهم{ .. 

 
أم يريدون اتقاء : وهي دائماً دعوى كل من حييدون عن االحتكام إىل منهج اهللا وشريعته
وفيق ويريدون الت! اإلشكاالت واملتاعب واملصاعب، اليت تنشأ من االحتكام إىل شريعة اهللا

إا حجة الذين يزعمون .. بني العناصر املختلفة واالجتاهات املختلفة والعقائد املختلفة
 !  دائماً ويف كل حنيي ِهيِه..  وحجة املنافقني امللتوين-وهم غري مؤمنني-اإلميان 

 
 -بإذنه-وهي أن اهللا قد أرسل رسله ليطاعوا : ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة األساسية

وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل {! وجمرد مرشدين! وال ليكونوا جمرد وعاظ. يخالف عن أمرهمال ل
 ملَه فَرغتاسو واْ اللّهفَرغتفَاس وكآؤج مهواْ أَنفُسِإذ ظَّلَم مهأَن لَوِبِإذِْن اللِّه و طَاعِإالَّ ِلي

 .. }رِحيماالرسولُ لَوجدواْ اللّه توابا 
 

لتذهب يف . يلقي كلمته وميضي" واعظ"إن الرسول ليس جمرد .. وهذه حقيقة هلا وزا
 كما يقول املخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل؛ أو كما يفهم -بال سلطان-اهلواء 

 ".الدين"الذين ال يفهمون مدلول 
 

ماا، وأوضاعها، وقيمها، إن الدين منهج حياة، منهج حياة واقعية، بتشكيالا وتنظي
 . وعباداا وشعائرها كذلك،وأخالقها وآداا



 

٤٤٥ 

 
 سلطان حيقق املنهج، وختضع له النفوس ؛وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان

 يف حتقيق -بإذنه ويف حدود شرعه-واهللا أرسل رسله ليطاعوا .. خضوع طاعة وتنفيذ
 وما من رسول إال أرسله اهللا، ،ذه احلياة منهج اهللا الذي أراده لتصريف ه،منهج الدين

ومل يرسل الرسل رد التأثر الوجداين، .. ليطاع، بإذن اهللا؛ فتكون طاعته طاعة هللا
. فهذا وهم يف فهم الدين؛ ال يستقيم مع حكمة اهللا من إرسال الرسل.. والشعائر التعبدية

ون دنيا كل وظيفة الرسول وإال فما أه.. وهي إقامة منهج معني للحياة، يف واقع احلياة
يستهتر ا املستهترون، ويبتذهلا .  ال يعنيه إال أن يقول كلمته وميضي،فيها أن يقف واعظاً

 !!!املبتذلون
 

كان دعوة وبالغاً، ونظاماً وحكماً، وخالفة بعد .. ومن هنا كان تاريخ اإلسالم كما كان
عة والنظام، على تنفيذ الشريعة ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقوم بقوة الشري

والنظام، لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول، وحتقيق إرادة اهللا من إرسال الرسول، وليست 
الدين، إال أن تكون طاعة للرسول، : اإلسالم، أو يقال هلا: هنالك صورة أخرى يقال هلا
 .حمققة يف وضع ويف تنظيم

 
أصلها الثابت، وحقيقتها اليت ال توجد مث ختتلف أشكال هذا الوضع ما ختتلف؛ ويبقى 

استسالم ملنهج اهللا، وحتقيق ملنهج رسول اهللا، وحتاكم إىل شريعة اهللا، وطاعة .. بغريها
 باأللوهية؛ شهادة أن ال إله إال اهللا، ومن -سبحانه-للرسول فيما بلغ عن اهللا، وإفراد هللا 

، ال يشاركه فيه سواه، وعدم مث إفراده باحلاكمية اليت جتعل التشريع ابتداء حقا هللا
 .االحتكام إىل الطاغوت، يف كثري وال قليل

 
 بذاته العلية، أنه ال -سبحانه-وأخريا جييء ذلك اإليقاع احلاسم اجلازم؛ إذ يقسم اهللا 

مث ميضي راضياً .. يؤمن مؤمن، حىت حيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمره كله
فَالَ {:  صدره حرج منه، وال يف نفسه تلجلج يف قبولهحبكمه، مسلماً بقضائه، ليس يف



 

٤٤٦ 

وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا مما 
 .. }قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما

 
م، يقرره اهللا سبحانه بنفسه، ويقسم عليه ومرة أخرى جندنا أمام شرط اإلميان وحد اإلسال

بذاته، فال يبقى بعد ذلك قول لقائل يف حتديد شرط اإلميان وحد اإلسالم، وال تأويل 
 .ملؤول

 
وهي أن هذا القول مرهون بزمان، وموقوف على .. اللهم إال مماحكة ال تستحق االحترام

؛ وال يفقه من التعبري القرآين وهذا قول من ال يدرك من اإلسالم شيئاً! طائفة من الناس
 فهذه حقيقة كلية من حقائق اإلسالم؛ جاءت يف صورة قسم مؤكد؛ ،قليالً وال كثرياً

 .مطلقة من كل قيد
 

فانه .. أن يتحاكم الناس إىل شريعة اهللا وحكم رسوله" اإلسالم"وإذا كان يكفي إلثبات 
والقبول القليب، وإسالم القلب  النفسي، الرضاهذا، ما مل يصحبه " اإلميان"ال يكفي يف 

 !واجلنان، يف اطمئنان
 

فلتنظر نفس أين هي من اإلسالم؛ وأين هي من .. وهذا هو اإلميان.. هذا هو اإلسالم
 .]٦٩٧ -٦٩٣ ص ٢الظالل ج [!"قبل ادعاء اإلسالم وادعاء اإلميان! اإلميان

 
٢. }كُمحي ورنى ودا هاةَ ِفيهروا التلْنا أَنزواْ ِإناده واْ ِللَِّذينلَمأَس ونَ الَِّذينِبيا النِبه 

والرباِنيونَ واَألحبار ِبما استحِفظُواْ ِمن ِكتاِب اللِّه وكَانواْ علَيِه شهداء فَالَ تخشواْ 
لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك الناس واخشوِن والَ تشترواْ ِبآياِتي ثَمنا قَِليالً ومن 

وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنف ِباَألنِف * هم الْكَاِفرونَ 
 فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم واُألذُنَ ِباُألذُِن والسن ِبالسن والْجروح ِقصاص فَمن تصدق ِبِه

وقَفَّينا علَى آثَاِرِهم ِبعيسى ابِن مريم * يحكُم ِبما أنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ 



 

٤٤٧ 

صمو ورنى وداِإلِجنيلَ ِفيِه ه اهنيآتاِة وروالت ِه ِمنيدي نيا بقًا لِّمدصِه ميدي نيا بقًا لِّمد
 ِقنيتِعظَةً لِّلْمومى ودهاِة وروالت ِمن * ن لَّممِفيِه و لَ اللّها أَنزلُ اِإلِجنيِل ِبمأَه كُمحلْيو

الْحق مصدقًا لِّما وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِب* يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْفَاِسقُونَ 
بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه فَاحكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللّه والَ تتِبع أَهواءهم عما 

م أُمةً واِحدةً جاءك ِمن الْحق ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُ
ولَـِكن لِّيبلُوكُم ِفي مآ آتاكُم فَاستِبقُوا اخلَيراِت ِإلَى اهللا مرِجعكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما 

م أَن وأَِن احكُم بينهم ِبمآ أَنزلَ اللّه والَ تتِبع أَهواءهم واحذَره* كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ 
يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللّه ِإلَيك فَِإن تولَّواْ فَاعلَم أَنما يِريد اللّه أَن يِصيبهم ِببعِض 

 ].٤٩-٤٤:املائدة[} ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا من الناِس لَفَاِسقُونَ
 

:  يف تفسري هذه اآليات- اهللارمحه- سيد قطب -كما حنسبه-يقول األستاذ الشهيد 
.. وإذاً فحاكم واحد.. ومالك واحد.. وخالق واحد. إله واحد.. وهكذا تتبني القضية"

.. وإذاً فشريعة واحدة، ومنهج واحد، وقانون واحد.. ومتصرف واحد.. ومشرع واحد
أو معصية وخروج وحكم ..  وحكم مبا أنزل اهللا، فهو إميان وإسالموإتباعوإذاً فطاعة 

وهذا هو الدين كما أخذ اهللا ميثاق العباد .. بغري ما أنزل اهللا، فهو كفر وظلم وفسوق
 ..أمة حممد واألمم قبلها على السواء.. مجيعاً عليه، وكما جاء به كل الرسل من عنده

 
هو احلكم مبا أنزل اهللا دون سواه، فهذا هو مظهر سلطان " دين اهللا"ومل يكن بد أن يكون 

 . مية اهللا، مظهر أن ال إله إال اهللاهللا، مظهر حاك
 

ال تنشأ فحسب " احلكم مبا أنزل اهللا"و" دين اهللا"حتمية هذا التالزم بني : وهذه احلتمية
من أن ما أنزل اهللا خري مما يصنع البشر ألنفسهم من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع، 

 الرئيسي، إمنا فهذا سبب واحد من أسباب هذه احلتمية، وليس هو السبب األول وال
السبب األول والرئيسي، والقاعدة األوىل واألساس يف حتمية هذا التالزم هي أن احلكم 

 .مبا أنزل اهللا إقرار بألوهية اهللا، ونفي هلذه األلوهية وخصائصها عمن عداه



 

٤٤٨ 

 
، ومبعناه االصطالحي كما جاءت به "االستسالم: "مبعناه اللغوي" اإلسالم"وهذا هو 
والتجرد عن ادعاء األلوهية معه؛ وادعاء أخص خصائص األلوهية، .. سالم هللاإل.. األديان

 .احلاكمية، وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون وهي السلطان و
 

وال يكفي إذن أن يتخذ البشر ألنفسهم شرائع تشابه شريعة اهللا، أو حىت شريعة اهللا نفسها 
وضعوا عليها شارام؛ ومل يردوها هللا؛ ومل يطبقوها بنصها، إذا هم نسبوها إىل أنفسهم، و

باسم اهللا، إذعانا لسلطانه، واعترافا بألوهيته؛ وبتفرده ذه األلوهية، التفرد الذي جيرد 
 .]٨٢٨، ٨٢٧، ص٢الظالل ج[" احلاكمية، إال تطبيقا العباد من حق السلطان و

 
من قضايا العقيدة اإلسالمية، يتناول هذا الدرس أخطر قضية : "ويقول أيضاً رمحه اهللا

وهي القضية اليت عوجلت يف سوريت .. واملنهج اإلسالمي، ونظام احلكم واحلياة يف اإلسالم
ولكنها هنا يف هذه السورة تتخذ شكالً حمدداً مؤكداً؛ يدل .. آل عمران والنساء من قبل

 .. عليها النص بألفاظه وعباراته، ال مبفهومه وإحيائه
 

 -ومن ورائها قضية األلوهية والتوحيد واإلميان-كم والشريعة والتقاضي إا قضية احل
 : والقضية يف جوهرها تتلخص يف اإلجابة على هذا السؤال

 
أيكون احلكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق اهللا وعقوده وشرائعه اليت استحفظ عليها 

، وعلى من يتولون أصحاب الديانات السماوية واحدة بعد األخرى؛ وكتبها على الرسل
 األمر بعدهم ليسريوا على هداهم؟

 
 أصل ثابت من شرع اهللا، إىلأم يكون ذلك كُله لألهواء املتقلبة، واملصاحل اليت ال ترجع 

 والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال؟
 



 

٤٤٩ 

الربوبية والقوامة هللا يف األرض ويف حياة الناس؟ أم تكون  أتكون األلوهية و: وبتعبري آخر
 لها أو بعضها ألحد من خلقه يشرع للناس ما مل يأذن به اهللا؟ ك
 

 :والسياق القرآين يف هذا الدرس يقرر؛ أوال
 

توايف الديانات اليت جاءت من عند اهللا كلها على حتتيم احلكم مبا أنزله اهللا؛ وإقامة احلياة 
 وبني اإلسالم كلها على شريعة اهللا؛ وجعل هذا األمر مفرق الطريق بني اإلميان والكفر؛

 ..واجلاهلية؛ وبني الشرع واهلوى
 

 :فالتوراة أنزهلا اهللا فيها هدى ونور
 
يحكُم ِبها النِبيونَ الَِّذين أَسلَمواْ ِللَِّذين هادواْ والرباِنيونَ واَألحبار ِبما استحِفظُواْ ِمن { −

 ،]٤٤:املائدة[} ءِكتاِب اللِّه وكَانواْ علَيِه شهدا
 ،]٤٣:املائدة[} وِعندهم التوراةُ ِفيها حكْم اللِّه{ −
 ].٤٥:املائدة[} وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس{ −
 

 :واإلجنيل آتاه اهللا عيسى بن مرمي
 
 ،]٤٦:املائدة[} ظَةً لِّلْمتِقنيمصدقًا لِّما بين يديِه ِمن التوراِة وهدى وموِع{ −
 ].٤٧:املائدة[} ولْيحكُم أَهلُ اِإلِجنيِل ِبما أَنزلَ اللّه ِفيِه{ −
 

والقرآن أنزله اهللا على رسوله باحلق مصدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، 
 :وقال له

 
− }ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيكُم باحقالْح ِمن اءكا جمع ماءهو٤٨:املائدة[}  أَه[، 



 

٤٥٠ 

 ،]٤٤:املائدة[} ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ{ −
 ،]٤٥:املائدة[} ومن لَّم يحكُم ِبما أنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ{ −
 ،]٤٧:املائدة[}  ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْفَاِسقُونَومن لَّم يحكُم{ −
 ].٥٠:املائدة[} أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ{ −
 

واء وكذلك تتواىف الديانات كلها على هذا األمر، ويتعني حد اإلميان وشرط اإلسالم، س
واملناط هو احلكم مبا أنزل اهللا من احلكام، وقبول هذا احلكم من .. للمحكومني أو للحكام

 .احملكومني، وعدم ابتغاء غريه من الشرائع واألحكام
 

واملسألة يف هذا الوضع خطرية؛ والتشدد فيها على هذا النحو يستند إىل أسباب ال بد 
نا حناول أن نتلمسها سواًء يف هذه خطرية كذلك؛ فما هي يا ترى هذه األسباب؟ إن

 .النصوص أو يف السياق القرآين كله، فنجدها واضحة بارزة
  

 :إن االعتبار األول يف هذه القضية هو
 

 أو رفض هذا -بال شريك-ربوبيته وقوامته على البشر  أا قضية اإلقرار بألوهية اهللا و
والقرآن كله معرض بيان ..  إسالمومن هنا هي قضية كفر أو إميان، وجاهلية أو.. اإلقرار

 .هذه احلقيقة
 

وسخر ما يف السماوات .. خلق هذا الكون، وخلق هذا اإلنسان.. إن اهللا هو اخلالق
 . متفرد باخللق، ال شريك له يف كثري منه أو قليل-سبحانه-وهو .. واألرض هلذا اإلنسان

 
- فهو ؛وات واألرض وما بينهماوهللا ملك السما.. مبا أنه هو اخلالق.. وإن اهللا هو املالك

 . ال شريك له يف كثري منه أو قليل.  متفرد بامللك-سبحانه
 



 

٤٥١ 

 ال من الكثري وال من ،فال ميلك أحد أن يرزق نفسه أو غريه شيئاً.. وإن اهللا هو الرازق
 .. القليل

 
مبا أنه هو اخلالق املالك .. وإن اهللا هو صاحب السلطان املتصرف يف الكون والناس

ومبا أنه هو صاحب القدرة اليت ال يكون بدوا خلق وال رزق وال نفع وال .. ازقالر
 .  املتفرد بالسلطان يف هذا الوجود-سبحانه-وهو .. ضر
 

متفرداً ... األلوهية، وامللك، والسلطان:  ذه اخلصائص-سبحانه-واإلميان هو اإلقرار هللا 
هو ..  والطاعة ملقتضيات هذه اخلصائصا ال يشاركه فيها أحد، واإلسالم هو االستسالم

 -وحياة الناس ضمناً- باأللوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله -سبحانه-إفراد اهللا 
واالعتراف بسلطانه املمثل يف قدره؛ واملمثل كذلك يف شريعته، فمعىن االستسالم لشريعة 

وسلطانه، ومعىن عدم  االعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته -قبل كل شيء-اهللا هو 
قبل -االستسالم هلذه الشريعة، واختاذ شريعة غريها يف أية جزئية من جزئيات احلياة، هو 

ويستوي أن يكون ..  رفض االعتراف بألوهية اهللا وربوبيته وقوامته وسلطانه-كل شيء
وهي من مث قضية كفر أو إميان؛ .. االستسالم أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول

 .جاهلية أو إسالمو
 

.. }ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ{: ومن هنا جييء هذا النص
 .}الْفَاِسقُونَ{.. }الظَّاِلمونَ{
 

 :واالعتبار الثاين هو
 

اليت تشري هذه األفضلية .. اعتبار األفضلية احلتمية املقطوع ا لشريعة اهللا على شرائع الناس
 ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون؟ : إليها اآلية األخرية يف هذا الدرس

 



 

٤٥٢ 

واالعتراف املطلق ذه األفضلية لشريعة اهللا، يف كل طور من أطوار اجلماعة، ويف كل 
فما ميلك إنسان أن يدعي .. هو كذلك داخل يف قضية الكفر واإلميان.. حالة من حاالا

البشر، تفضل أو متاثل شريعة اهللا، يف أية حالة أو يف أي طور من أطوار أن شريعة أحد من 
 .. أنه مؤمن باهللا، وأنه من املسلمني- بعد ذلك -مث يدعي .. اجلماعة اإلنسانية

 
إن شريعة اهللا متثل منهجاً شامالً متكامالً للحياة البشرية؛ يتناول بالتنظيم والتوجيه 

 .. انية؛ يف مجيع حاالا، ويف كل صورها وأشكاهلاوالتطوير كل جوانب احلياة اإلنس
 

وهو منهج قائم على العلم املطلق حبقيقة الكائن اإلنساين، واحلاجات اإلنسانية، وحبقيقة 
.. الكون الذي يعيش فيه اإلنسان؛ وبطبيعة النواميس اليت حتكمه وحتكم الكينونة اإلنسانية

؛ وال يقع فيه وال ينشأ عنه أي تصادم مدمر ومن مث ال يفرط يف شيء من أمور هذه احلياة
بني أنواع النشاط اإلنساين؛ وال أي تصادم مدمر بني هذا النشاط والنواميس الكونية؛ إمنا 

األمر الذي ال يتوافر أبداً ملنهج من صنع .. يقع التوازن واالعتدال والتوافق والتناسق
انب املكشوف يف فترة زمنية معينة؛ اإلنسان الذي ال يعلم إال ظاهراً من األمر؛ وإال اجل

وال يسلم منهج يبتدعه من آثار اجلهل اإلنساين؛ وال خيلو من التصادم املدمر بني بعض 
 .واهلزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم. ألوان النشاط وبعض

 
طلق ألن اهللا يعلم حق العلم مب يتحقق العدل امل.. أوالً.. وهو منهج قائم على العدل املطلق

 رب اجلميع؛ فهو الذي ميلك أن يعدل بني -سبحانه-ألنه .. وثانياً.. وكيف يتحقق
كما أنه مربأ من اجلهل -اجلميع؛ وأن جييء منهجه وشرعه مربأ من اهلوى وامليل والضعف 

 األمر الذي ال ميكن أن يتوافر يف أي منهج أو يف أي شرع من -والقصور والغلو والتفريط
 -فوق ما به من اجلهل والقصور-لشهوات وامليول، والضعف واهلوى صنع اإلنسان، ذي ا

 ..سواء كان املشرع فرداً، أو طبقة، أو أمة، أو جيالً من أجيال البشر
 



 

٤٥٣ 

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله؛ ألن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله، 
 .صانع الكون وصانع اإلنسان

 
-ففي كل منهج .. رر فيه اإلنسان من العبودية لإلنسانإنه املنهج الوحيد الذي يتح..  مثَّ

-ويف املنهج اإلسالمي . ويعبد الناس الناس.  يتعبد الناس الناس-غري املنهج اإلسالمي
 ..  خيرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده بال شريك-وحده

 
موعة من والذي يشرع ..  هي احلاكمية-كما أسلفنا-إن أخص خصائص األلوهية 

فهم عبيده ال عبيد اهللا، وهم يف . الناس يأخذ فيهم مكان األلوهية ويستخدم خصائصها
 .دينه ال يف دين اهللا

 
واإلسالم حني جيعل الشريعة هللا وحده، خيرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده، 

لد، وال يوجد، إال حيث فاإلنسان ال يو".. ميالد اإلنسان"بل يعلن . ويعلن حترير اإلنسان
تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله وإال حني يتساوى يف هذا الشأن مع الناس مجيعاً أمام 

 .. رب الناس
 

إا .. إن هذه القضية اليت تعاجلها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكرب قضايا العقيدة
اة، قضية حترر قضية احلريه واملساو. قضية األلوهية والعبودية، قضية العدل والصالح

 وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو اإلميان، -بل ميالد اإلنسان-اإلنسان 
 .. وقضية اجلاهلية أو اإلسالم

 
واجلاهلية ليست فترة تارخيية؛ إمنا هي حالة توجد كلما وجدت مقوماا يف وضع أو 

 إىل منهج اهللا وهي يف صميمها الرجوع باحلكم والتشريع إىل أهواء البشر، ال.. نظام
ويستوي أن تكون هذه األهواء أهواء فرد، أو أهواء طبقة، أو أهواء أمة، . وشريعته للحياة

 ..أهواء.. ما دامت ال ترجع إىل شريعة اهللا.. فكلها.. أو أهواء جيل كامل من الناس



 

٤٥٤ 

 
 فرق ال.. أو رأيه هو القانون.. يشرع فرد جلماعة فإذاً هي جاهلية؛ ألن هواه هو القانون

 !إال يف العبارات
 

أو -وتشرع طبقه لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية؛ ألن مصاحل تلك الطبقة هي القانون 
 ! فال فرق إال يف العبارات-رأي األغلبية الربملانية هو القانون

 
ويشرع ممثلو مجيع الطبقات ومجيع القطاعات يف األمة ألنفسهم فإذا هي جاهلية؛ ألن 

 ال يتجردون أبداً من األهواء، وألن جهل الناس الذين ال يتجردون أبداً أهواء الناس الذين
 ! فال فرق إال يف العبارات-أو ألن رأي الشعب هو القانون-من اجلهل، هو القانون 

 
أو -وتشرع جمموعة من األمم للبشرية فإذاً هي جاهلية؛ ألن أهدافها القومية هي القانون 

 ! فال فرق إال يف العبارات-نرأي اامع الدولية هو القانو
 

ويشرع خالق األفراد، وخالق اجلماعات، وخالق األمم واألجيال، للجميع، فإذاً هي 
ال لفرد وال جلماعة وال لدولة، وال . شريعة اهللا؛ اليت ال حماباة فيها ألحد على حساب أحد

 حقيقة اجلميع وألن اهللا يعلم. ألن اهللا رب اجلميع والكل لديه سواء. جليل من األجيال
 أن يرعى مصاحلهم وحاجام بدون تفريط وال -سبحانه-ومصلحة اجلميع، فال يفوته 

 . إفراط
 

فرداً أو طبقة أو . كائناً من كان. فإذاً هم عبيد من يشرع هلم... ويشرع غري اهللا للناس
 ..أمة أو جمموعة من األمم

 
 حينون جباههم إال هللا، وال يعبدون فإذاً هم كلهم أحرار متساوون، ال.. ويشرع اهللا للناس

ولو : ومن هنا خطورة هذه القضية يف حياة بين اإلنسان، ويف نظام الكون كله. إال اهللا



 

٤٥٥ 

فاحلكم بغري ما أنزل اهللا .. اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن
 .بنص القرآن.. معناه الشر والفساد واخلروج يف النهاية عن نطاق اإلميان

 
٣. } اِهِهما ِبأَفْونقَالُواْ آم الَِّذين ونَ ِفي الْكُفِْر ِمناِرعسي الَِّذين نكزحولُ الَ يسا الرها أَيي

 وكأْتي لَم ِرينٍم آخونَ ِلقَواعمونَ ِللْكَِذِب ساعمواْ سِهاد الَِّذين ِمنو مهِمن قُلُوبؤت لَمو
ونَ الْكَِلم ِمن بعِد مواِضِعِه يقُولُونَ ِإنْ أُوِتيتم هـذَا فَخذُوه وِإن لَّم تؤتوه يحرفُ

فَاحذَرواْ ومن يِرِد اللّه ِفتنته فَلَن تمِلك لَه ِمن اللِّه شيئًا أُولَـِئك الَِّذين لَم يِرِد اللّه أَن 
 مهقُلُوب رطَهي ِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَهو يا ِخزينِفي الد مونَ ِللْكَِذِب * لَهاعمس

أَكَّالُونَ ِللسحِت فَِإن جآؤوك فَاحكُم بينهم أَو أَعِرض عنهم وِإن تعِرض عنهم فَلَن 
مهنيكُم بفَاح تكَمِإنْ حئًا ويش وكرضي قِْسِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللّهِبالِْقس  * فكَيو

 لَـِئكا أُومو ِد ذَِلكعنَ ِمن بلَّووتي اللِّه ثُم كْما حاةُ ِفيهروالت مهِعندو كونكِّمحي
ِمِننيؤ٤٣-٤١:املائدة[} ِبالْم.[ 

 
ختتلف الروايات يف -تكبوا جرائم روي أن هذه اآليات نزلت يف قوم من اليهود ار

وهي من جرائم احلدود يف التوراة؛ ولكن القوم كانوا ..  منها الزنا ومنها السرقة-حتديدها
.. قد اصطلحوا على غريها؛ ألم مل يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فيهم يف مبدأ األمر

-ى من عقوبات التعازير مث اونوا فيها بالقياس إىل اجلميع، وأحلوا حملها عقوبات أخر
فلما وقعت منهم هذه اجلرائم .. -!كما صنع الذين يزعمون أم مسلمون يف هذا الزمان

فإذا أفىت هلم .. يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم تآمروا على أن يستفتوه فيها
ا فقد أفتاهم .. بالعقوبات التعزيرية املخففة عملوا ا، وكانت هذه حجة هلم عند اهللا

فدسوا بعضهم .. وإن حكم فيها مبثل ما عندهم يف التوراة مل يأخذوا حبكمه!.. رسول
 .. }ِإنْ أُوِتيتم هـذَا فَخذُوه وِإن لَّم تؤتوه فَاحذَرواْ{: ومن هنا حكاية قوهلم.. يستفتيه

 
التعامل مع اهللا وهكذا بلغ منهم العبث، وبلغ منهم االستهتار، وبلغ منهم االلتواء أيضاً يف 

وهي صورة متثل أهل كل كتاب .. والتعامل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا املبلغ



 

٤٥٦ 

حني يطول عليهم األمد، فتقسو قلوم؛ وتربد فيها حرارة العقيدة، وتنطفيء شعلتها؛ 
ويصبح التملص من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها هو اهلدف الذي يبحث له عن 

لعلها جتد خمرجاً وحيلة؛ أليس الشأن كذلك اليوم بني " الفتاوى"يبحث له عن الوسائل؛ و
 !آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوم: إم مسلمون من الذين قالوا: الذين يقولون

 
 أليسوا يتلمسون الفتوى لالحتيال على الدين ال لتنفيذ الدين؟ أليسوا يتمسحون بالدين 

فأما إن قال الدين كلمة احلق وحكم ! وقع باملوافقة عليهاأحياناً لكي يقر هلم أهواءهم وي
إنه ! }يقُولُونَ ِإنْ أُوِتيتم هـذَا فَخذُوه وِإن لَّم تؤتوه فَاحذَرواْ{.. احلق فال حاجة م إليه

 يقص قصة بين إسرائيل ذا اإلسهاب وهذا -سبحانه-احلال نفسه، ولعله هلذا كان اهللا 
 .وينتبه الواعون منها ملزالق الطريق" املسلمني"حذر منها أجيال التفصيل، لت

 
فاآلن .. ذلك كان حكم اهللا على احملكومني الذين ال يقبلون حكم شريعة اهللا يف حيام

احلكم الذي تتواىف .  على احلاكمني، الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا-تعاىل-جييء حكمه 
 : عليهمجيع الديانات اليت جاءت من عند اهللا

 
 :ويبدأ بالتوراة

 
ِإنا أَنزلْنا التوراةَ ِفيها هدى ونور يحكُم ِبها النِبيونَ الَِّذين أَسلَمواْ ِللَِّذين هادواْ والرباِنيونَ {

الَ تخشواْ الناس واخشوِن واَألحبار ِبما استحِفظُواْ ِمن ِكتاِب اللِّه وكَانواْ علَيِه شهداء فَ
* والَ تشترواْ ِبآياِتي ثَمنا قَِليالً ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ 

ِف واُألذُنَ ِباُألذُِن والسن وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنف ِباَألن
 لَ اللّها أنزكُم ِبمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وِبِه فَه قدصن تفَم اصِقص وحرالْجو نِبالس

 ].٤٥-٤٤:املائدة[} فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ
 



 

٤٥٧ 

اة واقعية، جاء الدين ليتوىل لقد جاء كل دين من عند اهللا ليكون منهج حياة، منهج حي
قيادة احلياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها، ومل جييء دين من عند اهللا ليكون جمرد 

فهذه . عقيدة يف الضمري؛ وال ليكون كذلك جمرد شعائر تعبدية تؤدي يف اهليكل واحملراب
 ال يكفيان -شريعلى ضرورما للحياة البشرية وأمهيتهما يف تربية الضمري الب-وتلك 

وحدمها لقيادة احلياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها؛ ما مل يقم على أساسهما منهج ونظام 
وشريعة تطبق عملياً يف حياة الناس؛ ويؤخذ الناس ا حبكم القانون والسلطان؛ ويؤاخذ 

 .الناس على خمالفتها، ويؤخذون بالعقوبات
 

العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد؛ ميلك واحلياة البشرية ال تستقيم إال إذا تلقت 
وجيزي الناس . السلطان على الضمائر والسرائر، كما ميلك السلطان على احلركة والسلوك

 . وفق شرائعه يف احلياة الدنيا، كما جيزيهم وفق حسابه يف احلياة اآلخرة
 

 يف الضمائر حني تكون السلطة هللا.. فأما حني تتوزع السلطة، وتتعدد مصادر التلقي
وحني تكون السلطة هللا يف جزاء .. والشعائر بينما السلطة لغريه يف األنظمة والشرائع

حينئذ تتمزق النفس البشرية بني سلطتني .. اآلخرة بينما السلطة لغريه يف عقوبات الدنيا
ذلك وحينئذ تفسد احلياة البشرية .. خمتلفتني، وبني اجتاهني خمتلفني، وبني منهجني خمتلفني

لَو كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه {: الفساد الذي تشري إليه آيات القرآن يف مناسبات شىت
ولَِو اتبع الْحق أَهواءهم لَفَسدِت السماوات والْأَرض ومن {].. ٢٢:األنبياء[} لَفَسدتا
{].. ٧١:املؤمنون[} ِفيِهنع اكلْنعج لَا ثُم اء الَِّذينوأَه ِبعتلَا تا وهِبعِر فَاتالْأَم نٍة مِريعلَى ش

 ]..١٨:اجلاثية[} يعلَمونَ
 
}ورنى ودا هاةَ ِفيهروا التلْنا أَنزِإن{: 
 



 

٤٥٨ 

أنزل اهللا التوراة ال لتكون هدى ونوراً للضمائر والقلوب مبا فيها من عقيدة وعبادات 
كن كذلك لتكون هدى ونوراً مبا فيها من شريعة حتكم احلياة الواقعية وفق فحسب؛ ول

 .منهج اهللا، وحتفظ هذه احلياة يف إطار هذا املنهج
 

وقبل أن ينتهي السياق من احلديث عن التوراة، يلتفت إىل اجلماعة املسلمة، ليوجهها يف 
 الناس وعنادهم شأن احلكم بكتاب اهللا عامة، وما قد يعترض هذا احلكم من شهوات

وحرم وكفاحهم، وواجب كل من استحفظ على كتاب اهللا يف مثل هذا املوقف، وجزاء 
فَالَ تخشواْ الناس واخشوِن والَ تشترواْ ِبآياِتي ثَمنا قَِليالً ومن لَّم {: نكوله أو خمالفته

 . }اِفرونَيحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَ
 

 -يف كل زمان ويف كل أمة- أن احلكم مبا أنزل اهللا ستواجهه -سبحانه-ولقد علم اهللا 
..  والقبول واالستسالمبالرضامعارضة من بعض الناس؛ ولن تتقبله نفوس هذا البعض 

 ذلك أنه سيرتع عنهم ؛ستواجهه معارضة الكرباء والطغاة وأصحاب السلطان املوروث
ذي يدعونه؛ ويرد األلوهية هللا خالصة، حني يرتع عنهم حق احلاكمية رداء األلوهية ال

وستواجهه معارضة أصحاب .. والتشريع واحلكم مبا يشرعونه هم للناس مما مل يأذن به اهللا
ذلك أن شريعة اهللا العادلة لن . املصاحل املادية القائمة على االستغالل والظلم والسحت

اجهه معارضة ذوي الشهوات واألهواء واملتاع الفاجر وستو.. تبقي على مصاحلهم الظاملة
.. واالحنالل، ذلك أن دين اهللا سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم بالعقوبة عليها

وستواجهه معارضة جهات شىت غري هذه وتيك وتلك؛ ممن ال يرضون أن يسود اخلري 
 .والعدل والصالح يف األرض

 
تواجهه هذه املقاومة من شىت اجلبهات؛ وأنه ال  أن احلكم مبا أنزل س-سبحانه-علم اهللا 

بد للمستحفظني عليه والشهداء أن يواجهوا هذه املقاومة؛ وأن يصمدوا هلا، وإن حيتملوا 
 .. } فَالَ تخشواْ الناس واخشوِن{: فهو يناديهم.. تكاليفها يف النفس واملال

  



 

٤٥٩ 

كتاب اهللا املستشهدين؛ قد  أن بعض املستحفظني على -سبحانه-كذلك علم اهللا 
 ..}والَ تشترواْ ِبآياِتي ثَمنا قَِليالً{: تراودهم أطماع احلياة الدنيا، فناداهم اهللا

 
وكل مثن هو يف ! وذلك لقاء السكوت، أو لقاء التحريف، أو لقاء الفتاوى املدخولة

ن يكون رواتب فكيف وهو ال يزيد على أ.. حقيقته قليل، ولو كان ملك احلياة الدنيا
 ! ووظائف وألقاباً ومصاحل صغرية؛ يباع ا الدين، وتشترى ا جهنم عن يقني؟

 
إنه ليس أشنع من خيانة املستأمن؛ وليس أبشع من تفريط املستحفظ؛ وليس أخس من 

خيونون ويفرطون ويدلسون، " رجال الدين: "تدليس املستشهد، والذين حيملون عنوان
م ما أنزل اهللا، وحيرفون الكلم عن مواضعه، ملوافاة أهواء ذوي فيسكتون عن العمل لتحكي

 ..السلطان على حساب كتاب اهللا
 
 :}ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ{
 

ذا احلسم الصارم اجلازم، وذا التعميم الذي حتمله من الشرطية ومجلة اجلواب، حبيث 
حدود املالبسة والزمان واملكان، وينطلق حكماً عاماً، على كل من مل حيكم مبا خيرج من 

 .. أنزل اهللا، يف أي جيل، ومن أي قبيل
 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة، اليت صارت طرفاً من شريعة القرآن، يعقب 
والتعبري عام، .. }م الظَّاِلمونَومن لَّم يحكُم ِبما أنزلَ اللّه فَأُولَـِئك ه{: باحلكم العام

 .ليس هناك ما خيصصه؛ ولكن الوصف اجلديد هنا هو الظاملون
 

وإمنا . وهذا الوصف اجلديد ال يعين أا حالة أخرى غري اليت سبق الوصف فيها بالكفر
-فهو كافر باعتباره رافضاً أللوهية اهللا . يعين إضافة صفة أخرى ملن مل حيكم مبا أنزل اهللا

 واختصاصه بالتشريع لعباده، وبادعائه هو حق األلوهية بادعائه حق التشريع -بحانهس



 

٤٦٠ 

.  وهو ظامل حبمل الناس على شريعة غري شريعة رم، الصاحلة املصلحة ألحواهلم،للناس
فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة، وتعرضها لعقاب الكفر، وبتعريض حياة الناس 

 .  للفساد-وهو معهم-
 
فجواب .. ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا : هذا ما يقتضيه احتاد املسند إليه وفعل الشرطو

الشرط الثاين يضاف إىل جواب الشرط األول؛ ويعود كالمها على املسند إليه يف فعل 
 .الشرط وهو من املطلق العام

  
 :مث ميضي السياق يف بيان اطراد هذا احلكم العام فيما بعد التوراة

 
ينا علَى آثَاِرِهم ِبعيسى ابِن مريم مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن التوراِة وآتيناه اِإلِجنيلَ ِفيِه وقَفَّ{

 ِقنيتِعظَةً لِّلْمومى ودهاِة وروالت ِه ِمنيدي نيا بقًا لِّمدصمو ورنى ودلُ * هأَه كُمحلْيو
} ِإلِجنيِل ِبما أَنزلَ اللّه ِفيِه ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْفَاِسقُونَا
 ]..٤٧-٤٦:املائدة[
 

وصفة الفسق تضاف إىل صفيت الكفر والظلم .. والنص هنا كذلك على عمومه وإطالقه
إمنا هي صفة .  عن احلالة األوىلوليست تعين قوماً جدداً وال حالة جديدة منفصلة. من قبل

زائدة على الصفتني قبلها، الصقة مبن مل حيكم مبا أنزل اهللا من أي جيل، ومن أي قبيل؛ 
الكفر برفض ألوهية اهللا ممثالً هذا يف رفض شريعته، والظلم حبمل الناس على غري شريعة 

فهي .. ع غري طريقهوالفسق باخلروج عن منهج اهللا واتبا. اهللا وإشاعة الفساد يف حيام
 .صفات يتضمنها الفعل األول، وتنطبق مجيعها على الفاعل، ويبوء ا مجيعاً دون تفريق

 
إا الرسالة اليت .. وأخرياً يصل السياق إىل الرسالة األخرية؛ وإىل الشريعة األخرية

يف صورته النهائية األخرية؛ ليكون دين البشرية كلها؛ " اإلسالم"جاءت تعرض 
 :ن شريعته هي شريعة الناس مجيعاًولتكو



 

٤٦١ 

 
وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه فَاحكُم بينهم {

جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا ولَو ِبما أَنزلَ اللّه والَ تتِبع أَهواءهم عما جاءك ِمن الْحق ِلكُلٍّ 
شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً ولَـِكن لِّيبلُوكُم ِفي مآ آتاكُم فَاستِبقُوا اخلَيراِت ِإلَى اهللا 

ينهم ِبمآ أَنزلَ اللّه والَ تتِبع وأَِن احكُم ب* مرِجعكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ 
 اللّه ِريدا يمأَن لَماْ فَاعلَّووفَِإن ت كِإلَي لَ اللّها أَنزِض معن بع وكفِْتنأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن * ونَ أَن يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا من الناِس لَفَاِسقُ
 ]..٥٠-٤٨:املائدة[} أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ

 
ويقف اإلنسان أمام هذه النصاعة يف التعبري، وهذا احلسم يف التقرير، وهذا االحتياط البالغ 

 من هذه الشريعة يف -قليلولو -لكل ما قد يهجس يف اخلاطر من مربرات لترك شيء 
 .بعض املالبسات والظروف

 
 أن يترك شريعة -يدعي اإلسالم-يقف اإلنسان أمام هذا كله، فيعجب كيف ساغ ملسلم 

وكيف ساغ له أن يظل يدعي اإلسالم بعد هذا ! اهللا كلها، بدعوى املالبسات والظروف
وقد خلعوا ! ؟"مسلمني"وكيف ال يزال الناس يسمون أنفسهم ! الترك الكلي لشريعة اهللا

ربقة اإلسالم من رقام، وهم خيلعون شريعة اهللا كلها؛ ويرفضون اإلقرار له باأللوهية، يف 
صورة رفضهم اإلقرار بشريعته، وبصالحية هذه الشريعة يف مجيع املالبسات والظروف، 

 ! وبضرورة تطبيقها كلها يف مجيع املالبسات والظروف
  
}م ِبمهنيكُم بفَاحقالْح ِمن اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنز{.. 
 

واألمر موجه ابتداء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب 
وإىل آخر .. الذين يبحثون إليه متحاكمني، ولكنه ليس خاصاً ذا السبب، بل هو عام



 

٤٦٢ 

ه ليس هناك رسول جديد، وال رسالة جديدة، لتعديل شيء ما يف هذا طاملا أن.. الزمان
 ! املرجع األخري

 
وقد علم اهللا أن معاذير كثرية ميكن أن تقوم، وأن يربر ا العدول عن شيء مما أنزل اهللا 

وأن هواجس قد تتسرب يف ضرورة احلكم مبا أنزل ..  أهواء احملكومني املتحاكمنيوإتباع
ل عن شيء فيه، يف بعض املالبسات والظروف، فحذر اهللا نبيه صلى اهللا اهللا كله بال عدو

 أهواء املتحاكمني، ومن فتنتهم له عن بعض ما إتباععليه وسلم يف هذه اآليات مرتني من 
 .. أنزل اهللا إليه

 
الرغبة البشرية اخلفية يف تأليف القلوب بني الطوائف املتعددة، : وأوىل هذه اهلواجس

لعقائد املتجمعة يف بلد واحد، ومسايرة بعض رغبام عند ما تصطدم ببعض واالجتاهات وا
أحكام الشريعة، وامليل إىل التساهل يف األمور الطفيفة، أو اليت يبدو أا ليست من 

 !أساسيات الشريعة
 

وقد روى أن اليهود عرضوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يؤمنوا له إذا تصاحل 
وأن هذا التحذير قد نزل . سامح يف أحكام بعينها منها حكم الرجممعهم على الت

 أعم من حالة بعينها وعرض بعينه، -كما هو ظاهر-ولكن األمر .. خبصوص هذا العرض
وقد .. فهو أمر يعرض يف مناسبات شىت، ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة يف كل حني

الطريق على الرغبة البشرية اخلفية  أن حيسم يف هذا األمر، وأن يقطع -سبحانه-شاء اهللا 
. يف التساهل مراعاة لالعتبارات والظروف، وتأليفاً للقلوب حني ختتلف الرغبات واألهواء

إن اهللا لو شاء جلعل الناس أمة واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً؛ : فقال لنبيه
 .وجعلهم مبتلني خمتربين فيما آتاهم من الدين والشريعة

 



 

٤٦٣ 

 مداخل الشيطان كلها؛ وخباصة ما يبدو منها خرياً وتأليفاً -سبحانه-ك أغلق اهللا بذل
أو ! للقلوب وجتميعاً للصفوف؛ بالتساهل يف شيء من شريعة اهللا؛ يف مقابل إرضاء اجلميع

 ! يف مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف
 

وال وسط بني فإنه إما حكم اهللا، وإما حكم اجلاهلية، .. مث يقفهم على مفرق الطريق
 !؟}أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ{: الطرفني وال بديل

 
 هي حكم -كما يصفها اهللا وحيددها قرآنه-إن معىن اجلاهلية يتحدد ذا النص؛ فاجلاهلية 
 .البشر للبشر، ألا هي عبودية البشر للبشر

 
 ليست فترة من الزمان؛ ولكنها وضع من األوضاع، -يف ضوء هذا النص- اجلاهلية إن

هذا الوضع يوجد باألمس، ويوجد اليوم، ويوجد غداً، فيأخذ صفة اجلاهلية، املقابلة 
 .لإلسالم، واملناقضة لإلسالم

 
دون فتنة عن بعض - إما أم حيكمون بشريعة اهللا -يف أي زمان ويف أي مكان-والناس 

وإما إم حيكمون بشريعة من .  ويقبلوا ويسلمون ا تسليماً، فهم إذن يف دين اهللا-نهام
 ويقبلوا فهم إذن يف جاهلية؛ وهم يف دين من -يف أي صورة من الصور-صنع البشر 

والذي ال يبتغى حكم اهللا يبتغي حكم . حيكمون بشريعته، وليسوا حبال يف دين اهللا
 . ريعة اهللا يقبل شريعة اجلاهلية، ويعيش يف اجلاهليةاجلاهلية؛ والذي يرفض ش

 
 ! وهم بعد ذلك باخليار. وهذا مفرق الطريق، يقف اهللا الناس عليه

 
 . مث يسأهلم سؤال استنكار البتغائهم حكم اجلاهلية؛ وسؤال تقرير ألفضلية حكم اهللا

 
 !؟}ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ{



 

٤٦٤ 

 
نه مفرق الطريق، الذي ال معدى عنده من االختيار؛ وال فائدة يف املماحكة عنده وال إ

" إما إسالم وإما جاهلية، إما إميان وإما كفر، إما حكم اهللا وإما حكم اجلاهلية.. اجلدال
 .]٩٠٥ -٨٨٧ ص٢الظالل ج[
 

 يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه أَفَحكْم الْجاِهِليِة{: قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل
ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهللا احملكم ]: "٥٠املائدة [} حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ

املشتمل على كل خري، الناهي عن كل شر، وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء 
ما كان أهل اجلاهلية واالصطالحات، اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة اهللا، ك

حيكمون به من الضالالت واجلهاالت، مبا يضعوا بآرائهم وأهوائهم، وكما حيكم به 
التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكز خان، الذي وضع هلم الياسق، وهو 
عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شىت من اليهودية والنصرانية 

لة اإلسالمية وغريها، وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظرة وهواه، فصارت يف وامل
.. بنيه شرعاً متبعاً، يقدموا على احلكم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله فال حيكم سواه يف 
 .]٦٨ ص٢تفسري ابن كثري ج[" قليل وال كثري

 
إن من الكفر األكرب املستبني : "وقال الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا

ترتيل القانون اللعني مرتلة ما نزل به الروح األمني على قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
 ".ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني يف احلكم به بني العاملني

 
وقد قال تعاىل : "قال رمحه اهللا راداً على الذين حيكمون بالقوانني الوضعية ويدعون إليهامث 

منكراً على هذا الضرب من الناس، ومقرراً ابتغاءهم أحكام اجلاهلية، وموضحاً أنه ال 
قَوٍم أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّ{: حكم أحسن من حكمه

فتأمل هذه اآلية الكرمية وكيف دلت على أن قسمة احلكم ثنائية، وأنه ليس بعد } يوِقنونَ



 

٤٦٥ 

الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، مفيت السعودية [" حكم اهللا تعاىل إال حكم اجلاهلية
 .]٣، ١رسالة حتكيم القوانني ص: األسبق

 
 :رد شبهتني .٤
 

املستبدلني للقوانني الوضعية بالشريعة اإلسالمية وقد أثار بعض املدافعني عن احلكام 
 :شبهات منها

 
 من آثار يف أن احلكم بغري ما -رضي اهللا عنهما–ما ورد عن ابن عباس : الشبهة األوىل

أنزل اهللا ليس كفراً ينقل عن امللة، وحنن نورد هذه اآلثار، مث نرد على شبهة علماء 
 .السلطان بعون اهللا وتوفيقه

 
حدثنا هناد قال ثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ثنا أيب عن : " رمحه اهللاقال الطربي 

ومن لَّم يحكُم ِبما {سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
هي به كفر وليس كفرا باهللا ومالئكته : "قال} أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ

 ".وكتبه ورسله
 

: ثين احلسن قال ثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قالحد 
فمن فعل هذا } ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه{قال رجل البن عباس يف هذه اآليات 

إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر باهللا واليوم : "فقد كفر؟ قال ابن عباس
 ".اآلخر وبكذا وكذا

 
 احلسن بن حيىي قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه حدثنا 

ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم {سئل ابن عباس عن قوله : قال



 

٤٦٦ 

به كفر وليس كمن كفر باهللا : قال ابن طاوس" هي به كفر: "قال. }الْكَاِفرونَ
 .]٢٥٦:  ص٦: تفسري الطربي ج[" ومالئكته وكتبه ورسله

 
حدثين املثىن قال ثنا عبد اهللا بن صاحل قال ثين معاوية بن صاحل : "وقال أيضاً رمحه اهللا 

ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك {عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قوله 
فر ومن أقر به ومل حيكم فهو ظامل من جحد ما أنزل اهللا فقد ك: "قال. }هم الْكَاِفرونَ

 .]٢٥٧:  ص٦: تفسري الطربي ج[" فاسق
 

وقال ابن أيب حامت حدثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ : "وقال ابن كثري رمحه اهللا 
ومن {حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجري عن طاوس عن ابن عباس يف قوله 

 لَ اللّها أَنزكُم ِبمحي ونَلَّمالْكَاِفر مه لَـِئكليس بالكفر الذي يذهبون : "قال. }فَأُو
 من حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح ٢٣١٣ورواه احلاكم يف مستدركه " إليه

 .]٦٢:  ص٢: تفسري ابن كثري ج[" على شرط الشيخني ومل خيرجاه
 

 : على هذه الشبهة من عدة أوجه-بعون اهللا وقدرته-ونرد 
 
 :من حيث السند .١
 
واهللا -فالظاهر : فأما ما ورد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما. أ

هي من قول ابن " به كفر وليس كمن كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله" أن عبارة -أعلم
تفسري : راجع أيضاً[طاوس، كما ورد ذلك صرحياً فيما رواه الطربي عن احلسن بن حيىي 

:  ص٢:  تعظيم قدر الصالة حملمد بن احلسن املروزي ج،٦٢:  ص٢: ابن كثري ج
٥٢١[. 

 



 

٤٦٧ 

رضي اهللا - عن ابن عباس -رمحه اهللا-أما األثر الذي رواه علي بن أيب طلحة . ب
 فإن علياً بن أيب طلحة ال يروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، وإمنا خربه عنه -عنهما

نه خمتلف يف توثيقه واجلرح مقدم مرسل ففي سنده انقطاع كما قرر ذلك العلماء، كما أ
 .على التعديل كما سيأيت إن شاء اهللا

 
علي بن أيب طلحة وامسه سامل بن املخارق اهلامشي أبا احلسن، : "قال ابن حجر رمحه اهللا

روى عن ابن عباس، ومل يسمع منه، بينهما . ذلك أصله من اجلزيرة، وانتقل إىل محص
د بن سعد املقرئي والقاسم بن حممد بن أيب بكر جماهد وأيب الوداك جرب بن نوف وراش

 .وغريهم
 

وقال اآلجري عن أيب . له أشياء منكرات، وهو من أهل محص: قال امليموين عن أمحد
وقد رآه . وهو إن شاء اهللا مستقيم احلديث، ولكن له رأي سوء كان يرى السيف: داود

 يسمع التفسري من ابن مل: وقال دحيم. ليس به بأس: وقال النسائي. حجاج بن حممد
وقال يعقوب بن . روى عنه الكوفيون والشاميون وغريهم: وقال صاحل بن حممد. عباس
شامي ليس هو : وقال يف موضع آخر. ضعيف احلديث منكر ليس حممود املذهب: سفيان

. روى عن ابن عباس ومل يره: وذكره بن حبان يف الثقات، وقال. مبتروك وال هو حجة
 .]٢٩٨:  ص٧: ذيب التهذيب ج[" ووثقه العجلي

 
وقال يعقوب بن إسحاق بن حممود وسئل يعين صاحل : "وقال أبو احلجاج املزي رمحه اهللا

: ذيب الكمال ج[" من ال أحد: بن حممد عن علي بن أيب طلحة ممن مسع التفسري قال
:  ص٢: املغين يف الضعفاء ج: مشس الدين الذهيب رمحه اهللا: راجع أيضاً. ٤٩٠:  ص٢٠
، أبو ٤١:  ص٢: ، الكاشف ج١٦٣:  ص٥: ، ميزان االعتدال يف نقد الرجال ج٤٥٠

، أمحد بن عبد الرحيم الكردي ٢٤٠:  ص١: جامع التحصيل ج: سعيد العالئي رمحه اهللا
، أبو جعفر العقيلي رمحه ٢٣٤:  ص١: حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ج: رمحه اهللا

:  ص١: تقريب التهذيب ج: ، ابن حجر رمحه اهللا٣٤: ص ٣: ضعفاء العقيلي ج: اهللا



 

٤٦٨ 

، اخلطيب ٥٦:  ص٢: رجال مسلم ج: ، أبو بكر بن منجويه األصبهاين رمحه اهللا٤٠٢
: ، أمحد بن حممد بن حنبل رمحه اهللا٤٢٨:  ص١١: تاريخ بغداد ج: البغدادي رمحه اهللا
، ابن ١٤٠:  ص١:  ج، املراسيل البن أيب حامت رمحه اهللا٣٠٤:  ص١: كتاب حبر الدم ج
 .]٣٨٠:  ص١: حتفة الطالب ج: كثري رمحه اهللا

 
 يف -رضي اهللا عنهما-أما األثر الذي رواه هشام بن حجري عن طاوس عن ابن عباس . ج

ليس بالكفر الذي : "قال. }ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ{قوله 
:  ص٢: املستدرك على الصحيحني ج[ والذي رواه احلاكم يف مستدركه ،"يذهبون إليه

 .، فإن هشام بن حجري قد وثقه البعض وجرحه اآلخرون]٣٤٢
 

وقال عبد اهللا بن . ليس مبكة مثله: قال ابن شربمة: "قال عنه أبو احلجاج املزي رمحه اهللا
قال ليس هو بذاك، ليس هو بالقوي قلت هو ضعيف . أمحد بن حنبل سألت أيب عنه فقال

: وقال إسحاق بن منصور عن حيىي بن معني. قال وسألت حيىي بن معني عنه فضعفه جداً
وقال علي بن . يكتب حديثه: وقال أبو حامت. ثقة صاحب سنة: وقال العجلي. صاحل
قرأت على حيىي بن سعيد حدثنا بن جريج عن هشام بن حجري، فقال حيىي بن : املديين
وقال أبو عبيد اآلجري . نعم: قال. أضرب على حديثه: قلت. عهخليق أن أد: سعيد

فيما يضرب : يف ماذا؟ قال: قلت. هشام بن حجري ضرب احلد مبكة: مسعت أبا داود قال
" روى له البخاري ومسلم والنسائي. وذكره بن حبان يف كتاب الثقات. فيه أهل مكة

 .]١٨٠، ١٧٩:  ص٣٠: ذيب الكمال ج[
 

هشام بن حجري املكي وثقه العجلي وابن سعد وضعفه بن حيىي : "ه اهللاقال ابن حجر رمح
وذكره يف الضعفاء أبو جعفر، وحكى . ليس بالقوي: القطان وحيىي بن معني وقال أمحد

يكتب : وقال أبو حامت. مل ينفذ عنه إال ما مل جند عند غريه: عن سفيان بن عيينة قال
ه عن طاوس عن أيب هريرة قال سليمان بن ليس له يف البخاري سوى حديث: قلت. حديثه

أورده يف كفارة األميان من . ألطوفن الليلة على تسعني امرأة احلديث: داود عليهما السالم



 

٤٦٩ 

 الفصل -مقدمة فتح الباري[" طريقه، ويف النكاح مبتابعة عبد اهللا بن طاوس له عن أبيه
، ٤٤٧:  ص١:  ج هشام بن حجري- حرف اهلاء-التاسع يف سياق أمساء من طعن فيه

٤٤٨[. 
 

-حديث طواف نيب اهللا سليمان :  حديثان-رمحه اهللا-وله يف صحيح اإلمام مسلم : قلت
 هذا احلديث بأربع -رمحه اهللا- يف باب االستثناء، وقد أورد اإلمام مسلم -عليه السالم

  وحديث التقصري يف العمرة مبتابعة احلسن،روايات منها واحدة من طريق هشام بن حجري
 .بن مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

 
 مل يوردا حديثه إال فيما تابعه فيه غريه، وهو قول -رمحهما اهللا–فاحلاصل أن الشيخني 

، ١٣٧:  ص٢: زاد املعاد ج: ابن القيم رمحه اهللا: راجع أيضاً[سفيان بن عيينة رمحه اهللا 
، الذهيب رمحه ٥٣:  ص٩ :، ج٢٥٩:  ص٦: اجلرح والتعديل ج: ابن أيب حامت رمحه اهللا

، ٧٧:  ص٧: ، ميزان االعتدال يف نقد الرجال ج١٨٧:  ص١: من تكلم فيه ج: اهللا
:  ص٢: معرفة الثقات ج: ، أبو احلسن العجلي رمحه اهللا٣٣٥:  ص٢: الكاشف ج

: ، ابن اجلوزي رمحه اهللا٥٦٧:  ص٧: الثقات ج: ، حممد بن حبان رمحه اهللا٣٢٧
: لسان امليزان ج: ، ابن حجر رمحه اهللا١٧٤:  ص٣: ن اجلوزي جالضعفاء واملتروكني الب

: ، تقريب التهذيب ج٣٢:  ص١١: ، ج٩٢:  ص٨: ، ذيب التهذيب ج٤١٧:  ص٧
:  ص٥: الكامل يف ضعفاء الرجال ج: ، ابن عدي اجلرجاين رمحه اهللا٥٧٢:  ص١

، ٥٨: ص ١: جامع التحصيل ج: ، أبو سعيد العالئي رمحه اهللا١١١:  ص٧: ، ج١١٩
التعديل والتجريح : ، أبو الوليد الباجي٣٣٧:  ص٤: الضعفاء الكبري ج: العقيلي رمحه اهللا

:  ص١: ، ج٤٨٤:  ص٥: الطبقات الكربى ج: ، ابن سعد رمحه اهللا١١٦٩:  ص٣: ج
: حجة الوداع ج: ، ابن حزم رمحه اهللا٣٠:  ص٣: ، ج٤٠٢، ٤٠١:  ص١: ، ج٣٨٥
 .]٤٤٢:  ص١
 



 

٤٧٠ 

بن حجري قد جرحته طائفة من العلماء ووثقته طائفة أخرى، واجلرح فاخلالصة أن هشام 
 ١: خنبة الفكر ج:ابن حجر رمحه اهللا[مقدم على التعديل كما هو مقرر يف أصول احلديث 

، ١٠٥:  ص١: الكفاية يف علم الرواية ج: ، اخلطيب البغدادي رمحه اهللا٢٣٢: ص
 .]٩٩:  ص٢: ج: اإلحكام لآلمدي رمحه اهللا

 
 فإن -رضي اهللا عنهما-و سلمنا بصحة الروايات الواردة عن ابن عباس وحىت ل .٢

 :احلجة ال تقوم ا، ألن قول الصحايب ليس حبجة على الصحيح من علم األصول
 

املسألة األوىل اتفق : مذهب الصحايب، وفيه مسألتان: النوع الثاين: "قال اآلمدي رمحه اهللا
جتهاد ال يكون حجة على غريه من الصحابة الكل على أن مذهب الصحايب يف مسائل اال

اتهدين إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً، واختلفوا يف كونه حجة على التابعني ومن بعدهم 
من اتهدين، فذهبت األشاعرة واملعتزلة والشافعي يف أحد قوليه وأمحد بن حنبل يف 

 بن أنس والرازي إحدى الروايتني عنه والكرخي إىل أنه ليس حبجة، وذهب مالك
والربذعي من أصحاب أيب حنيفة والشافعي يف قول له وأمحد بن حنبل يف رواية له إىل أنه 
حجة مقدمة على القياس، وذهب قوم إىل أنه إن خالف القياس فهو حجة وإال فال، 
وذهب قوم إىل أن احلجة يف قول أيب بكر وعمر دون غريمها، واملختار أنه ليس حبجة 

 .]١٥٥:  ص٤: حكام لآلمدي جاإل[" مطلقاً
 
 وحبجية -رضي اهللا عنهما–وحىت لو سلمنا بصحة الروايات الواردة عن ابن عباس  .٣

قول الصحايب، فإن ما ورد عن ابن عباس ال يقبل على إطالقه، ألن بعض رواياته 
 :جاءت مطلقة وبعضها جاءت مفصلة

 
، قال ابن "هي به كفر: " ماففي رواية البن طاوس عن أبيه قال ابن عباس رضي اهللا عنه

 .به كفر وليس كمن كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله: طاوس
 



 

٤٧١ 

إذا فعل ذلك فهو به : "ويف الرواية األخرى البن طاوس قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 ".كفر وليس كمن كفر باهللا واليوم اآلخر وبكذا وكذا

 
ومن لَّم { قوله -رضي اهللا عنهما–باس ويف الرواية الثالثة عن علي بن أيب طلحة عن ابن ع
من جحد ما أنزل اهللا فقد كفر : "، قال}يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ

ولذا . ]٢٥٧، ٢٥٦:  ص٦: تفسري الطربي ج[" ومن أقر به ومل حيكم فهو ظامل فاسق
، وابن القيم والشيخ حممد بن إبراهيم فإن التفصيل هو املذهب املختار وهو قول ابن جرير

 . رمحهم اهللا تعاىل
 

وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه : "قال ابن جرير رمحه اهللا
اآليات يف كفار أهل الكتاب ألن ما قبلها وما بعدها من اآليات ففيهم نزلت وهم املعنيون 

 .اً عنهم أوىلا وهذه اآليات سياق اخلرب عنهم فكوا خرب
 

فإن قال قائل فإن اهللا تعاىل ذكره قد عم باخلرب بذلك عن مجيع من مل حيكم مبا أنزل اهللا 
فكيف جعلته خاصاً؟ قيل إن اهللا تعاىل عم باخلرب بذلك عن قوم كانوا حبكم اهللا الذي 
 .حكم به يف كتابه جاحدين فأخرب عنهم أم بتركهم احلكم على سبيل ما تركوه كافرون

 
وكذلك القول يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا جاحداً به هو باهللا كافر، كما قال ابن 
عباس ألنه جبحوده حكم اهللا بعد علمه أنه أنزله يف كتابه نظري جحوده نبوة نبيه بعد علمه 

 .]٢٥٧:  ص٦: تفسري الطربي ج[" أنه نيب
 

 -شرعني واملفكرين وأعواممن القضاة وامل- وكذلك احلكام العلمانيون وأتباعهم :قلت
يف هذا الزمان ينكرون حجية وأحقية حكم الشريعة يف احلكم بني الناس، رغم علمهم أا 
مرتلة من عند اهللا، ويقولون إن األحقية واحلجية يف احلكم هي حلكم الشعب أو أغلبية 

 .الربملان أو هلوى احلاكم



 

٤٧٢ 

 
ن احلكم مبا أنزل اهللا ويستبدل به ومل تعد املسألة اآلن مسألة حاكم واحد ينحرف ع

القوانني الوضعية عالنية وجيرب الناس على التحاكم إليها قهراً ويصفها بالعدل واحلرية 
وجيهر بأن السيادة للشعب وحده دون سواه، بل صار األمر اآلن أمر نظام كامل يفرض 

رطي ووكيل بالدساتري والقوانني على كل حاكم وقاض ومتحاكم ونائب يف الربملان وش
اخل أن يلتزم بعدم احلكم بالشريعة وأن خيضع للتحاكم إىل غري الشريعة، وأن ...للنيابة 

 . يقسم على احترام الدستور والقانون العلمانيني ويدافع عنهما
 

إنه نظام كامل من الكفر بالشريعة وتنحيتها عن احلكم ومعاقبة كل من يرفض اخلضوع 
 كامل خيالف اإلسالم يف أسسه الدستورية ومبادئه الفكرية للقوانني العلمانية، إنه نظام

وأحكامه القانونية وممارساته السياسية وسلوكه االجتماعي، ولوال حرصنا على االختصار 
يف هذه الرسالة لفصلنا األمر تفصيالً مسهباً، ولكننا اكتفينا هنا باإلشارة إىل أهم الفروق 

ني للمسلمني مدى االحنراف الذي أصاب األنظمة بني اإلسالم والنظم الوضعية، حىت يتب
احلاكمة هلم، ومدى التضليل الذي ميارسه من يدافعون عنها من علماء رمسيون وكتاب 

 .وصحافيون وغريهم من دعاة الضاللة واهللا املستعان
 

 وقال تعاىل خمرياً نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم: "قال العالمة حممد بن إبراهيم رمحه اهللا
فَِإن جآؤوك فَاحكُم بينهم أَو {: بني احلكم بني اليهود و اإلعراض عنهم إن جاءوا لذلك

أَعِرض عنهم وِإن تعِرض عنهم فَلَن يضروك شيئًا وِإنْ حكَمت فَاحكُم بينهم ِبالِْقسِط ِإنَّ 
قِْسِطنيالْم ِحبي والقسط هو العدل، وال عدل حقاً إال حكم اهللا ]٤٢:املائدة[} اللّه 

ورسوله، واحلكم خبالفه هو اجلور والظلم والضالل والكفر والفسوق، وهلذا قال تعاىل 
ومن لَّم يحكُم ِبما {، }ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ{: بعد ذلك

ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم {، }ـِئك هم الظَّاِلمونَأنزلَ اللّه فَأُولَ
 . }الْفَاِسقُونَ

 



 

٤٧٣ 

فانظر كيف سجل اهللا تعاىل على احلاكمني بغري ما أنزل اهللا الكفر والظلم والفسوق، ومن 
ن كافراً، بل كافر املمتنع أن يسمي اهللا سبحانه احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافراً وال يكو

 يف -رضي اهللا عنهما- وما جاء عن ابن عباس إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد، ؛مطلقاً
إما كفر تفسري هذه اآلية من رواية طاوس وغريه يدل أن احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافر 

 .اعتقاد ناقل عن امللة وإما كفر عمل ال ينقل عن امللة
 

 :أما كفر االعتقاد فهو أنواع
 

 أن جيحد احلاكم بغري ما أنزل اهللا أحقية حكم اهللا ورسوله، وهو معىن ما روي :أحدها
عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل اهللا من احلكم الشرعي، 
وهذا ما ال نزاع فيه بني أهل العلم، فإن األصول املتقررة املتفق عليها بينهم أن من جحد 

دين أو فرعاً جممعاً عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه أصالً من أصول ال
 .وسلم قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن امللة

 
ولكن اعتقد أن .  أن ال جيحد احلاكم بغري ما أنزل اهللا كون حكم اهللا ورسوله حقاً:الثاين

 .حكم غري الرسول صلى اهللا عليه وسلم أحسن من حكمه
 

يضاً ال ريب أنه كفر لتفضيله أحكام املخلوقني اليت هي حمض زبالة األذهان، وهذا أ
 .وصرف حثالة األفكار، على حكم احلكيم احلميد

 
أن ال يعتقد كونه أحسن من حكم اهللا ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا أيضاً : الثالث

ملا يقتضيه ذلك من تسوية كالنوعني اللذين قبله، يف كونه كافراً الكفر الناقل عن امللة، 
 .املخلوق باخلالق

 



 

٤٧٤ 

فضالً – أن ال يعتقد كون حكم احلاكم بغري ما أنزل اهللا مماثالً حلكم اهللا ورسوله :الرابع
 . لكن اعتقد جواز احلكم مبا خيالف حكم اهللا ورسوله-عن أن يعتقد كونه أحسن منه

 
 ما علم بالنصوص الصحيحة فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه، العتقاده جواز

 .الصرحية القاطعة حترميه
 

 .وهو أعظمها وأمثلها وأظهرها معاندة للشرع، ومضاهاة باحملاكم الشرعية: اخلامس
 

فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 
لفق من شرائع شىت، فهذه صلى اهللا عليه وسلم، فلهذه احملاكم مراجع هي القانون امل

احملاكم يف كثري من أمصار اإلسالم مهيأة، حيكم حكامها بينهم مبا خيالف حكم السنة 
والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وحتتمه عليهم، فأي كفر 

 .فوق هذا الكفر
 

م والتحكم فيهم فيجب على العقالء أن يربأوا بأنفسهم عنه، ملا فيه من االستعباد هل
ومن {: باألهواء واألغراض، واألغالط واألخطاء، فضالً عن كونه كفراً بنص قوله تعاىل

 .}لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ
 

 ما حيكم به كثري من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي وحنوه من حكايات :السادس
 .دادهمآبائهم وأج

 
 :القسم الثاين الذي ال خيرج من امللة من قسمي كفر احلاكم بغري ما أنزل اهللا

 
ومن لَّم يحكُم {:  لقول اهللا عز وجل-رضي اهللا عنهما–فما تقدم أن تفسري ابن عباس 

 اهللا رضي–؛ قد مشل ذلك القسم، وذلك يف قوله }ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ



 

٤٧٥ 

، وذلك "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه: "، وقوله أيضاً"كفر دون كفر: " يف اآلية-عنه
أن حتمله شهوته وهواه على احلكم يف القضية بغري ما أنزل اهللا، مع اعتقاده أن حكم اهللا 

جمانبة الصواب، وهذا إن مل خيرجه كفره  ورسوله هو احلق، واعترافه على نفسه باخلطأ و
، فإنه معصية عظمي أكرب من الكبائر كالزنا وشرب اخلمر والسرقة واليمني عن امللة

" الغموس وغريها، فإن معصية مساها اهللا يف كتابه كفراً، أعظم من معصية مل يسمها كفراً
رسالة حتكيم القوانني ص : الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، مفيت السعودية األسبق[

٢١-١٣[. 
 

والصحيح أن احلكم بغري ما : "اهللا يف تفسريه هلذه اآليات املشار إليهاقال ابن القيم رمحه 
أنزل اهللا يتناول الكفرين األصغر واألكرب حبسب حال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب 
احلكم مبا أنزل اهللا يف هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً ألنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 

نه غري واجب وأنه خمري فيه مع تيقنه أنه حكم اهللا تعاىل فهذا فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أ
 ١: مدارج السالكني ج[" كفر أكرب، وإن جهله وأخطأه فهذا خمطىء له حكم املخطئني

 .]٣٣٧، ٣٣٦:ص
 

فهذه األنظمة العلمانية تنص دساتريها على أن السيادة للشعب وحده، وعلى أن : قلت
وز خمالفته ، وعلى أن احلكم يف احملاكم يكون الدستور هو مرجع القوانني، وال جت

بالقانون، وال جيوز احلكم بغريه، ويثبت يف حكمه ما استند إليه من نصوص الدستور 
والقانون، وال يستطيع القاضي العلماين أن خيالف القانون وحيكم بالشريعة، ويطعن على 

 مبضادة ما يقولون كل هذا مع علمهم. حكمه بالبطالن، ويعزل من منصبه إن فعل ذلك
 .ويفعلون لعقيدة اإلسالم وشريعته

 
 فإا ال -رضي اهللا عنهما–وحىت لو سلمنا أيضاً بصحة الروايات عن ابن عباس  .٤

تكفي لالحتجاج ا على مذهب املرجئة املعاصرين الذين يدعون أن من مل حيكم مبا 
ني العلمانيني أنزل اهللا فليس بكافر حىت وإن غري كل قوانني البالد إىل قوان



 

٤٧٦ 

والنصارى، وحىت وإن أنكر حاكمية الشريعة واستبدل ا حاكمية الشعب أو 
 :احلزب أو األغلبية أو أهوائه الشخصية

 
فإن قول الصحايب إذا مل يكن حجة منفرداً، فهو قطعاً ليس حبجة إذا وجد ما خيالفه من 

آثار عن عمر بن اخلطاب أقوال الصحابة اآلخرين رضوان اهللا عليهم أمجعني، وقد وردت 
 . تؤكد على كفر من مل حيكم مبا أنزل اهللا-رضي اهللا عنهما-وابن مسعود 

 
 :اآلثار عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. أ

 
روى عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد عن أبان ابن أيب عياش عن مسلم أن مسروقاً . ١
ال ولكن : "احلكم من السحت؟ قالقلت لعمر يا أمري املؤمنني أرأيت الرشوة يف : قال

كفر، إمنا السحت أن يكون لرجل عند سلطان جاه ومرتلة، ويكون لآلخر إىل السلطان 
 .]٨٥:  ص٤: أحكام القرآن للجصاص ج[" حاجة، فال يقضي حاجته حىت يهدي إليه

 
:  يف ترمجة بشر بن حممد بن أبان بن مسلم-رمحه اهللا-قال أسلم بن سهل الواسطي . ٢
نا أسلم قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن سعيد قال ثنا بشر بن حممد بن أبان بن مسلم حدث

الواسطي قال ثنا محاد بن سلمة عن أبان بن أيب عياش عن مسلم بن أيب عمران عن 
ال : "أرأيت الرشوة يف احلكم هو السحت؟ قال: مسروق قال قلت لعمر بن اخلطاب

ند السلطان مرتلة ويكون لآلخر إليه حاجة ولكن الكفران، السحت أن يكون للرجل ع
 .]١٨١:  ص١: تاريخ واسط ج[" فيهدي له ليقضي حاجته

 
التاريخ : البخاري رمحه اهللا: راجع[وهذان األثران علتهما يف أبان بن أيب عياش : قلت

، الضعفاء واملتروكني للنسائي ٥٣:  ص٢: ، التاريخ الصغري ج٤٥٤:  ص١: الكبري ج
، ٧٧:  ص١: املقتىن يف سرد الكىن ج: ،اإلمام الذهيب رمحه اهللا١٤:  ص١: رمحه اهللا ج

، أبو نعيم األصبهاين ١٠٣:  ص١: أحوال الرجال ج: أبو إسحاق اجلوزجاين رمحه اهللا



 

٤٧٧ 

 ١: اجلرح والتعديل ج: ، ابن أيب حامت رمحه اهللا١٥٠:  ص٧: حلية األولياء ج: رمحه اهللا
 .]٧٧: ص
 
 :ضي اهللا عنهاآلثار عن ابن مسعود ر. ب
 
ما : وعن مسروق كنت جالساً إىل عبد اهللا فقال له رجل: "قال اهليثمي رمحه اهللا. ١

ذاك الكفر مث قرأ ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم : "السحت؟ الرشا يف احلكم؟ قال
مسند أيب [رواه أبو يعلي وشيخ أيب يعلي حممد بن عثمان بن عمر مل أعرفه " الكافرون

 .]١٣٩:  ص١٠: ، سنن البيهقي الكربى ج١٧٤، ١٧٣:  ص٩: جيعلى 
 

رواه الطرباين يف الكبري " الرشوة يف احلكم كفر، وهو بني الناس سحت: "وعن ابن مسعود
 ٩: ، املعجم الكبري ج٢٠٠، ١٩٩:  ص٤: جممع الزوائد ج[" ورجاله رجال الصحيح

 .]٤: ، سنن سعيد بن منصور ج٢٢٦: ص
 
عن عبد اهللا ] ٦٢:املائدة[ }وأَكِْلِهم السحت{: قوله تعاىل: "ه اهللاقال اهليثمي رمح. ٢

يف احلكم؟ : قيل. الرشا: قال.  أنه سئل عن السحت-رضي اهللا عنه-يعين ابن مسعود 
رواه الطرباين من رواية شريك عن السري عن أيب الضحى والسري مل . ذاك الكفر: قال

حديث (دته يف املعجم الكبري للطرباين رمحه اهللا وقد وج: قلت" أعرفه وبقية رجاله ثقات
احلديث ....عن شريك عن السدي عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا) ٩٠٩٨رقم 

 .]٢٢٥:  ص٩: ، املعجم الكبري ج١٥:  ص٧: جممع الزوائد ج[
 
حدثين يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخربنا عبد : "قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا. ٣

بن أيب سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أما سأال ابن مسعود عن امللك 
 ٦: تفسري الطربي ج[" أيف احلكم؟ ذاك الكفر: "الرشوة يف احلكم من السحت؟ فقال

 . ]٢٢٦:  ص٩: ، املعجم الكبري ج٢٤٠، ٢٣٩، ٢٥٧: ص



 

٤٧٨ 

 
: وب بن إبراهيمراجع يف ترمجة يعق[فهذا سند رجاله كلهم ثقات بفضل اهللا تعاىل : قلت

 ١٢: ، سري أعالم النبالء ج٢٠٢:  ص٩: ج: اجلرح والتعديل البن أيب حامت رمحه اهللا
:  ص١: الكىن واألمساء ج: اإلمام مسلم رمحه اهللا: ويف ترمجة هشيم بن بشري. ١٤١: ص

، ٢٤٢:  ص٨: ، ج٣١١:  ص١: التاريخ الكبري ج: ، اإلمام البخاري رمحه اهللا٧٥٩
، ١١٥:  ص٩: ، ج١٥٥:  ص١: اجلرح والتعديل ج: أيب حامت رمحه اهللاعبد الرمحن بن 

:  ص١: ، ج٢٤٨:  ص١: تذكرة احلفاظ ج: حممد بن طاهر بن القيسراين رمحه اهللا
: حممد بن طاهر بن القيسراين رمحه اهللا: ويف ترمجة عبد امللك بن أيب سليمان. ٢٤٩

:  ص٤: التاريخ الكبري ج: لويف ترمجة سلمة بن كهي. ١٥٥:  ص١: تذكرة احلفاظ ج
:  ص٤: ، ج١٤٣:  ص١: اجلرح والتعديل ج: ، عبد الرمحن بن أيب حامت رمحه اهللا٧٤
ويف . ٩٩:  ص٢: ، ج٩٨:  ص٢: حلية األولياء ج: ويف ترمجة علقمة بن قيس. ١٧٠

، ٣٥:  ص٨: التاريخ الكبري ج: اإلمام البخاري رمحه اهللا: ترمجة مسروق بن األجدع
 .]٣٩٦:  ص٨: اجلرح والتعديل ج: ن بن أيب حامت رمحه اهللاعبد الرمح

 
حدثنا هناد ثنا عبيدة عن عمار عن مسلم بن صبيح : "قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا. ٤

ال من مل حيكم : عن مسروق سألت ابن مسعود عن السحت أهو الرشا يف احلكم؟ فقال
 فهو ظامل، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو مبا أنزل اهللا فهو كافر، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا

فاسق، ولكن السحت يستعينك الرجل على املظلمة فتعينه عليها فيهدي لك اهلدية 
أحكام : ، أبو بكر اجلصاص رمحه اهللا٢٤١، ٢٤٠:  ص٦: تفسري الطربي ج[" فتقبلها

:  ص١٠: ، سنن البيهقي الكربى ج٤: ، سنن سعيد بن منصور ج٨٤:  ص٤: القرآن ج
 .]٣٩٠:  ص٤: ، شعب اإلميان ج١٣٩

 
وروى شعبة عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن : "قال أبو بكر اجلصاص رمحه اهللا. ٥

وسألته عن السحت، . ذلك كفر: سألت عبد اهللا عن اجلور يف احلكم، فقال: مسروق



 

٤٧٩ 

، سنن ٨٥، ٨٤:  ص٤: أحكام القرآن ج: أبو بكر اجلصاص رمحه اهللا[" الرشا: فقال
 .]١٣٩:  ص١٠: البيهقي الكربى ج

 
 -أنصار احلاكمني بغري ما أنزل اهللا-واستدل بعض املرجئة املعاصرين : الشبهة الثانية 

 أن اآليات املذكورة مل ترتل يف -رضي اهللا عنه-مبا ورد من رواية عن الرباء بن عازب 
 . املسلمني

 
ر على النيب صلى اهللا عليه وسلم م: قالعن الرباء بن عازب : "قال اإلمام مسلم رمحه اهللا

هكذا جتدون حد الزاين يف : "بيهودي حممماً جملوداً، فدعاهم صلى اهللا عليه وسلم فقال
أنشدك باهللا الذي أنزل التوراة : "نعم، فدعا رجالً من علمائهم، فقال: قالوا" كتابكم؟

دتين ذا مل ال، ولوال أنك نش: قال" على موسى أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم؟
أخربك، جنده الرجم، ولكنه كثر يف أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا 

تعالوا، فلنجتمع على شيء، نقيمه على الشريف : الضعيف، أقمنا عليه احلد، قلنا
:  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعلنا التحميم واجللد مكان الرجم،والوضيع

يا أَيها {:  فأنزل اهللا عز وجل،، فأمر به فرجم" أول من أحيا أمرك إذ أماتوهاللهم إين"
} ِإنْ أُوِتيتم هـذَا فَخذُوه{: ...إىل قوله} الرسولُ الَ يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر

 واجللد فخذوه، يقول ائتوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم] ٤١:املائدة[
ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك {: وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل اهللا تعاىل

ومن لَّم {، }ومن لَّم يحكُم ِبما أنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ{، }هم الْكَاِفرونَ
 .]١٣٢٧:  ص٣: صحيح مسلم ج[" }أُولَـِئك هم الْفَاِسقُونَيحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَ

 
والرد على ذلك أن روايات أخرى وردت عن صحابة آخرين أن املسلمني داخلون يف 

 : هذه اآليات
 
 :فقد روي عن حذيفة رضي اهللا عنه ذلك. أ



 

٤٨٠ 

 
ان وحدثنا ابن حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفي: " قال الطربي رمحه اهللا.١

وكيع قال ثنا أيب عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري عن حذيفة يف قوله 
نعم اإلخوة لكم بنو : قال. }ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ{

تفسري [" شراكإسرائيل، إن كانت لكم كل حلوة وهلم كل مرة، ولتسلكن طريقهم قدر ال
 .]٢٥٣:  ص٦: الطربي ج

 
حدثنا هناد بن السري قال ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن : "وقال أيضاً رمحه اهللا. ٢

ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم {قيل حلذيفة : أيب ثابت عن أيب البختري قال
عن عبد الرمحن حدثنا احلسن بن حيىي قال ، مث ذكر حنو حديث ابن بشار }الْكَاِفرونَ

سأل : أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري قال
} ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ{رجل حذيفة عن هؤالء اآليات 

فقيل ذلك يف بين إسرائيل : قال} فَأُولَـِئك هم الْفَاِسقُونَ} {فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ{
نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت هلم كل مرة، ولكم كل حلوة، كال واهللا : قال

 ".لتسلكن طريقهم قدر الشراك
 
 : وروي ذلك أيضاً عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه-ب
 

أخربنا عبد : ثنا هشيم، قال: ثنا احلسني، قال: م، قالحدثنا القاس: " قال الطربي رمحه اهللا
أما سأال ابن : امللك بن أيب سليمان، عن سلمة بن كهيل، عن مسروق، عن علقمة

ذاك الكفر مث تال هذه : هي السحت، قاال يف احلكم؟ قال: مسعود عن الرشوة، فقال
 ٦: تفسري الطربي ج[" }ِئك هم الْكَاِفرونَومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـ{: اآلية
 .]٢٤٠: ص
 
 األدلة من السنة: ثانياً



 

٤٨١ 

 
:  قال-رضي اهللا عنه- وحسنه عن عدي بن حامت - وغريه-أخرج الترمذي رمحه اهللا 

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا 
} اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن اللِّه{راءة الوثن ومسعته يقرأ يف سورة ب

قال أما إم مل يكونوا يعبدوم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئا استحلوه ] ٣١:التوبة[
سنن سعيد : راجع أيضاً. ٢٧:  ص٥: سنن الترمذي ج[ "وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه

، مصنف ابن أيب ١١٦:  ص١٠: ، سنن البيهقي الكربى ج٢٤٥:  ص٥: بن منصور ج
 ٧: ، شعب اإلميان ج٩٢:  ص١٧: ، املعجم الكبري للطرباين ج١٥٦:  ص٧: شيبة ج

 .]٣٥٥:  ص٢: ، فتح القدير ج٤٥: ص
 

 أن املوىل -رضي اهللا عنه-ففي هذا احلديث بني النيب صلى اهللا عليه وسلم لعدي بن حامت 
نصارى مشركني ال ألم يتعبدون بالشعائر ألحبارهم من دون اهللا، سبحانه تعاىل قد عد ال

 .ولكن ألم يتبعوم يف حتليل احلرام وحترمي احلالل البني يف كتاب اهللا
 

 يظن أن العبادة منحصرة يف تقدمي الشعائر -رضي اهللا عنه-لقد كان عدي بن حامت 
رى ال يصلّون ألحبارهم ورهبام التعبدية كالصالة والصيام حنوها، ولكن ملا كان النصا

وال يصومون، ظن أم مل يتخذوهم أرباباً، لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أزال عنه 
هذا اللبس وبني له أم بطاعتهم إياهم يف التحليل والتحرمي على وجه خمالف للشرع، قد 

ليمان وعبد اهللا بن اختذوهم أرباباً من دون اهللا، وقد روي هذا التفسري عن حذيفة بن ا
 .عباس رضي اهللا عنهم

 
اتخذُواْ {عن أيب البختري قال قيل حلذيفة أرأيت قول اهللا : "قال الطربي رمحه اهللا

أما إم مل يكونوا يصومون هلم وال يصلون هلم ولكنهم كانوا إذا أحلوا : ؟ قال}أَحبارهم
 . هلم حرموه فتلك كانت ربوبيتهمهلم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله اهللا

 



 

٤٨٢ 

مل : قال عبد اهللا بن عباس} اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن اللِّه{ عن السدي
" يأمروهم أن يسجدوا هلم، ولكن أمروهم مبعصية اهللا فأطاعوهم، فسماهم اهللا بذلك أرباباً

، ٣٥٥:  ص٢: فتح القدير ج:  راجع أيضاً.١١٥، ١١٤:  ص١٠: تفسري الطربي ج[
 .]٣٥٠:  ص٢: تفسري ابن كثري ج

 
وقد أمجع على هذا الفهم السلف الصاحل وأئمة اإلسالم، وحنن ننقل هنا بعضاً من 

 :أقواهلم رمحهم اهللا
 
يعين سادة هلم من دون اهللا، يطيعوم } أَربابا من دوِن اللِّه{ ":قال الطربي رمحه اهللا -
 معاصي اهللا، فيحلون ما أحلوه هلم مما قد حرمه اهللا عليهم، وحيرمون ما حيرمونه عليهم، يف

 .مما قد أحله اهللا هلم
 

فإنه يعين به وما أمر هؤالء اليهود } وما أُِمرواْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَـها واِحدا{: وأما قوله
رباباً إال أن يعبدوا معبوداً واحداً وأن والنصارى الذين اختذوا األحبار والرهبان واملسيح أ

يطيعوا إال رباً واحداً دون أرباب شىت، وهو اهللا الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل 
 .خلق، املستحق على مجيع خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية

 
}وِإالَّ ه أمر اخللق بعبادته ال تنبغي األلوهية إال لواحد الذي : يقول تعاىل ذكره} الَّ ِإلَـه

 .ولزمت مجيع العباد طاعته
 
تفسري الطربي [" ترتيهاً وتطهرياً هللا عما يشرك يف طاعته: يقول} سبحانه عما يشِركُونَ{
 .]١١٥، ١١٤:  ص١٠: ج
 
آل [} ِهوالَ يتِخذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دوِن اللّ{: قوله تعاىل ":قال القرطيب رمحه اهللا -

اتخذُواْ {: وهو نظري قوله تعاىل. أي ال نتبعه يف حتليل إال فيما حلله اهللا تعاىل] ٦٤:عمران



 

٤٨٣ 

معناه أم أنزلوها مرتلة رم يف قبول حترميهم } أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن اللِّه
 .]١٠٦:  ص٤: لقرطيب جتفسري ا[" وحتليلهم ملا مل حيرمه اهللا ومل حيله اهللا

 
وإمنا وصفهم اهللا تعاىل بأم اختذوهم أرباباً، ألم  ":قال أبو بكر اجلصاص رمحه اهللا -

أنزلوهم مرتلة رم وخالقهم يف قبول حترميهم وحتليلهم، ملا مل حيرمه اهللا، ومل حيلله، وال 
فون كلهم متساوون يف يستحق أحد أن يطاع مبثله إال اهللا تعاىل، الذي هو خالقهم، واملكل

: أحكام القرآن للجصاص ج["  أمره وتوجيه العبادة إليه دون غريهوإتباعلزوم عبادة اهللا 
 .]٢٩٧:  ص٢
 
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من {:  عن قوله تعاىل-رمحه اهللا-ويقول ابن حزم  -

حيرمون ما حرم أحبارهم ورهبام، وحيلّون ما ملّا كان اليهود والنصارى "} دوِن اللِّه
أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا ا، ومسى اهللا تعاىل هذا العمل 

: الفصل ج[" اختاذ أرباب من دون اهللا وعبادة، وهذا هو الشرك من دون اهللا بال خالف
 .]٦٦:  ص٣
 
بعد أن أورد حديث عدي بن حامت  -رمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

فقد بين النيب صلى اهللا عليه وسلم أن عبادم إياهم كانت يف حتليل احلرام : "السابق
وحترمي احلالل، ال أم صلوا هلم وصاموا هلم، ودعوهم من دون اهللا، فهذه عبادة الرجال، 

الفتاوى [" }بحانه عما يشِركُونَس الَّ ِإلَـه ِإالَّ هو{: وقد ذكر اهللا أن ذلك شرك بقوله
 .]٦٧:  ص٧: ج
 
} وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ {:وقوله تعاىل ":وقال ابن كثري رمحه اهللا -
 أي حيث عدلتم من أمر اهللا لكم وشرعه إىل قول غريه، فقدمتم ذلك، ]١٢١:األنعام[

وقد . }واْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن اللِّهاتخذُ{: فهذا هو الشرك، كقوله تعاىل
يا رسول اهللا ما عبدوهم، : قال يف تفسريها عن عدي بن حامت أنه ٣٠٩٥روى الترمذي 



 

٤٨٤ 

 "بلى إم أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل فاتبعوهم فذلك عبادم إياهم: "فقال
 .]١٧٢:  ص٢: تفسري ابن كثري ج[
 

اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن  {:وقال أيضاً رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل
استنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم، وهلذا قال : وقال السدي: "}اللِّه
الذي إذا حرم الشيء فهو احلرام، وما أي } وما أُِمرواْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَـها واِحدا{: تعاىل

الَّ ِإلَـه ِإالَّ هو سبحانه عما {حلله فهو احلالل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ، 
أي تعاىل وتقدس وترته عن الشركاء والنظراء واألعوان واألضداد واألوالد ال } يشِركُونَ

 .]٣٥٠:  ص٢: تفسري ابن كثري ج[" إله إال هو وال رب سواه
 
ومعىن اآلية أم ملا أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه  ":وقال الشوكاين رمحه اهللا -

 ٢: فتح القدير ج[" كانوا مبرتلة املتخذين هلم أرباباً ألم أطاعوهم كما تطاع األرباب
 .]٣٥٣: ص
 
من : "سابق مبوباً فوق حديث عدي الالوهاب رمحه اهللا ويقول الشيخ حممد بن عبد -

حاشية [" أطاع العلماء واألمراء يف حترمي ما أحل اهللا أو حتليل ما حرم فقد اختذهم أرباباً
 .]١٤٦: كتاب التوحيد ص

 
 أقوال العلماء: ثالثاً

 
وباإلضافة ملا ذكرنا من أقوال العلماء اليت أوردناها يف شرح اآليات والسنة السابق 

قوال العلماء الكرام يف احلكم مبا أنزل اهللا وعاقبة إيرادها، نورد هنا طائفة خمتصرة من أ
 :خمالفته

 



 

٤٨٥ 

باالضطرار من دين املسلمني -ومعلوم  ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا.١
 أن من سوغ اتباع غري دين اإلسالم أو اتباع شريعة غري شريعة -وباتفاق مجيع املسلمني

ر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض حممد صلى اهللا عليه وسلم فهو كافر، وهو ككف
ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِباللِّه ورسِلِه ويِريدونَ أَن يفَرقُواْ بين اللِّه {: الكتاب، كما قال تعاىل

* يالً ورسِلِه ويقُولُونَ نؤِمن ِببعٍض ونكْفُر ِببعٍض ويِريدونَ أَن يتِخذُواْ بين ذَِلك سِب
]" ١٥١-١٥٠:النساء[} أُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ حقًّا وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا

 .]٣٤١:  ص٤: جمموع الفتاوى ج[
 
 مفيت السعودية السابق عن قوانني احملاكم -رمحه اهللا- قال الشيخ حممد بن إبراهيم .٢

وقد انتهى إلينا نسخة عنواا نظام : "لرياض يف وقتهالتجارية يف رسالة وجهها إىل أمري ا
احملكمة التجارية باململكة العربية السعودية ودرسنا قريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً 

واعتبار شيء من القوانني للحكم ا ولو يف أقل القليل ال ... وضعية قانونية ال شرعية
من فتاوى [" د هذا كفر ناقلٌ عن امللةواعتقا... شك أنه عدم رضا حبكم اهللا ورسوله

 .]٢٥١:  ص١٢:  مفيت السعودية السابق ج-رمحه اهللا-الشيخ حممد بن إبراهيم 
 
 يف رسالة وجهها إىل رئيس احملكمة العليا بالرياض يف شأن قانون -رمحه اهللا- ويقول .٣
اكم الشرعية الذي حيكّمه مكتب العمل والعمال وما جيب على احمل" نظام العمل والعمال"

 :جتاهه
 
من حممد بن إبراهيم إىل حضرة فضيلة رئيس احملكمة العليا بالرياض، السالم عليكم "

 ورمحة اهللا وبركاته، وبعد، 
 

فقد اطلعنا على خطابكم حول املعامالت اليت ترد من مكتب العمل والعمال، والذي 
ائه، فعلى احملكمة النظر فيه، يتعني اتباعه يف مثل هذا أن ما أُحيل للمحكمة للبت فيه وإ

ألنه من صميم عملها، أما إذا أُحيلت املعاملة إلنفاذ توجيه من مكتب العمل، مث تعاد إليه، 



 

٤٨٦ 

لينهيها مبوجب تعليمات ونظم ما أنزل اهللا ا من سلطان، فال يسوغ للمحكمة االلتفات 
لى التحاكم بغري ما أنزل ملثل هذا التوجيه، ألن ذلك يعد من احملكمة موافقة بل مساعدة ع

 . اهللا
 

 مفيت -رمحه اهللا-من فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم [" هـ٢٣/١٠/١٣٧٩رئيس القضاء 
 .]٢٥١:  ص١٢: السعودية السابق ج

 
فهذا الفعل : " يف حتكيم القوانني الوضعية-رمحه اهللا- ويقول الشيخ أمحد حممد شاكر .٤

ار ألحكام أهل الكفر على حكم اهللا سبحانه، إعراض عن حكم اهللا ورغبة عن دينه وإيث
" وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة على اختالفهم يف تكفري القائل به والداعي إليه

 . ]١٥٧:  ص٤: عمدة التفسري ج[
 
 يف تعليقاته على كتاب التوحيد، يف -رمحه اهللا- ويقول الشيخ حممد حامد الفقي .٥

فهو بال شك كافر مرتد إذا أصر عليها ومل يرجع إىل : "ةشأن محكِّم القوانني الوضعي
احلكم مبا أنزل اهللا، وال ينفعه أي اسم تسمى به وال أي عمل من ظواهر أعمال الصالة 

 .]٣٩٦:  ص٣: ج: فتح ايد شرح كتاب التوحيد هامش [" والصيام واحلج وحنوها
 
حتكيم النظام املخالف  ":هللا ويقول العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه ا.٦

لتشريع خالق السماوات واألرض يف أنفس اتمع وأمواهلم وأعراضهم وأنسام كفر 
خبالق السماوات واألرض، ومترد على نظام السماء، الذي وضعه من خلق اخلالئق كلها، 

 شركَاء أَم لَهم{وهو أعلم مبصاحلها سبحانه وتعاىل أن يكون معه مشرع آخر علواً كبرياً 
أْذَن ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد نم موا لَهعرلَكُم {] ٢١:الشورى[} ش لَ اللّها أَنزم متأَيقُلْ أَر

]" ٥٩:يونس[} من رزٍق فَجعلْتم منه حراما وحالَالً قُلْ آللّه أَِذنَ لَكُم أَم علَى اللِّه تفْترونَ
 .]٨٤:  ص٤: البيان جأضواء [
 



 

٤٨٧ 

 احلكم الواجب يف حق احلكام املبدلني للشرائع: الفصل الثاين
 
 يف صحيحيهما عن جنادة بن أيب أمية -رمحهما اهللا–روى اإلمامني البخاري ومسلم  −

 حدث حبديث ،أصلحك اهللا: قلنا. دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض: قال
دعانا النيب صلى اهللا عليه : قال ، اهللا عليه وسلمينفعك اهللا به، مسعته من النيب صلى

وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم 

:  ص٣: ، صحيح مسلم ج٢٥٨٨:  ص٦: صحيح البخاري ج[ "من اهللا فيه برهان
:  ص٨: ، سنن البيهقي الكربى ج٤٠٨:  ص٤:  ج١، مسند أيب عوانة ١٤٧٠
 .]١٥٧:  ص٣: ، الترغيب والترهيب ج٣١٤:  ص٥: ، مسند أمحد ج١٤٥

 
الذي عليه : ونقل ابن التني عن الداودي قال ":قال ابن حجر العسقالين رمحه اهللا −

 فالواجب  إال خلعه بغري فتنة وال ظلم وجب، والعلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر على
الصرب، وعن بعضهم ال جيوز عقد الوالية لفاسق ابتداًء، فان أحدث جوراً بعد أن كان 
عدالً فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه، والصحيح املنع إال أن يكفر فيجب اخلروج 

 .]٨:  ص١٣: فتح الباري ج[" عليه
 
دم البحث يف هذا الكالم على حديث عبادة يف األمر وقد تق ":وقال أيضاً رمحه اهللا −

وهو يف كتاب الفنت، بالسمع والطاعة إال أن تروا كفراً بواحاً مبا يغين عن إعادته 
وملخصه أنه ينعزل بالكفر إمجاعاً، فيجب على كل مسلم القيام يف ذلك، فمن قوي 
على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه اإلمث، ومن عجز وجبت عليه اهلجرة من تلك 

 .]١٢٣:  ص١٣: فتح الباري ج[" األرض
 
غيري للشرع أو بدعة فلو طرأ عليه كفر وت: قال القاضي ":وقال النووي رمحه اهللا −

خرج عن حكم الوالية، وسقطت طاعته، ووجب على املسلمني القيام عليه وخلعه 



 

٤٨٨ 

ونصب إمام عادل، إن أمكنهم ذلك، فإن مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيام 
خبلع الكافر، وال جيب يف املبتدع، إال إذا ظنوا القدرة عليه، فإن حتققوا العجز مل جيب 

شرح النووي على صحيح [" هاجر املسلم عن أرضه إىل غريها ويفر بدينهالقيام، ولي
 .]٢٢٩:  ص١٢: مسلم ج

 
من فارق  (: يف شرحه حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال ابن حجر العسقالين −

وقد أمجع الفقهاء على وجوب : ")اجلماعة شرباً فكأمنا خلع ربقة اإلسالم من عنقه
هاد معه، وأن طاعته خري من اخلروج عليه، ملا يف ذلك من طاعة السلطان املتغلب واجل
وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما يساعده، ومل يستثنوا من . حقن الدماء وتسكني الدمهاء

ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك بل جتب جماهدته 
 .]٧:  ص١٣: فتح الباري ج[" ملن قدر عليها

 



 

٤٨٩ 

 

 نظرة على الواقع املعاصر للمسلمني:  الثالثالفصل
 

واآلن بعد أن أوجزنا فيما سبق األدلة الشرعية بشأن من ترك احلكم مبا أنزل اهللا سبحانه، 
واستبدل به القوانني الوضعية، وما هو واجب املسلمني جتاهه، نلقي نظرة موجزة أيضاً 

 طرية قضية احلكم بشريعة اهللا وعلى واقع املسلمني احلايل فيما يتعلق ذه القضية اخل
 .التحاكم إليها

 
فأول ما يلفت انتباه الناظر املتأمل أن بالد املسلمني كلها مل تنج من هذه الفتنة، ففي 

 . كل قطر حكومة حتكم بغري ما أنزل اهللا، وجترب الناس على التحاكم إليه
 

وب واألمم، لتبني لك فإذا ربطت هذا بسيطرة القوى العظمى الكفرية على مقدرات الشع
أن هذه الفتنة املفروضة على العامل اإلسالمي سياسة مقصودة من أكابر ارمني للسيطرة 
على بالد اإلسالم وإخضاعها، ويتبني لك ملاذا مل يكتف هؤالء املستكربين بالسيطرة 
ىل العسكرية واالقتصادية على بالد املسلمني وثروام، وتركهم يتحاكمون فيما بينهم إ

شريعتهم؟ ملاذا يصر هؤالء املستكربون على تغيري النظم التشريعية بل والفكرية والسلوكية 
 واالجتماعية للمسلمني؟

 
إن اإلجابة على هذا السؤال تنبع من طبيعة اإلسالم نفسه؛ فاإلسالم أنزل للناس ليكون 

 الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما وأَنزلْنا ِإلَيك{ ؛مهيمناً على حيام ومرشداً هلم يف كل شؤوم
بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه فَاحكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللّه والَ تتِبع أَهواءهم عما 

قالْح ِمن اءكيف ، مل يرتل املوىل سبحانه اإلسالم ليكون عقيدة قابعة]٤٧:املائدة[} ج 
األديرة واملعابد، وال سلوكاً شخصياً ال يتعدى إىل العمل العام واجلهاد من أجل احلق 

 . والعدل
 



 

٤٩٠ 

وهذه اخلاصية يف اإلسالم جعلته خطراً على أكابر ارمني، خطر ألنه يدعو أتباعه إىل 
م خير كُنت {؛تغيري واقع احلياة املنحرف، وإعادا إىل منهج اهللا الصحيح وصراطه املستقيم

آل [} أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللِّه
، ]٣٩:األنفال[} وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه{، ]١١٠:عمران

ونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُ{
 ].٧٦:النساء[} أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا

 
ىل وخطر ألنه ليس دعوة قومية وال حملية ولكنه دعوة للناس كافة أن يتركوا عبادة العباد إ

 ].٢٨:سبأ[} وما أَرسلْناك ِإلَّا كَافَّةً لِّلناِس بِشريا ونِذيرا{عبادة رب العباد 
 

 أن اإلسالم تكمن قوته يف عقيدته وأحكامه، اليت تسعى -من قدمي-لذا فقد أدرك األعداء 
 على إلحقاق احلق وإزهاق الباطل، ولذا مل يكن كافياً يف القضاء على اإلسالم والسيطرة

املسلمني االكتفاء زميتهم عسكرياً وانتهام اقتصادياً وحتطيمهم سياسياً، كل هذا كان 
املقدمة ملرحلة أهم وأخطر وأكثر إحلاحاً، أال وهي سلخ اإلسالم من نفوس املسلمني، حىت 
ينفصل واقعهم عن تارخيهم، ويصبح ذكرى باردة ال أثر هلا يف الشعور وال وقع هلا يف 

 .وال قبول هلا يف الفكر وال ممارسة هلا يف السلوكالضمري 
 

 تضيع كل جهود أعداء -وهي سلخ اإلسالم من نفوس املسلمني-وبدون هذه اخلطوة 
 . اإلسالم يف القضاء عليه وهزمية أتباعه

 
 أن تغييب الشريعة عن احلكم :هذه هي احلقيقة اليت نود إبرازها والتأكيد عليها أال وهي

 -بالقهر األمين واخلداع الفكري والتزوير السياسي-نني العلمانية ا واستبدال القوا
متثل مصلحة أساسية ومنهجاً أصيالً يف معركة أكابر املستكربين من الصليبيني الغربيني 

 .وحلفائهم اليهود ضد اإلسالم واملسلمني
 



 

٤٩١ 

 العالقة بني :ويف ضوء هذه احلقيقة تتكشف لنا تفاصيل أخرى يف غاية اخلطورة، منها مثالً
هؤالء املستكربين أعداء اإلسالم وبني أعداء الشريعة يف بالدنا من احلكام والكتاب 
واملفكرين والقضاة وأجهزة األمن وعلماء السلطة واملرجئة املعاصرين وبائعي الفتاوى 

 .وطالب املناصب
 

ليبيني كل هؤالء يشكلون حلفاً واحداً ضد اإلسالم يتراص صفوفاً خلف قادم من الص
اجلدد يف محلتهم الصليبية اليهودية اجلديدة؛ تنتظم مجوعهم خلف أكابر جمرميهم بدءاً من 
احلكام يف واشنطن وتل أبيب حىت نصل إىل أقل جندي حيمل السالح دفاعاً عن النظم 

 .العلمانية املستسلمة إلسرائيل وعدواناً على اإلميان واملؤمنني
 

وهي أن أعداء اإلسالم الصليبيني  ؛ونزيدها وضوحاًحقيقة أخرى نود أن نؤكد عليها 
اجلدد واليهود يعتمدون يف حرم إلقصاء الشريعة على عدة جبهات، من أخطرها 

 وجنود هذه اجلبهة يسعون إىل تشويه احلقائق الشرعية من أجل إثبات ،اجلبهة الفكرية
 .شرعية احلكام املفروضني على بالد اإلسالم

 
فة من املنتسبني للعلم والدعوة، تعترب حكامنا املرتدين حكاماً وعلى رأس هؤالء طائ

شرعيني جتب هلم الطاعة، وتطالبنا بإسباغ الشرعية على كل االتفاقات اليت أبرمها هؤالء 
اخلونة مع أعدائنا، تلك االتفاقات اليت أدت إىل احتالل بالدنا، واستخدامها كقواعد 

 الطائفة أيضاً الشباب املتحمس إىل أن حيصر اجلهاد للقوات الصليبية اليهودية، وتدعو تلك
 !!ضد األمريكان واليهود عرب هؤالء احلكام وبإذم وإشرافهم

 
 فارتكبت هذه الطائفة بذلك عدة شناعات؛

 
 .فهي أوالً قد اعترفت بشرعية احلكام املرتدين احملاربني هللا ورسوله •



 

٤٩٢ 

الم واملسلمني، تلك اجلرائم اليت وهي ثانياً قد اعترفت بشرعية جرائمهم يف حق اإلس •
أدت الحتالل بالدنا إما يف صورة الوجود العسكري الظاهر أو يف صورة التنازالت 
واالتفاقيات واملساعدات اليت تقدم ألعداء اإلسالم من الصليبيني واليهود لكي يتمادوا 

 .يف سيطرم وقهرهم ألمتنا املسلمة
حاولة استغفال ااهدين ومطالبتهم أن يسلموا وهي ثالثاً دف إىل إجهاض اجلهاد مب •

 .قياد اجلهاد لعبيد أعداء اإلسالم
 

وطائفة أخرى من عناصر هذه الكتيبة الفكرية املعادية لإلسالم نود أن نشري إليها، أال 
وهم دعاة الدميقراطية، وهؤالء حقيقة دعوم دين جديد يدعون إليه يقوم على 

راطية، بدالً من اإلسالم الذي يقوم على إسالم األمر كله هللا العلمانية والوطنية والدميق
 .واألخوة يف اإلميان والتحاكم إىل الشريعة

 
وسنكتفي يف هذا اال بإثبات نفاق أعداء اإلسالم يف تشجيعهم للدعوة إىل الدميقراطية، 

 . الل املسلحفالدميقراطية اليت يدعون إليها هي دميقراطية القهر وتزوير االنتخابات واالحت
 

إن نظرة واحدة إىل دول العامل اإلسالمي تكشف لك عن نوع الدميقراطية لدى 
 :أصدقاء أمريكا

 
هل ميكن أن تكون هناك دميقراطية يف اجلزائر اليت قمعت فيها املظاهرات بالدبابات  •

 !وزج بالفائزين يف االنتخابات إىل السجون
يت تزور فيها االنتخابات بقوة الشرطة هل ميكن أن تكون هناك دميقراطية يف مصر ال •

 !وميارس فيها التعذيب على أوسع نطاق وتفرض فيها أحكام الطوارئ لعقود طويلة
 !هل ميكن أن تكون هناك دميقراطية يف الكويت اليت تعترب قاعدة أمريكية •
هل ميكن أن تكون هناك دميقراطية يف أفغانستان اليت يعاقب فيها خمالف حكومة كابل  •

 ! قريته وإحراق دوره وأهلهبقصف



 

٤٩٣ 

هل ميكن أن تكون هناك دميقراطية يف العراق وهي حتت وطأة ربع مليون صلييب  •
 !!بطائرام ودبابام

 
لقد كان دعاة الدميقراطية يرددون دائماً أن الذي ال ميلك قوته ال ميلك صوته، فما بالك 

 !!بالذي ال ميلك روحه
 

 !! أمريكا؛ احنراف يف العقيدة ونفاق يف السلوكهذه هي الدميقراطية اليت ترحب ا
 

والسبب واضح؛ ألن األمة املسلمة لو تركت لتبدي رأيها حبرية لرفضت هؤالء احلكام 
العمالء ولرفضت العدوان الصلييب اليهودي، ولطالبت حكامها باجلهاد لتحرير ديارها، لذا 

طية ليس إتاحة الفرصة للشعوب فإن غرض أمريكا والصليبية اليهودية من الدعوة للدميقرا
لتنال حريتها، ولكن غرضها احلقيقي هو منع التحاكم إىل الشريعة اليت تنتمي إليها األمة 
وتلتف حوهلا وتطالب بالتحاكم إليها، ولكنها احلرب القذرة اليت يباح فيها كل أنواع 

 .الغش والكذب واخلداع
 

وهي أنه إذا كانت الدساتري الوضعية  ؛حقيقة أخرى نود أن نتطرق إليها بإشارة سريعة
هي مظهر عدم احلكم بالشريعة يف بالد املسلمني، فإن األمم املتحدة واهليئات الدولية 

 .هي مظهر ذلك يف العالقات الدولية
 

لقد صممت األمم املتحدة لتعرب عن إرادة القوى املسيطرة على العامل بعد هزمية أملانيا 
ة الثانية، وبالتايل خدمة الصهيونية العاملية اليت أعلنت قيام وحلفائها يف احلرب العاملي

إسرائيل بالتحالف مع الواليات املتحدة والغرب ومباركة االحتاد السوفييت بعد اية تلك 
 .احلرب

 



 

٤٩٤ 

ولو مل يكن إال التحاكم إىل رأي األغلبية يف األمم املتحدة عيباً لكفاه احنرافاً عن منهج 
 .قد ضم إليه اخلضوع إلرادة أكابر ارمني اخلمسةاإلسالم، فما بالك و

 
فاألمم املتحدة اليت تطفح مواثيقها بالتبشري بالنظام العاملي العادل القائم على حرية 
الشعوب وحقوق اإلنسان، تسيطر على كل دوهلا مخسة من أعضائها، يتحكمون يف 

شاءون، ويلتزم بقية مصري العامل ويفرضون العقوبات واحلصار بل واحلروب على من ي
 .أعضاء األمم املتحدة بتنفيذ قرارام

 
وهذا مظهر من مظاهر النفاق األصيل يف الفكر الغريب والسلوك الغريب، فكل القيم الغربية 
هلا تطبيقان، تطبيق على اآلخرين، وتطبيق آخر متناقض على أنفسهم، بل تعدى النفاق 

 جملس األمن هلا تطبيقان، فإذا كانت هذه ألكثر من ذلك، فحىت القرارات اليت يصدرها
القرارات ضد مصلحة إسرائيل أو اهلند أو أمريكا فهي غري قابلة للتنفيذ، أما إذا كانت 
ضد دولة عربية أو مسلمة فهي فورية التنفيذ، مث زادوا يف النفاق درجة أشنع، وهو إعالن 

بأمنها ومصاحلها، يف الوقت الذي أمريكا أا ال تلتزم بقرارات األمم املتحدة فيما يتعلق 
وليس هنا جمال االستطراد . تعاقب فيه كل من ال يلتزم مبا تريده من قرارات األمم املتحدة

يف ذلك، وإمنا أردنا أن نشري بإجياز إىل مدى االحنراف عن اإلسالم عقيدة وسلوكاً، 
ية الدولية واتمع ومدى اخلضوع إلرادة أكابر ارمني جراء االعتراف مبا يسمى بالشرع

 .الدويل إىل غري ذلك من اخلدع
 

واآلن بعد أن تبني لنا خطورة احلرب على الشريعة واهلدف اخلبيث من ورائها، يربز 
 وما هو العمل؟ وما هو احلل؟: السؤال اهلام

 
احلل هو إقامة الدولة املسلمة بالتصدي للحلف الصلييب اليهودي لطرد قواته من بالد 

 .لع احلكام العمالء وتنصيب احلكومة املسلمة والدفاع عنهااإلسالم وخ
 



 

٤٩٥ 

ولعل احلقيقة قد اتضحت لكل ذي عينني أن احللول السلمية ال جتدي شيئاً أمام التكرب 
الصلييب الذي يستخدم القوة الباطشة يف االحتالل املباشر لبالدنا، وأمام البطش احلكومي 

 .الذي يفرض نفسه بالدبابات والتزوير
 
 .ن فلم يبق إال اجلهاد باليد واللسان للنكاية يف أعداء اإلسالم وفضح خمططامإذ
 

: إنه طريق طويل ولكنه طريق األنبياء واملرسلني وأتباعهم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ٣: صحيح مسلم ج" (ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة"
 )١٥٢٤: ص
 

ولَوالَ دفْع اللِّه الناس  {؛ضت سنة املوىل سبحانه وتعاىل أن يتدافع احلق والباطلوقد اقت
الَِمنيلَى الْعٍل عذُو فَض اللّه لَـِكنو ضِت اَألردٍض لَّفَسعِبب مهضعولذا ]٢٥١:البقرة[} ب ،
بعد استشرائه تنشأ شيئاً إذا طغى الباطل فال بد من ظهور احلق ملقاومته، ومقاومة الباطل 

 .فشيئاً
 

وهذه املرحلة اليت نعيشها متثل ظهور احلق، واستعصاءه على االنكسار حتت ضغط 
قوى الكفر العاملية، مث بداية مرحلة الرد والنكاية، وأخرياً وليس آخراً تعاطف األمة 

يتخطى حواجز والتفافها حول الطليعة ااهدة، واكتساب الطليعة ااهدة عمقاً شعبياً 
 .اللون واجلنس والعرق والوطن، ويتوحد حول راية اجلهاد ملدافعة أعداء اإلسالم

 
وسيستنكر كثري من اليائسني على الطليعة ااهدة مقاومتها للهيمنة الكفرية العاملية، 
وهؤالء مل يفقهوا يف الدين وال يف الدنيا وال تاريخ األمم وال السنن اجلارية يف أحوال 

ر شيئاً، كما أم مل يفقهوا تركيب املادية الصليبية املعاصرة، ومل يعرفوا عن مدى البش
ضعفها واهترائها شيئاً، بل مل يدركوا مدى القوة الكامنة يف عقيدة اإلسالم والطاقات 



 

٤٩٦ 

اهلائلة اليت تتمتع ا األمة املسلمة، بل مل يدركوا من خطورة أمة الرسالة ما أدركه 
 .أعداؤها

 
ا ختاذلوا حرموا من البصرية، والتصقوا بواقعهم الذليل، وداروا يف فلكه، وقيدوا ولكن مل

 .أنفسهم بأغالله بأيديهم، خوفاً من أن حتملهم اهلمة على التضحية
 

 وتلك خديعة الطبع اللئيم*** يرى اجلبناء أن العجز عقل 
 عن املعايل ويغري املرء بالكسل*** حب السالمة يثين عزم صاحبه 

 يف األرض أو سلماً يف اجلو فاعتزل***  جنحت إليه فاختذ نفقاً فإن
 

يتمتعون مة . أما أهل اجلهاد فهم على يقني من وعد رم، واطمئنان إىل صدق رسالتهم
نفس تعينهم على التصدي ألعدائهم وبصرية بأحوال العامل من حوهلم، وكل هذا من 

والَِّذين جاهدوا ِفينا {س واحلركة واجلماعة، بركات عقيدة التوحيد ومثارها الطيبة يف النف
 ].٦٩:العنكبوت[} لَنهِدينهم سبلَنا

 
 املمتد من لدن آدم عليه -لتحكيم شريعة اهللا-كانت هذه بعض اخلواطر عن طريق اجلهاد 

السالم إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، فما كان فيها من خري فهو من توفيق اهللا 
ِإنْ أُِريد ِإالَّ {ه، وما كان فيها من غري ذلك فهو من نفس كاتبها ومن الشيطان، ومنت

ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه عوا تمو تطَعتا اسم الَح٨٨:هود[} اِإلص.[ 
 

آِخرلَّى اوصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سُهللا ع. 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 

 



 

٤٩٧ 

 املراجع
 

وقد رتبتها ترتيباً أجبدياً، وذكرت فيها تفاصيل طبعة كل مرجع موجود يف الكتاب ليسهل 
ع فيها من نقص لظروف التنقل وقلة الرجوع إليه ملن أراد، وأسأل القارئ املعذرة عما وق
 .االستقرار، واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل

 
أحكام القرآن ألمحد بن علي الرازي اجلصاص أيب بكر رمحه اهللا، دار إحياء التراث  -

 .هـ١٤٠٥العريب، بريوت، سنة 
تاب اإلحكام يف أصول األحكام لعلي بن حممد اآلمدي أيب احلسن رمحه اهللا، دار الك -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٤العريب، بريوت، سنة 
أحوال الرجال إلبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين أيب إسحاق رمحه اهللا، مؤسسة الرسالة،  -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٥بريوت، سنة 
 .أضواء البيان للشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا -
محد بن حممد بن حنبل بن هالل بن حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم أل -

أسد بن إدريس بن عبداهللا بن حيان بن عبداهللا بن أنس رمحه اهللا، دار الراية، الرياض، 
 .م، الطبعة األوىل١٩٨٩سنة 

تاريخ بغداد ألمحد بن علي أيب بكر اخلطيب البغدادي رمحه اهللا، دار الكتب العلمية،  -
 .بريوت

بن إبراهيم أيب عبد اهللا البخاري اجلعفي رمحه اهللا، دار التاريخ الكبري حملمد بن إمساعيل  -
 .الفكر

حملمد بن إبراهيم بن إمساعيل أيب عبد اهللا البخاري اجلعفي ) األوسط(التاريخ الصغري  -
 -هـ١٣٩٧ القاهرة، سنة - مكتبة دار التراث، حلب-رمحه اهللا، دار الوعي

 .م، الطبعة األوىل١٩٧٧



 

٤٩٨ 

راسيل ألمحد بن عبدالرحيم بن احلسني بن عبدالرمحن حتفة التحصيل يف ذكر رواة امل -
م، ١٩٩٩بن أيب بكر بن إبراهيم الكردي رمحه اهللا، مكتبة الرشيد، الرياض، سنة 

 .الطبعة األوىل
حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي  -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٦ سنة أيب الفداء رمحه اهللا، دار حراء، مكة املكرمة،
حملمد بن طاهر بن ) أطراف أحاديث كتاب اروحني البن حبان(تذكرة احلفاظ  -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤١٥القيسراين رمحه اهللا، دار الصميعي، الرياض، سنة 
الترغيب والترهيب من احلديث الشريف لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري أيب حممد  -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤١٧ر الكتب العلمية، بريوت، سنة رمحه اهللا، دا
التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح لسليمان بن خلف بن  -

سعد أيب الوليد الباجي رمحه اهللا، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، سنة 
 .م، الطبعة األوىل١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

 احلجاج املروزي أيب عبد اهللا رمحه اهللا، مكتبة تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر بن -
 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٦الدار، املدينة املنورة، سنة 

تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أيب الفداء رمحه اهللا، دار  -
 .هـ١٤٠١الفكر، بريوت، سنة 

لشافعي رمحه اهللا، دار تقريب التهذيب ألمحد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين ا -
 .م، الطبعة األوىل١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الرشيد، سوريا، سنة 

ذيب التهذيب ألمحد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي رمحه اهللا، دار  -
 .م، الطبعة األوىل١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الفكر، بريوت، سنة 

 اهللا، مؤسسة ذيب الكمال ليوسف بن الزكي عبد الرمحن أيب احلجاج املزي رمحه -
 .م، الطبعة األوىل١٩٨٠ -هـ١٤٠٠الرسالة، بريوت، سنة 

 .التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا -
الثقات حملمد بن حبان بن أمحد أيب حامت التميمي البسيت رمحه اهللا، دار الفكر، سنة  -

 .م، الطبعة األوىل١٩٧٥ -هـ١٣٩٥



 

٤٩٩ 

جعفر  ن تأويل آي القرآن حملمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أيبجامع البيان ع -
 .هـ١٤٠٥رمحه اهللا، دار الفكر، بريوت، سنة 

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل أليب سعيد بن خليل بن كيكلدي العالئي رمحه  -
 .م، الطبعة الثانية١٩٨٦ -هـ١٤٠٧اهللا، عامل الكتب، بريوت، سنة 

ن حملمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أيب عبد اهللا رمحه اجلامع ألحكام القرآ -
 .، الطبعة الثانية١٣٧٢اهللا، دار الشعب، القاهرة، سنة 

اجلامع الصحيح سنن الترمذي حملمد بن عيسى أيب عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء  -
 .التراث العريب، بريوت

اهللا البخاري اجلعفي رمحه اهللا، دار اجلامع الصحيح املختصر حملمد بن إمساعيل أيب عبد  -
 .م، الطبعة الثالثة١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ اليمامة، بريوت، سنة -ابن كثري

اجلرح والتعديل لعبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس أيب حممد الرازي التميمي  -
م، الطبعة ١٩٥٢ -هـ١٣٧١رمحه اهللا، دار إحياء التراث العريب، بريوت، سنة 

 .األوىل
لوداع أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم األندلسي رمحه اهللا، بيت حجة ا -

 .هـ، الطبعة األوىل١٩٩٨األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، سنة 
حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين رمحه اهللا، دار  -

 .ة الرابعةهـ، الطبع١٤٠٥الكتاب العريب، بريوت، سنة 
ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق حملمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أيب عبد  -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٦اهللا رمحه اهللا، مكتبة املنار، الزرقاء، سنة 
رجال صحيح مسلم ألمحد بن علي بن منجويه األصبهاين أيب بكر رمحه اهللا، دار  -

 .لطبعة األوىلهـ، ا١٤٠٧املعرفة، بريوت، سنة 
رسالة حتكيم القوانني حملمد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا، الطبعة األوىل سنة  -

 .هـ، دار املسلم، الرياض١٤١١



 

٥٠٠ 

زاد املعاد يف هدي خري العباد حملمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أيب عبد اهللا املعروف  -
 -سالمية، بريوت مكتبة املنار اإل-بابن قيم اجلوزية رمحه اهللا، مؤسسة الرسالة

 .م، الطبعة الرابعة عشر١٩٨٦ -هـ١٤٠٧الكويت، سنة 
سنن البيهقي الكربى ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى أيب بكر البيهقي رمحه اهللا،  -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، سنة 
ة سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور رمحه اهللا، دار العصيمي، الرياض، سن -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤١٤
سري أعالم النبالء حملمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أيب عبد اهللا رمحه اهللا،  -

 .هـ، الطبعة التاسعة١٤١٣مؤسسة الرسالة، بريوت، سنة 
شعب اإلميان أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي رمحه اهللا، دار الكتب العلمية،  -

 . األوىلهـ، الطبعة١٤١٠بريوت، سنة 
صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج أيب احلسني القشريي النيسابوري رمحه اهللا، دار إحياء  -

 .التراث العريب، بريوت
صحيح مسلم بشرح النووي أليب زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي رمحه اهللا،  -

 .هـ، الطبعة الثانية١٣٩٢دار إحياء التراث العريب، بريوت، سنة 
 جعفر حممد بن عمر بن موسى العقيلي رمحه اهللا، دار املكتبة الضعفاء الكبري أليب -

 .م، الطبعة األوىل١٩٨٤ -هـ١٤٠٤العلمية، بريوت، سنة 
الضعفاء واملتروكني ألمحد بن شعيب النسائي رمحه اهللا، دار الوعي، حلب، سنة  -

 .األوىل:: هـ، الطبعة ١٣٦٩
جلوزي أيب الفرج رمحه اهللا، دار الضعفاء واملتروكني لعبد الرمحن بن علي بن حممد بن ا -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٦الكتب العلمية، بريوت، 
الطبقات الكربى حملمد بن سعد بن منيع أيب عبداهللا البصري الزهري رمحه اهللا، دار  -

 .صادر، بريوت



 

٥٠١ 

العلل ومعرفة الرجال اسم الكتاب ألمحد بن حنبل أيب عبدا هللا الشيباين رمحه اهللا،  -
م، الطبعة ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ دار اخلاين، بريوت، الرياض، سنة -مياملكتب اإلسال

 .األوىل
 .عمدة التفسري خمتصر تفسري ابن كثري للشيخ أمحد حممد شاكر رمحه اهللا -
 . مفيت السعودية السابق-رمحه اهللا-فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم  -
قالين فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أيب الفضل العس -

 .هـ١٣٧٩الشافعي رمحه اهللا، دار املعرفة، ، بريوت، سنة 
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري حملمد بن علي الشوكاين  -

 .رمحه اهللا، دار الفكر، بريوت
 .فتح ايد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه اهللا -
 .النحل أليب حممد بن حزم رمحه اهللالفصل يف امللل و -
 .رمحه اهللا- سيد قطب -كما حنسبه-يف ظالل القرآن لألستاذ الشهيد  -
الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة حملمد بن أمحد أيب عبداهللا الذهيب  -

م، ١٩٩٢ -هـ١٤١٣الدمشقي رمحه اهللا، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، سنة 
 .ىلالطبعة األو

الكامل يف ضعفاء الرجال لعبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا بن حممد أيب أمحد اجلرجاين  -
 .م، الطبعة الثالثة١٩٨٨ -هـ١٤٠٩رمحه اهللا، دار الفكر، بريوت، سنة 

الكفاية يف علم الرواية ألمحد بن علي بن ثابت أيب بكر اخلطيب البغدادي رمحه اهللا،  -
 .ةاملكتبة العلمية، املدينة املنور

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه ألمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أيب العباس  -
 .رمحه اهللا، مكتبة ابن تيمية

الكىن واألمساء ملسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي أيب احلسني رمحه اهللا، اجلامعة  -
 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٤اإلسالمية، املدينة املنورة، سنة 

ن ألمحد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي رمحه اهللا، مؤسسة لسان امليزا -
 .م، الطبعة الثالثة١٩٨٦ -هـ١٤٠٦األعلمي للمطبوعات، بريوت، سنة 



 

٥٠٢ 

دار  جممع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أيب بكر اهليثمي رمحه اهللا، دار الريان للتراث ، -
 .هـ١٤٠٧ بريوت، سنة -الكتاب العريب، القاهرة

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني حملمد بن أيب بكر أيوب الزرعي  -
 .أيب عبد اهللا املعروف بابن قيم اجلوزية رمحه اهللا

املراسيل لعبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي رمحه اهللا، مؤسسة الرسالة، بريوت،  -
 .هـ، الطبعة األوىل١٣٩٧سنة 

مد بن عبد اهللا أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري رمحه اهللا، املستدرك على الصحيحني حمل -
 .م، الطبعة األوىل١٩٩٠ - هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت، سنة 

مسند أيب عوانة أليب عوانة يعقوب بن إسحاق األسفرائيين رمحه اهللا، دار املعرفة،  -
 .م، الطبعة األوىل١٩٩٨بريوت، سنة 

بن املثىن أيب يعلى املوصلي التميمي رمحه اهللا، دار مسند أيب يعلى ألمحد بن علي  -
 .م، الطبعة األوىل١٩٨٤ -هـ١٤٠٤املأمون للتراث، دمشق، سنة 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ألمحد بن حنبل أيب عبداهللا الشيباين رمحه اهللا، مؤسسة  -
 .قرطبة، مصر

يبة الكويف رمحه املصنف يف األحاديث واآلثار أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب ش -
 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٩اهللا، مكتبة الرشد، الرياض، سنة 

املعجم الكبري لسليمان بن أمحد بن أيوب أيب القاسم الطرباين رمحه اهللا، مكتبة العلوم  -
 .م، الطبعة الثانية١٩٨٣ -هـ١٤٠٤واحلكم، املوصل، سنة 

لي الكويف رمحه اهللا، مكتبة معرفة الثقات ألمحد بن عبد اهللا بن صاحل أيب احلسن العج -
 .م، الطبعة األوىل١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الدار، املدينة املنورة، سنة 

 .املغين يف الضعفاء لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب رمحه اهللا -
املقتىن يف سرد الكىن لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب رمحه اهللا، مطابع اجلامعة  -

 .هـ١٤٠٨ينة املنورة، سنة اإلسالمية، املد



 

٥٠٣ 

من كالم أمحد بن حنبل يف علل احلديث ومعرفة الرجال ألمحد بن حممد بن حنبل  -
هـ، الطبعة ١٤٠٩الشيباين أيب عبد اهللا رمحه اهللا، مكتبة املعارف، الرياض، سنة 

 .األوىل
ميزان االعتدال يف نقد الرجال لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب رمحه اهللا، دار  -

 .م، الطبعة األوىل١٩٩٥كتب العلمية، بريوت، سنة ال
خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ألمحد بن علي بن حجر العسقالين رمحه اهللا، دار  -

 .إحياء التراث العريب، بريوت
هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أيب  -

 .هـ١٣٧٩وت، سنة الفضل العسقالين الشافعي رمحه اهللا، بري



 

٥٠٤ 

 السادس و األربعوناخلطاب 

 

  الصوماِلالصوماِلهبوا ِلنصرِة إخواَنكم يف هبوا ِلنصرِة إخواَنكم يف 
 

  هـ١٤٢٧ ذو احلجة ١٤
  م٢٠٠٧ كانون الثاين/يناير ٣

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 . اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من واالهِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

 الصليبية الغازية تنتهك أرض الصومال املسلم احلبيب، إثيوبياأحتدث إليكم اليوم و قوات 
إقرار هذا الغزو بقراره بإرسال قوات دولية للصومال، مث و يتواطأ جملس األمن على 

 . من الصومالاإلثيوبية عن إصدار قرار بسحب القوات بامتناعه
 

بت يف هذا امليدان اجلديد من ميادين تث أن ؛و أنا هنا أناشد األمة املسلمة يف الصومال
 ... اإلسالم و املسلمني اليت تشنها أمريكا و حليفاا و األمم املتحدة ضد،احلرب الصليبية

 



 

٥٠٥ 

 العراق و الحتاللاألمم املتحدة اليت قسمت فلسطني، و وفرت الغطاء الشرعي 
أفغانستان، ها هي تقدم اليوم خدمة جديدة للتحالف الصلييب بقيادة أمريكا ضد الصومال 

 .املسلم ااهد
 

ن قبل، بفضل اهللا إخواين املسلمني يف الصومال، ال يهولنكم قوة أمريكا، فقد هزمتموها م
و منته، و هي اليوم أضعف مما سبق، فقد قصم ااهدون ظهرها يف أفغانستان و العراق، 

كم بعبيدها، فال ولنكم الصدمة األوىل، فإمنا هي دعاية و غطرسة و كربياء إليو أرسلت 
 و قوته، ، بعون اهللاإلثيوبية حبمالتكم على القوات ستبدأفارغون، و إمنا املعركة احلقيقة 

 الصلييب اإلثيويبحيث ستلتهم العصابات املؤمنة بتدافعها على املوت يف سبيل اهللا اجليش 
 .الغازي املعتدي على ديار اإلسالم، بإذن اهللا

 
 و كما حدث يف أفغانستان و العراق، حيث ازمت أقوى قوة يف العامل أمام محالت 

دها سينهزمون على أرض الصومال املسلم العصابات ااهدة املقبلة على اجلنة، فإن عبي
 .ااهد، إن شاء اهللا

 
غارات، و احلمالت اإلستشهادية، حىت تفترسوهم كما فعليكم بالكمائن و األلغام، و اإل

 .تفترس األسود طرائدها
 

 و عليكم يف جهادكم بالتمسك بعقيدة الوالء و الرباء، و ارفعوا الشعار القرآين،
فهذا سر ، ]٥١:املائدة[} منكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمنيومن يتولَّهم {

من أعظم أسرار جناح اجلهاد يف أفغانستان و العراق، فكل من تعاون مع الغزاة فهو 
 .مثلهم، و حكمه حكمهم، و ال كرامة

 
 ل؛الصوماداعي اجلهاد يف كما أناشد إخواين املسلمني يف كل مكان أن يلبوا 

 



 

٥٠٦ 

 أناشد أسود اإلسالم يف مين اإلميان و احلكمة، -
 و أناشد إخواين أسود اإلسالم يف جزيرة العرب مهد الفتوحات، -
 و أناشد إخواين أسود اإلسالم يف مصر و السودان و املغرب العريب، -
 

لصومال، بالنفس و و يف كل بقعة من بقاع اإلسالم أن يهبوا ليعينوا إخوام املسلمني يف ا
 .املال، و الرأي و اخلربة، و لينكوا يف عبيد أمريكا اليت تدفعهم للموت نيابةً عنها

 
أناشد املسلمني يف كل مكان أن يتسابقوا لنصرة إخوام ااهدين املُعتدى عليهم،  الذين 

لسلب و  شريعة اإلسالم، على شريعة النهب و ااختارواحتارم أمريكا و عبيدها، ألم 
* وما نقَموا ِمنهم ِإلَّا أَن يؤِمنوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميِد {السرقة و الرشوة و الفساد و العمالة، 

ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهِض والْأَراِت واومالس لْكم ٩-٨:الربوج[} الَِّذي لَه.[ 
 

هلم عن نصرة إخوام املُعتدى خذّداٍع للقعود يو أناشدهم أن يصموا آذام عن أي 
 .عليهم

 
د إخواين شباب اجلماعات اإلسالمية أن يعلموا أم ما دخلوا هذه اجلماعات شو أنا

إال لتعينهم على طاعة اهللا، فإن حالت بينهم و بني ذلك، فليحطموا تلك التوابيت اليت 
 .ليت يدفنوم فيها قبل املوت و ليخرجوا من تلك القبور اأحياًءحينطوم فيها 

 
و أيها املسلمون يف الصومال أبشركم؛ لتهزمن أمريكا و عبيدها، بعون اهللا، يف الصومال، 
كما هزمها اهللا يف أفغانستان و العراق، و لكن عليكم بالصرب و الثبات، يقول احلق تبارك 

* ةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَ{: و تعاىل
اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراصو كُمِرحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ تو ولَهسرو واْ اللّهأَِطيعو {

 ].٤٦-٤٥:األنفال[
 



 

٥٠٧ 

آِخر ِهللاو دا أنْ احلَموانعِبِه  دحص آِلِه، و ٍد، ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عص و ،العاِملني بر 
لَّمس و ،و هكَاتبر ةُ اِهللا ورمح و عليكُم المالس. 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٥٠٨ 

 السابع و األربعوناخلطاب 

 

  املُعادلَة الصحيحةاملُعادلَة الصحيحة
 

  هـ١٤٢٨ حمرم ٦
  م٢٠٠٧ كانون الثاين/يناير ٢٤

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛ي كلِّ مكاٍنأيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِف
 

أنه سريسل عشرين ألفاً  من جنوده : "فقد هذى بوش يف خطابه األخري، فقال يف هذيانه
وأنا أسأله؛ وملاذا ترسل عشرين ألفاً  فقط؟ ملاذا ال ترسل مخسني أو مئة ألف؟ أمل " للعراق

 متلهفة على جيف جنودك؟ بل، أرسل جيشك كله ليفىن على يد تعلم أن كالب العراق
ااهدين، حىت يرحيوا الدنيا من شرك وشرهم، فإن أرض عراق اخلالفة واجلهاد ميكنها أن 

 .تقرب عشرة جيوش مثل جيشك بعون اهللا وقوته
 



 

٥٠٩ 

نيا كلها ، والد" من املالذ اآلمن يف أفغانستانالقاعدةأنه قد حرم : "وقال أيضاً  يف هذيانه
تشهد عليه بالكذب الصراح املفضوح، فإن القاعدة وطالبان بقيادة أمري املؤمنني املال حممد 
عمر حفظه اهللا، هم الذين حرموا األمريكان من املالذ اآلمن يف أفغانستان بفضل اهللا، حىت 

 .اضطروا إىل جلب قوات الناتو بالغصب واإلكراه ليحتموا خلفهم
 

 أنا أعلم أن معظمكم ال يفهم لغة الدين مريكي فأقول هلم؛وأنا أخاطب الشعب األ
، ولكنكم تفهمون لغة السعي وراء السلب والنهب والشهوات، ئواألخالق واملباد

 :ولذلك فإين أخاطبكم مبا تفهمون فأقول لكم
 

إذا أردمت أن تعيشوا يف أمن فعليكم أن تقبلوا حبقائق األمر الواقع على األرض، 
ام اليت حياول بوش أن خيدعكم ا، وعليكم أن حتاولوا جاهدين وترفضوا األوه

الوصول لتفاهم مع املسلمني فحينئٍذ، وحينئٍذ فقط، قد تنعمون باألمن، أما إذا 
استمررمت يف سياسة بوش وعصابته فلن حتلموا باألمن؛ األمن قسمة مشتركة، إذا أمنا 

 قتلنا فحتماً  بإذن اهللا ستضربون فقد تأمنون وإذا سلمنا فقد تسلمون، وإذا ضربنا و
 .وتقتلون، هذه هي املعادلة الصحيحة فحاولوا أن تفهموها إن كنتم تفهمون

 
لقد تعاونتم يف أفغانستان والعراق مع التيارات والقيادات اخلائنة اليت تتاجر بدينها ومبادئها 

فهموا حقائق العقائد ومع بعض الدول حوهلما فلم يزيدوكم إال خباالً، جيب عليكم أن ت
 اسألواوالتاريخ كما هي يف الواقع، وليس كما حياول مهرجو بوش أن يعرضها عليكم؛ 

، أنتم استحياءخربائكم ومؤرخيكم فهم يكتمون عنكم احلقائق أو يظهروا على 
تواجهون الغضب اإلسالمي وتواجهون الصحوة اجلهادية لألمة املسلمة، وما ينتظركم إذا 

 .وأ مما رأيتموه مبراحلمتاديتم أس
 

 إن واجب كل مسلم اليوم أن حيمل السالح، أو أن خيدم أما أميت املسلمة فأقول هلا؛
ويدعم من حيمل السالح، وأن تكون خدمته ودعمه حسب ما يطلبه منه من حيمل 



 

٥١٠ 

 مسئولالسالح وليس حسب ما يربره من يهرب من محل السالح، كل مسلم اليوم 
 عن السعي ومسئوللدفاع عن اإلسالم ودار اإلسالم وأمة اإلسالم، مسؤولية مباشرة عن ا

لتحرير أسرى املسلمني وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرمحن من سجون الصليبيني 
 الذين يتظاهرون يف هذه األيام يف كوبا، أننا غوانتنامووأعوام، وحنن نؤكد ألهايل أسرى 

 دين يف أعناقنا، وأن على األمريكان أن يتوقعوا بعون اهللا مل ولن ننسى أسرانا وأن حتريرهم
 .أن يدفعوا مثن كل ما ارتكبوه يف حقهم

 
 ال ميكن أن يرسل بوش جنوده ليقتلوا املسلمني بينما حنن رب من املعركة أميت املسلمة؛

 على أساس الدساتري العلمانية، ال عذر ألحد اليوم واالنتخاباتيف متاهات احليل السياسية 
خلف عن املعركة وعلى املسلمني اليوم أن يصموا آذام عن كل من حياول أن يبث أن يت

فيهم دعاوى التخاذل أو القعود أو الركون للحكام الفاسدين، عليهم أن يصموا آذام 
عن دعاوى فقهاء التسول الذين خيدمون من خيدم بوش، وعن دعاوى جتار الدين الذين 

دبابات األمريكية، وعن دعاوى املتمسحني بالعلمانية دخلوا كابول وبغداد على ظهور ال
أسرى املساحات اليت رمستها هلم أمريكا وعمالئهم الفاسدين، ال ميكن أن يرسل بوش 
جنوده ليقتلوا املسلمني ونظل أسرى تكبلنا قيود املنظمات واهليئات عن اللحاق مبيدان 

 االلتحاقم بالفريضة العينية، إن املعركة، علينا أن حنطم كل قيد حيول بيننا وبني القيا
باملنظمات واهليئات اإلسالمية يرجى منه التوصل لطاعة اهللا، فإذا صارت هذه اهليئات 

 .واملنظمات عائقاً عن القيام بفرائض اهللا فعلينا أن نتخلص من قيودها وننفك من أسرها
 

قصموا ظهر  لقد أقر العدو قبل الصديق بأن الذين إخواين املسلمني يف كل مكان؛
األمريكان والصليبيني يف أفغانستان والعراق والذين هزموا املخطط األمريكي الطامع 

 دول املنطقة هم ااهدون، الذين آمنوا باهللا رباً وباإلسالم ديناً و مبحمٍد صلى اهللا البتالع
ود  الوطنية والعصبية القومية وحدباالنتماءاتعليه وسلم نبياً ورسوالً، الذين كفروا 

سايكس بيكو والشرعية الدولية، هؤالء يا أميت املسلمة هم أبنائك الربرة واملدافعون 
 .احلقيقيون عن عزتك وعقيدتك وحرماتك



 

٥١١ 

 
 أما آن لنا أن نكفر بالوطنية الضيقة اليت فتت األمة؟ بينما تشن ضدها فيا أميت املسلمة؛

ل حدب وصوب، أما آن لنا أن  فيها اليهود والصليبيون من كأجتمعحرب صليبية دولية 
 أخوين هلما، حممود عباس و حممد دحالننكفر بالوطنية املقيتة؟ اليت جتعل البعض يعترب 

ومها يعلمان حق العلم أما علمانيان بائعان لفلسطني، معاديان للشريعة، خائنان وعميالن 
ذهم أولياء، يقول احلق  أن نوادمها وأمثاهلما أو نتخآنهألمريكا وإسرائيل، منعنا اهللا يف قر

لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو {: تبارك وتعاىل
مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبادلة[} كَان٢٢:ا.[ 

 
 رب باعة الدين واألرض إخواناً لنا؟كيف ميكن أن نعت

 
 لن يعيد األقصى إال اجلهاد يف سبيل اهللا، واجلهاد يف سبيل إخواين املسلمني يف فلسطني؛

اهللا ال يتحقق إال إذا كان القتال لتكون كلمة اهللا هي العليا، قتال خالص لوجه اهللا، 
 ويوايل املؤمنني ااهدين وإن يتربؤوا من اخلونة العلمانيني وإن كانوا من قومنا وعشريتنا،

 .كانوا ال ميتون لنا بنسب وال جرية
 

إن املتأمل للحركات الوطنية العلمانية يف فلسطني يرى منوذجاً ملا آلت إليه الغالبية إن مل 
تكن كل احلركات القومية واليسارية يف العامل العريب، حيث خضعت للشرعية الدولية، 

، والتحقت واالنتماءيت كانت تعتربها رابطة التآخي وقبلت بالتخلي عن األرض، ال
بالقطار األمريكي، ورضيت باألمر الواقع املفروض من واشنطن، ولذلك، فإين أدعوا مجيع 
القوميني واليساريني العرب أن يعودوا لإلسالم دين العزة والكرامة واحلرية، فهو احلصن 

 املُنزل، دين احلق والعدل، وعدم املذلة ؛ إنه دين اهللاواالجتياحاحلقيقي من املذلة والقهر 
للخلق أو اخلوف منهم، بل هو دين اخلضوع هللا وحده وابتغاء رضاه دون سواه، ولذلك 

 .لن جتدوا العزة إال باإلسالم
 



 

٥١٢ 

إن الدعوات القومية فتت األمة املسلمة، لعرب وفرس وأكراد وأتراك وأفغان وغريهم، مث 
سوريني وعراقيني ولبنانيني وسعوديني ومينيني وغريهم، فتت العرب ملصريني ومغاربة و

فقدمت أفضل خدمة للحملة الصليبية الغازية للعامل اإلسالمي، وبدالً من أن تتحد األمة 
 كما احتدت من قبل يف وجه احلملتني الصليبية والتترية، تفتت االستعماريةلصد احلملة 

 .األمة وتصارعت مع نفسها
 

أن نكفر يف الشرعية الدولية اليت فرضت علينا حدود سايكس بيكو، أو ما آن لنا أيضاً 
وفرضت علينا وجود إسرائيل يف بقعة من أقدس بقاع اإلسالم، وفرضت علينا الوجود 
الصلييب يف أفغانستان والعراق والصومال وجنوب لبنان، بل فرضت علينا أن تتراجع 

 .ل لبناناحلدود احلقيقية للبنان إىل ثالثني كيلو متر لداخ
 

 يقر بالوجود العسكري الصلييب الدويل يف جنوب لبنان، ١٧٠١إن املوافق على القرار 
ويقر بعزل ااهدين يف فلسطني عن إخوام يف لبنان، إن القبول ذا القرار سقطة تارخيية 

 وموقف ١٧٠١ عنها؛ شتان بني موقف من قبلوا بالقرار االعتذارال ميكن تربيرها أو 
واهللا لو ":  العربارتدتاألكرب سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه، الذي قال حني الصديق 
 ."يل عقاالً  كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها منعو

 
 وموقف اإلمام احلسني بن علي رضي اهللا ١٧٠١وشتان بني موقف من قبلوا بالقرار 

ال واهللا، ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل وال أقر ": قالعنهما، الذي أىب أن يستأسر و
 ."إقرار العبيد

 
وقبل أن أختم كلميت أكرر دعويت لبوش؛ أن يرسل كل جيشه للعراق، فإن أسود 

 .اإلسالم يف انتظارهم، ليعيدوهم إليه قتلى وجرحى بعون اهللا
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ققة يف الصومال، وأن كما ال أنسى أن أبشره، بأنه قد ورط عبيده اإلثيوبيني يف كارثة حم
ااهدين سيقصمون ظهورهم بعون اهللا وقوته، ولن يبكي عليهم األمريكان الذين دفعوهم 

 .للمهلكة وظلوا يأمروم من بعيد ليموتوا بدالً  منهم
 

 بواجبها اجتاه أبنائها ااهدين يف الشيشان ويف ختام كلميت أذكر األمة املسلمة؛
ني والصومال واجلزائر وسائر ديار اإلسالم، فادعموهم وأفغانستان والعراق وفلسط

اإلمارتني اإلسالميتني يف وأخص بالذكر بالرجال واملال والرأي واخلربة والدعاء، 
، فهما خيوضان املعركة يف أهم ميدانيني ضد احلملة الصليبية أفغانستان والعراق

 .الصهيونية
 

ورةٌ أَنْ آِمنواْ ِباللِّه وجاِهدواْ مع رسوِلِه استأْذَنك وِإذَآ أُنِزلَت س{: يقول احلق تبارك وتعاىل
 الْقَاِعِدين عكُن ما ننقَالُواْ ذَرو مهِل ِمنلُواْ الطَّوأُو * طُِبعاِلِف ووالْخ عواْ مكُونواْ ِبأَن يضر

سولُ والَِّذين آمنواْ معه جاهدواْ ِبأَمواِلِهم لَـِكِن الر* علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ يفْقَهونَ 
أَعد اللّه لَهم جناٍت تجِري * وأَنفُِسِهم وأُولَـِئك لَهم الْخيرات وأُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ 

ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهح٨٩-٨٦:التوبة [}ِمن ت.[ 
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 الثامن و األربعوناخلطاب 

 

  احلَصاد املُر؛احلَصاد املُر؛
 

  ملُسِلِمني ِفي ِستني عاماًملُسِلِمني ِفي ِستني عاماًاِإلخوانُ ااِإلخوانُ ا
  ))الطَّبعةُ الثَّاِنيةُالطَّبعةُ الثَّاِنيةُ((

 
  هـ١٤٢٨ حمرم ٢٠
  م٢٠٠٧ شباط/فرباير ٧

 
 ِبقَلَِم الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 ٢٠ هـ املوافق ١٤٠٩ صفر ٩جاء يف جملة اتمع الكويتية الصادرة يف يوم الثالثاء 
 :يأيت  السنة التاسعة ما-٨٨٣ العدد -م١٩٨٨ سبتمرب 
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 يف ذكرى استشهاده" سيد"خواطر إىل 

وذه املناسبة كتبت " سيد قطب" أغسطس املاضي ذكري استشهاد األستاذ ٢٩وافق يوم 
 :هذه األبيات" أمينة قطب"شقيقته 

  

 إلـيـك أخـي هـذه اخلـاطرات
 جتول بـنفسي مـع الـذكـريات 

 مـس والليل حييي الشجونفـاهـ
 ويـوقـظ كـل هـموم احليــاة 

 ويـوقـد جـمراً عـاله الرمـاد
 ويـبعث مـا عـز مـن أمـنيات 

   

 فـاهتـف يا لـيـتـنا نـلـتقي
 كـما كـان باألمـس قبل األفول 

 ألحـكي إلـيك شـجوين وهـمي
 فكم من تباريـح هـم ثقيـــل 

 ولكـنـها أمـنيـات احلـــنني
 فما عاد من غـاب بعد الرحيــل 

   

 أخـي إنـه حلديـث يطـــول
 وفـيه األسـى وعميق الشـجـون 

 رأيـت تبـدل خـط احلـــداة
 مبا نـاهلـم من عنـاء السنـيــن 

 فمـالوا إىل هدنـة املســتكيـن
 ومـدوا اجلـسـور مـع ارمـني 

   

 رأوا أن ذلـك عـني الصــواب
 ات الطريــــقومادونـه عقبـ 

 بتـلك املشـورة مـال السفيــن
 تأرجـح يف سـريه كالغريـــق 

 ويف جلـة اليــم تيـه يطـــول
 وظلـمة ليـل طويـل عميـــق 

   

 حزنت ملـا قـد أصـاب املسيـر
 وما ميلـك القـلب غـري الدعـاء 

 بـأن ينقـذ اللـه تلـك السـفني
 وحيـمــي ربـاـا مـن بـالء 

 ن يـحذروا مـن ضـالل املسريوأ
 ومما يدبر طي اخلفـــــــاء 

   

 ترى هل يعودون أم أـــــم
 يظنون ذلك خط النجـــــاح 

 ويف ومهـهم أن مد اجلســــور
 سيمضي بآماهلم للفــــــالح 

 وينسون أن طريق الكفـــــاح
 به الصــدق والفوز رغم اجلـراح 
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 ــومولكننـي رغم هذي اهلمــ
 ورغم التأرجح وسط العبــــاب 

 ورغم الطغـــــاة وما ميكرون
 وما عندهم من صنوف العـــذاب 

 فإن املـعامل تبـدي االطريــــق
 وتكشف ماحوله من ضــــباب 

   

 وأملح أضواء فجر جديــــــد
 يزلزل أركان مجــــع الضالل 

 وتوقظ أضــواؤه النائميــــن
  كــــاللوتنقذ أرواحهم من 

 وتـورق أغصان نبت جديــــد
 يعم البـطاح نــدي الظـالل 

   

 فنـم هانـئاً يا شقيـقي احلبيـب
 فلن ميلك الظلم وقف املسيــــر 

 فـرغم العـناء سيمضي اجلـمـيع
 بدرب الكفاح الطويل العســـري 

 فعزم االباة يزيح الطغــــــاة
 بعون اإلله العــلي القـــديـر 
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 مقدمة الطبعة الثانية

  

إنَّ احلمد ِهللا نستعينه ونستهديِه ونستغفره، ونعوذُ باِهللا من شروِر أنفِسنا وسيئاِت أعماِلنا، 
له يضللْ فال هادي ومن ،يهِدِه اُهللا فال مضلَ له من. 

 ]١٠٢آل عمران [.﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا اَهللا حق تقاِتِه وال متوتن إال وأنتم مسلمونَ﴾

﴿يا أيها الناس اتقوا ربكُم الذي خلقَكُم من نفٍس واحدٍة وخلق منها زوجها وبثَ منهما 
. رجاالً كثرياً ونساًء واتقوا اَهللا الذي تساءلون به واألرحام إنَّ اَهللا إنَّ عليكم رقيباً﴾

 ]١النساء [

 يصِلح لكم أعمالَكُم ويغفر لكم ذنوبكم ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا اَهللا وقولوا قوالً سديداً
 ]٧٠األحزاب . [ومن يِطِع اَهللا ورسولَه فقد فاز فوزاً عظيماً﴾

وبعد 

تأيت بعد قرابة أربع عشرة سنة من الطبعة ) احلصاد املر(فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب 
ية من هذا الكتاب األوىل مرت عليها أحداث وأزمان، وقد كنت تواقاً إلصدار طبعة ثان

 :ألمور عديدة منها

 يف عبارات -الذين ال أزكيهم على اهللا- النقد الذي وجهه إيل بعض األحبة -
استدركوها علي يف الكتاب، ومالحظات عليه، ومن هؤالء األفاضل بعض من اإلخوان 

 .املسلمني، الذين هلم فضل علي ال أنكره، وال ينكر الفضل إال جاحد

علي عبارات شديدة يف الكتاب لو رفعت منه ما تأثر برفعها مضمون وكان مما أخذوه 
الكتاب، وإن بقيت فيه مل تنصر مبفردها حقاً ومل تزهق وحدها باطالً، إال أن يف بقائها 

ألن العربة يف قوة أي كتاب وقيمته بأدلته اليت يسوقها، . تنفرياً للقلوب وشحناً للنفوس
 .ارات وتراكيبوليس مبا حييط ذه األدلة من عب
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وكان من اعتذاري عن هذا املأخذ أن اإلخوان قد أسرفوا يف ما أوغلوا فيه، وشطحوا فيما 
جنحوا إليه، وغرهم كثرة ترديدهم هلذه األقوال الضعيفة، حىت نشأ عليها الصغري، وهرم 
عليها الكبري، وزاد األمر عن حده فقرنوا بالتزلف للطواغيت جتريح املؤمنني ااهدين 

 .العاملني بأنواع الذم وصنوف القدح، وال بد لكل فعل من رد فعل

﴿الَّ يِحب اللّه الْجهر ِبالسوِء ِمن الْقَوِل ِإالَّ من ظُِلم وكَانَ اللّه سِميعا : قال اهللا تعاىل
 ]١٤٨النساء . [عِليما﴾

 :وقال املتنيب

 يف أحشائه حىت تكون حشاك   ال تعذل املشتاق يف أشواقه

 أذكر عنهم إال   ومنها النقد الذي وجه إيلَّ بأين كنت متحيزاً ضد اإلخوان، فلم-
فمن الذي ينكر أن اإلخوان هم . السيئات، وأغفلت احلسنات، وهي كثرية مشهود ا

الذين تصدوا للحملة العلمانية وملوجة التغريب وخباصة االشتراكية والشيوعية يف مصر؟ 
م الذين محلوا عبء العمل الفدائي ضد الصهاينة يف فلسطني وضد ومن الذي ينكر أ

 هو الذي أنقذ آالف -رمحه اهللا-اإلجنليز يف قناة السويس؟ ومن الذي ينكر أن حسن البنا 
الشباب من اخلمارات وغرز احلشيش وخرافات الصوفية، وشكلهم ونظمهم يف كتائب 

االستعداد للثضحية يف سبيل اهللا؟ ومن منظمة يف طول البالد وعرضها متتلئ باحلماسة و
 كان من رواد اجلهاد يف مصر، وأنه قرن قوله بعمله -رمحه اهللا-الذي ينكر أن حسن البنا 

فأنشأ النظام اخلاص، ودرب الشباب على محل السالح، وعلم أتباعه مهنة القتال اليت 
ركة إسالمية عاملية حرص املستعمر على أن يفصل بني املسلمني وبينها؟ ومن الذي أنشأ ح

بعد سقوط اخلالفة كان هلا أكرب األثر يف إحياء روح الصحوة اإلسالمية والتصدي لسم 
 اليأس والقنوط الذي كان ميكن أن يفتك باألمة املسلمة بعد سقوط اخلالفة؟

وكان ردي أن كل هذا وأكثر منه ال ينكر، ولكن هذا الكتاب ليس استعراضا حلركة 
كما -، وإمنا هذا الكتاب )اإلخوان املسلمون يف امليزان( فلم أمسه مثالً اإلخوان املسلمني،

 صيحة حتذير وصرخة نذير من املستوى الذي احندر إليه اإلخوان املسلمون، -أصر وأكرر
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وضربت هلم مثالً بأن مثلي ومثل اإلخوان املسلمني كمثل طبيب يعاجل مريضا بسرطان 
إن : يس من واجب هذا الطبيب أن يقول للمريضاملعدة يوشك أن يهلكه ويفتك به، فل

خمك سليم، ورئتك سليمة، وقلبك سليم، وعظامك صحيحة، ولكن معدتك فقط ا 
بأنك تواجه مرضاً خطرياً فتاكاً، : سرطان، بل إن من واجب هذا الطبيب أن حيذر املريض

 .يوشك أن يستشري يف جسمك، ويتخطى قدرة الطب على عالجه، ويودي بك للهالك

 ومن النقد الذي وجه إيل أين تعرضت بالنقد والتجريح للشيخ حسن البنا رمحه اهللا، -
 .وهو رمز يف احلركة اإلسالمية ال جيوز املساس به

 بال شك رمز رائد يف احلركة -رمحه اهللا-وكان من ردي أن الشيخ حسن البنا 
ه، ويتقبل منه سائر عمله اإلسالمية، أكرمه اهللا بالشهادة، اليت نسأل اهللا أن يتقبلها من

الصاحل، ويعلم اهللا وحده مدى احلب واالحترام الذي أكنه يف قليب له، ولكن الشيخ حسن 
 يف النهاية ليس معصوما، وهو أيضا شخصية عامة من حق أي دارس أن -رمحه اهللا-البنا 

 .يتناوهلا بالدراسة والنقد

اد يف احلركة اإلسالمية املعاصرة بعد  بذر بذرة اجله-رمحه اهللا-كما أن الشيخ حسن البنا 
 كانت له تصرفات وسياسات خاطئة وخمالفة للوالء -رمحه اهللا-سقوط اخلالفة، ولكنه 

والرباء، مث خلف من بعده خلوف مل يروا من تارخيه إال تلك التصرفات والسياسات 
حسن البنا إن : اخلاطئة، وكلما ناقشناهم وحاكمناهم إىل الكتاب والسنة كان من جوام

 . من التعرض لتصرفاته بالنقد والتمحيص-إذن- قد فعل ذلك، فكان ال بد -رمحه اهللا-

 إىل إعادة قراءة الكتاب مرات، -اليت أظنها خالصة-ولكن دفعتين نصيحة هؤالء اإلخوة 
 .وحاولت أن أرفع منه ما أشاروا إليه، دون أن ميس إقامة الدليل وتوضيح احلجة

ار الكتاب بعد أربع عشرة سنة دون أن أشري يف طبعته الثانية ملا ولقد ترددت يف إصد
أحدثه اإلخوان من سقطات وأخطاء جسيمة يف املنهج والسلوك، ولكن حال بيين وبني 

 :ذلك أمور
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 -١٩٢٨(أن موضوع الكتاب يتناول مسلك اإلخوان املسلمني يف ستني عاماً : أوهلا
ة عشر عاما، فسيكون موضوع الكتاب ، فإذا أضفت إىل الكتاب أحداث أربع)١٩٨٨

 .وهو موضوع أكرب من األول). اإلخوان املسلمون يف أربعة وسبعني عاما(

 أن أحوايل تغريت يف هذه السنني تغرياً كبرياً، ومل أعد مستطيعاً الوصول للمراجع :وثانيها
ت إليه من واملصادر بنفس السهولة أثناء كتابيت للطبعة األوىل، وإذا كنت أعترب ما توصل

 مراجع ومصادر يف الطبعة األوىل مل يكن مرضياً يل، فكيف حبايل اآلن؟

ولذا قررت أن أبقي الكتاب على حاله دارساً لستني عاماً من تاريخ اإلخوان، وأن يكون 
طبعة ثانية للكتاب، أراجع فيه النص األصلي وأضيف أو أحذف منه ما أرى أنه أفضل 

 .ليل عليهاوأقرب للوصول للحقيقة والتد

فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عليه و (وقد أشرت إىل رغبيت يف هذه املراجعة يف كتايب 
 .١) تأمالت يف مسرية احلركة اجلهادية يف مصر-سلم

وانتهزت هذه الفرصة ألعيد ترتيب مواضيع الكتاب ترتيبا أرى أنه أقرب للتسلسل 
 .املوضوعي للبحث

لى أساس من أصول التصنيف والبحث أن يتذكر أن وأرجو ممن ينقد هذا الكتاب ع
كاتبه قد كتبه يف ظروف من القلق والتنقل ال تسمح بالوصول املتأين للمصادر وال 
باملتابعة لكل ما يكتب أو يؤلف، بل وال تسمح أحياناً بالوصول للكتاب نفسه، فقد 

 .ة منه ألراجعهاانقطعت صليت بالكتاب وفقدته مرتني أو أكثر، حىت أكرمين اهللا بنسخ

                                                 
، بعد أن حصلت عليه من املخابرات األمريكية اليت )الشرق األوسط( وهو الكتاب الذي سرقته صحيفة 1

 واختلقت قصة متهالكة لسبب حصوهلا عليه، وحذفت منه ثلثاه، وخلطت ظفرت حباسويب يف أفغانستان،
وكان من اجلزء احملذوف فصالن أحدمها عن النظام املصري واآلخر عن النظام السعودي، . ترتيب الثلث الباقي

الكتاب على ) الشرق األوسط(ونشرت ! وما كان لصحيفة الشرق األوسط السعودية التمويل أن تنشرمها
 ).الوصية األخرية(عنوان حلقات ب
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ولكين أنتهز فرصة هذه الطبعة الثانية ألسجل عدة مالحظات أراها مفيدة يف موضوع هذا 
 :الكتاب

 :املالحظة األوىل 

أن اإلخوان قد ارتكبوا يف الفترة ما بني الطبعتني أخطاء منهجية جسيمة كرروا ا  
 .أخطاءهم السابقة وزادوا عليها

يت أصدروها لبيان عقيدم يف مسائل مثل املشاركة السياسية ومن هذه األخطاء البيانات ال
 .ودور املرأة ودور املسيحيني يف العمل السياسي وموقفهم من العنف والدستور والقانون

يتضمن مقدمة مث ) بيان للناس(وقد حصلت على نسخة من بيام املعنوان بعنوان 
 العام من الناس مجيعا مسلمني قضية املوقف: بيان موقف اإلخوان من أربع قضايا وهي

وغري مسلمني وقضية الدين والسياسة وقضية العمل السلمي ورفض العنف واستنكار 
 .اإلرهاب وقضية حقوق اإلنسان

وهو بيان خطري جداً، يكشف مدى التهافت العقائدي الذي احندر إليه اإلخوان، وقد 
يالً على هذا البيان، فقد أحلقت هذا البيان بآخر الكتاب، وليس من مقصدي الرد تفص

فتح الرمحن يف الرد (أمحد عبد السالم شاهني يف كتابه / تكفل بالرد عليه تفصيالً األخ
 ).على بيان اإلخوان

 :ولكين أالحظ على هذا البيان عدة مالحظات جديرة بالتأمل

 يتعرض حلاكمية الشريعة ووجوب  أن البيان وهو يتعرض لقضية الدين والسياسة مل-١
مل يدع البيان إىل حتكيم الشريعة وإعادة صياغة ، بل ولها احلاكمية العليا يف اتمعجع

، ولكنهم ذكروا عبارة عامة ضبابية ال يستفاد الدستور والقوانني بناء على أحكام الشريعة
ومنهج اإلسالم الذي يلتزم به اإلخوان : (منها أي إقرار حباكمية الشريعة حني قالوا

اسة الناس بالعدل واحلق والرمحة جزء من رسالة اإلسالم، وأن إقامة املسلمون أن سي
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ولكنهم مل يبينوا ما هي شرائع اإلسالم يف قضية الدين ). شرائع اإلسالم فريضة من فرائضه
 والسياسة؟ وكيف تكون إقامتها؟

وإمنا ترجع شرعية احلكم يف : (بل وزادوا الطني بلة حني حتدثوا عن شرعية احلكم فقالوا
جمتمع املسلمني إىل إقامته على رضا الناس واختيارهم وإىل مصلحة الشعوب ليكون هلا يف 

، فخلطوا بني حرية األمة يف اختيار ممثليها )الشئون العامة رأي ومشاركة يف تقرير األمور
وبني وجوب حتاكم األمة املسلمة للشريعة اإلسالمية، املرتلة اليت ال تستند على اختيار 

 .منا تستند على كوا ربانية مرتلةالناس، وإ

واملتتبع لكثري من بيانات اإلخوان جيد هذا التعميم والتعتيم والضبابية يف حماولة إلرضاء غري 
 .املسلمني بعبارات مطاطة كثرياً ما ال تنضبط بأحكام الشريعة

الدين قضية (حينما يتحدثون عن -أليس مثرياً لالستغراب والتساؤل أن اإلخوان املسلمني 
  ال يتعرضون لقضية حاكمية الشريعة؟-)بيان للناس(يف ) والسياسة

 أن البيان دعا إىل املساواة بني املسلمني واملسيحيني يف كافة احلقوق السياسية واملدنية -٢
هلم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم شركاء يف الوطن وإخوة يف الكفاح الوطين : (حني قال

 ).واطنة املادي منها واملعنوي املدين منها والسياسيالطويل، هلم كل حقوق امل

وبناء على ما ذكروه فإن من حق املسيحيني تبوء أي منصب، ولكن البيان مل يتعرض 
لليهود مع أم موجودون يف بالدنا، فهل يرى اإلخوان أن من حق اليهودي أن يكون 

رجية أو مديراً للمخابرات؟ وملاذا رئيساً للدولة أو رئيساً للوزراء أو وزيراًً للدفاع أو اخلا
مل يذكروا ذلك ويقرروا هذا احلق هلم كما قرروه للمسيحيني، أم أا السياسة اليت تتحكم 

 يف العقائد؟

وهنا يظهر البون بني منهج اإلخوان ومنهج اإلسالم، فاإلخوان يكادون يتطابقون مع 
ة األغلبية واالنتماء الوطين، بينما النهج الغريب يف احلكم الذي يقوم على العلمانية وحاكمي

 .يقوم النهج اإلسالمي يف احلكم على الربانية وحاكمية الشريعة وأخوة اإلسالم
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 إمنا يطالبون بذلك على -يف غري هذا البيان-حىت أم حينما يطالبون بتطبيق الشريعة 
عقائدية أساس من حاكمية األغلبية، وليس على أساس من حاكمية الشريعة، وهذه سقطة 

 .خطرية

 أن البيان مل يتضمن أية كلمة عن احلملة الصليبية الغربية املستمرة ضدنا، بل مل -٣
يتضمن البيان أية كلمة عن احتالل الصلييني واليهود لبالد املسلمني، وكل الذي ذكر فيه 

وميزان يظلم وجيور ويربر العدوان حني تتصل األمور بشعب من شعوب املسلمني : (عبارة
).  حكومة من حكومام، وما أنباء البوسنة واهلرسك ومأساة الشيشان منا ببعيدةأو

 نسجل أمام الضمري العاملي أن املظامل الكربى اليت  لكننا وحنن نعلن هذا كله: (وعبارة
أين أراضي املسلمني ). يشهدها هذا العصر إمنا تقع على املسلمني وال تقع من املسلمني

 العسكري الصلييب الذي جيثم فوقها من املغرب إلندونيسيا؟ وأين احملتلة؟ وأين الوجود
؟ هل كل ما )البيان للناس(التحريض على وجوب جهاد هؤالء اليهود والصليبيني يف هذا 

؟ ما هو موقف )العمل السلمي ورفض العنف واستنكار اإلرهاب(يعرفه اإلخوان هو 
الصليبيني اليت حتتل اخلليج وجزيرة  من قوات -حني صدر هذا البيان-اإلخوان املسلمون 

العرب؟ وما هو موقفهم من سفارة إسرائيل يف القاهرة؟ وما هو موقفهم من سيناء املرتوعة 
التظاهر وعقد املؤمترات السالح اليت حتتلها القوات األمريكية؟ هل موقفهم فقط هو 

 ؟ورفض العنف واستنكار اإلرهاب

من الذين مكنوا الصليبيني من احتالل ) لناسبيام ل(مث ما هو موقف اإلخوان يف 
بالدنا؟ وقدموا هلم القواعد والتسهيالت لضرب العراق يف حرب اخلليج األوىل؟ وما هو 
موقفهم من الذين فتحوا إلسرائيل سفارة يف القاهرة؟ هل موقفهم منهم إعادة انتخام 

 !لرئاسة اجلمهورية؟

وعن واجب املسلمني مجيعاً يف املشاركة يف  مل يتضمن البيان أية كلمة عن فلسطني -٤
 .وهذا أمر جدير بالتساؤل واالستغراب. اجلهاد ضد اليهود
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تأييدهم  مل يتضمن البيان أي اعتراف خبطأ اإلخوان يف مواقفهم السابقة وال يف -٥
، مما يؤكد على أن اإلخوان موغلون فيما أسلفوا لترشيح حسين مبارك لرئاسة اجلمهورية

 .من أخطاء

 :املالحظة الثانية 

أن اإلخوان مصرون على التفريق بني العدو الوطين والعدو األجنيب بال أي مستند من  
بإعادة انتخابه رئيساً شرع أو عقل، فالعدو الوطين يواجه بالنهج السلمي القانوين وأحياناً 

. حملتل فقط، أما العدو اخلارجي فيحاربه أهل األرض احملتلة فقط، ويف بلدهم اللجمهورية
عضو -ويف هذا الصدد أنقل هذا احلوار الذي أراه هاماً للدكتور عبد املنعم أبو الفتوح 

 : ٢)حوار مفتوح( يف برنامج -مكتب اإلرشاد يف مجاعة اإلخوان املسلمني

 التيار -يف حقبة تارخيية عريضة-ال شك أنو . دكتور عبد املنعم:  غسان بن جدو-(
طبعاً أنتم تزعمون اآلن كتيار . دة من قبل احلكوماتاإلسالمي تعرض لضغوط شدي

إسالمي بشكل عام يف العامل العريب بأنكم أكثر تيار يتعرض هلذه الضغوط حىت اآلن يف 
 .يف بعض األقطار األخرى. جزء من املغرب العريب بطبيعة احلال. مصر يف املغرب العريب

 ال تريدون العنف وال تسعون مع ذلك مع ذلك هناك من ينتقدكم أنه أنتم صحيح أنكم
إىل هذا األمر، ولكن ادنون السلطات بشكل كبري، حبيث أنكم أصبحتم كاألحزاب 

 .األخرى النخبوية ال تقبلون على التضحية

يعين الذي يقول إننا ادن السلطات يعين احلئيئة ال يعين :  الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح-
أُخِرجوا -ن اإلخوان املسلمني منذ عادوا عام سبعة وسبعني يعين حينما يكو. جيايف احلقيقة

 موجودين رغم أنف السلطة حيث -من السجون وعلى مدار أكثر من أربعة وتالتني عاماً
حينما مل .... السلطة ما زالت تسميهم مجاعة اإلخوان املسلمني احملظورة فكيف ي أن

ن معتقلني ومصادرين من اإلخوان ختلو سجون مصر منذ السبعينات وحىت اآلن مل ختلو م
 .املسلمني

                                                 
 . سيالحظ القارئ أننا نقلنا احلوار بنصه بدون أي تصويب2
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 .نعم:  غسان بن جدو-

حىت اآلن حينما نكون حنن اإلخوان املسلمني الوحيدين :  الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح-
 ال  الذين قدمنا من القوى السياسية يف مصر إىل حماكمات عسكرية حينما يتم كل هذا

 يف غري مصر بصفة عامة تقمع التيار اإلسالمي سواء يف مصر أو..يتصور أحد أن سلطة أو
 .وال يرضى ا. ذه الطريقة ميكن أحد أن يهادا

طب أعطيك مثاالً حياً دكتور عبد املنعم مثاالً حياً على هذا األمر :  غسان بن جدو-
اآلن هناك وجود عسكري أمريكي يف العراق يصف نفسه باالحتالل ويوصف من قبل 

التيار اإلسالمي هناك املمثل باإلخوان املسلمني جزء من جملس احلكم . لاآلخرين باالحتال
 .االنتقايل، وهو مشارك يف هذا األمر

أنا يعين حضرتك دعين أكمل، وحاعود على العراق :  الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح-
ا تصور أحد أن تعامالتنولكن يعين إذا . ليس هروباً من قضية العراق، بس هاعود عليها

كتيار إسالمي مع احلكومات الوطنية اللي هي من أبناء وطنا مهما اختلفنا معها ومهما 
تصادمنا معها سيكون بنفس األسلوب الذي نتعامل فيه مع احملتل األجنيب فدي مسألة إحنا 

 .بنرفضها

 بوضوح ما الذي تعنيه؟:  غسان بن جدو-

ناك حمتل أجنيب يف مصر اإلجنليز حنن يعين حينما كان ه:  الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح-
وحينما كان هناك حمتل أجنيب يف فلسطني التيار اإلسالمي ... قاتلناهم ومتنا واستشهدنا يف

لكن حينما يكون اخلالف أو الصدام أو ، وكل التيارات الوطنية والعربية تقاتله ومتوت
هذا مبدأ . ع السالح عليهاالقمع من حكومة وطنية مهما اختلفنا معها فمن مبادئنا أال نرف

مهما نالنا من أذى، لكن ده ال يعين يف ذات الوقت أننا نستسلم لظلمها . عندنا كده
وقمعها، ولو أننا استسلمنا لظلم السلطة أو سكتنا عليه ملا دخل لنا سبعة آالف معتقل يف 

 .انتخابات سنة ألفني
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نتخابات ما دامت التضحيات كان ممكن نستجيب هلذا القمع، ونؤول ال داعي لدخول اال
 .ذه ذا الشكل الكبري

، وأن تكون املصلحة الوطنية كيف تقدر املصلحة الوطنيةوبالتايل ولكن هي املسألة مسائل 
العليا أهم من مصلحتنا، حىت لو كانت مصلحة اإلخوان املسلمني كتجمع أو كحزب أو 

 .مصلحة األفراد

 ماذا عن العراق؟:  غسان بن جدو-

الذي .. قضية العراق حضرتك الذي يعين دخل ال: دكتور عبد املنعم أبو الفتوح ال-
وهو حزب يشمل إخوان وغري ،  الس الس االنتقايل اتنني من احلزب اإلسالمي دخل
.  حنن مع املقاومة املسلحة-فبكل وضوح وبدون يعين مواربة-أما مسألة املقاومة . إخوان

عاملية لإلخوان املسلمني يف العامل حنن مع املقاومة املسلحة حنن كإخوان مسلمني وكقيادة 
 .يف العراق ضد احملتل األمريكي مئة يف املئة

 أن نستطيع -أنا على مستواي الشخصي بل كل اإلخوان يف مصر ويف العامل-وأنا أمتىن 
 .أن حنمل السالح ملواجهة االحتالل األمريكي يف العراق

 .مل السالح ملواجهة احملتل الصهيوين يف فلسطنيكما نتمىن ذات األمنية أن حن

هذه مسألة مسألة دين أل يعين هذه ليست مسألة سياسية إذا اُحتل أرض من أراضي 
خترج املرأة بدون . املسلمني يصبح اجلهاد فرض عني على كل رجل وامرأة وشاب وفتاة

 .إذن زوجها وخيرج الولد دون إذن أبيه هذه مسألة يعين ليست

 .طيب شكراً: ن بن جدو غسا-

 .حمل هزار وال لعب يعين:  الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح-

 .أعود لإلخوان هنا تفضل سيدي:  غسان بن جدو-
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 . حممد الصيور من املكتب الصحفي ملنظمة التحرير الفلسطينية-

 .جيد:  غسان بن جدو-

دجيننا من قبل األحزاب على يبدو يبدو أننا ندور يف دوامة لتعويدنا أو لت:  حممد الصيور-
واقع أن العجز هو أمر واقع، وعلى أن ال إمكانية للتغيري، فمشهد مشهد اخلطاب 

 .السياسي ألي حزب ال يساوي أبداً السلوك السياسي هلذا احلزب يف الشارع أوالً

 .يبدو كأننا نسري باجتاه انضباط: ثانيا

 .النقطة األوىل اللي. عين مهمةي. وضحلي النقطة األوىل من فضلك:  غسان بن جدو-

 على واقع العجز؟:  حممد الصيور-

 .يعين كيف أن هذا املشهد. نعم النقطة األوىل:  غسان بن جدو-

وهي أننا نسري . النقطة الثانية توضح األوىل. النقطة الثانية توضح األوىل:  حممد الصيور-
بأن : يطاين جورج جاالوي يقولمثالً النائب أو املناضل الرب, على وترية انضباط واحدة

 .اجلمهور اجلمهور العريب لن خيرج من دوامة عجزه إال بتبديل نظامه السياسي احلاكم

 .نعم:  غسان بن جدو-

لكن أيضاً وأنا حمق إن قارنت هذا املوضوع بالطفل . هنا ال أدعو لثورة:  حممد الصيور-
اذا أخاف ملاذا أخاف من النظام مبعىن إنه مل. الفلسطيين الذي حيمل حمفظته وهو يقاوم

الديكتاتوري الذي قد يضعين يف السجن لفترة وأخرج، بينما الطفل الفلسطيين ذاهب قد 
فاملعادلة فاملعادلة بأن ال إصطدام مع النظام تربير لبقاء النظام حبد . ال يعود أبداَ وهو طفل

لذي يقول ما جيب أن يلتزم ذاته وبقاء لتحويل احلزب أيضاً إىل نوع من التيار النخبوي ا
إمنا . وهنا أشدد أيضاً على أن الدعوة ليست دعوة لثورة. به حتت سقف النظام ليس فوقه

 حزبية تنطق مبشاريع وبرامج تغيريية حقيقية  دعوة جلعل الشارع يتكلم من خالل برامج
 . تعطي
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 .خليك خليك يف حوار مع:  غسان بن جدو-

 .رسالة:  حممد الصيور-

 .تفضل دكتور عبد املنعم. مع الدكتور عبد املنعم خليك:  بن جدو غسان-

يعين . يعين حضرتك بتؤول نفس الكالم اللي أنا أولته:  الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح-
أما حنن . حنن ال نقصد حنن ال نقصد أننا ال نصطدم مع النظم صداماً مسلحاً: إنت بتؤول

ن مسلمني على مستوى العامل يف صدام يومي مع حنن كإخوا. يف صدام يومي مع النظام
ولكن الذي . النظم القمعية ولوال أننا يف صدام يومي معها ما دخلنا السجون واملعتقالت

وبالتايل . أنفيه وأؤكد عليه بكل صراحة أننا لن نصطدم مع النظم الوطنية صداماً مسلحاً
حنن غري راضني . ولكن أدعو. ةال أدعو للثور: بتؤول. هو ده الكالم نفسك اللي بتؤوله

 .على أي نظام حيكم العامل العريب واإلسالمي دون أن حيكمه بإرادة شعبية مئة يف املئة

 .طيب دكتور:  غسان بن جدو-

وننظر إىل هذه النظم مجيعها اليت جاءت ضد رغبة :  الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح-
شروعيتها الدستورية إال إذا جاءت من ولن نعترف مبعلى أا نظم غري مشروعة . شعوا

 -حىت لو مل يرفع شعارات اإلسالم- وحنن حنترم أي نظام. خالل صندوق االنتخابات
وسنظل يف صدام مع كل نظام غري دستوري وغري . جاء من خالل صندوق االنتخابات

 لكن لن نكون يف. معرب عن إرادة الشعب أو جاء ضد رغبة الشعب، ونظل يف صدام معاه
 .صداماً مسلحاً معاه

 .هذا يعين أن:  حممد الصيور-

وهذه جتربة إخوانا . وأنا بس أريد قبل أن أنسى:  الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح-
لو أن حينما اختلفت محاس منظمة محاس . الفلسطينيني حىت داخل األراضي الفلسطينية

لضاع اجلهاد  نفس النظرة مع السلطة الفلسطينية قاموا بصدام مسلح وكان ممكن حيملوا
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لكن مما زلنا حنمله مجيعاً تقديراً وإعزازاً لفصائل املقاومة الفلسطينية أا . الفلسطيين كله
 .رفضت أن تتقاتل فيما بينها وظل فوهات بنادقها موجهة للصهاينة

 .نعم:  غسان بن جدو-

ستظل . فس املبدأوحنن نلتزم داخل كل أقطارنا بن:  الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح-
 .فوهات بنادقنا وقتالنا املسلح ضد أعداء الوطن من األجانب

 .رأيك أخي:  غسان بن جدو-

 . ال زلنا أمام حماولة تقليل الكلفة اليت قد ندفعها يف مواجهة النظام:  حممد الصيور-

 .نعم:  غسان بن جدو-

ن كنت أعرب عن وجهة أنا أستطيع أستطيع بدل السبعة آالف أستطيع إ:  حممد الصيور-
نظر عن وجهة نظر عادلة وقوية وفاعلة يف شارع مبصر والشارع املصري عفواً أنا قادر أن 
. أدخل إىل السجون مخسون ومئة ألف وملاذا ال وملاذا ال؟ الطفل الفلسطيين مثال أرقى

 سلوك وإمنا مبستٍو عادل من اإلداء النضايل الذي يثبت أننا جادون بني. فلنكن دونه بكثري
 .٣)سلوك منتج من خالل برنامج نضايل يوحد اجلميع

 ويف كالم الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح السابق ما يؤكد على أن عدم صدامهم مع -١
، وإمنا هو مبدأ دائم يف احلال واالستقبال ليس مربوطاً بعدم القدرةاألنظمة صداماً مسلحاً 

فمن : (فقد استخدم عبارات.  احملتل األجنيبويف مجيع البالد، وأن قتاهلم سيظل فقط ضد
لن نصطدم مع النظم الوطنية صداماً (و) مبادئنا أال نرفع السالح عليها هذا مبدأ عندنا

                                                 

3  موضوع الربنامج عن األحزاب -هـ١٤٢٥/ ٣/ ٣ يوم - برنامج حوار مفتوح- قناة اجلزير الفضائية
ملنعم الدكتور عبد ا:  الضيوف-غسان بن جدو:  املقدم-السياسية العربية وعالقتها بتحركات الشارع العريب

.أبو الفتوح وحسني عبد الرازق وعبد اهللا الكوراين  
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لن (و) ستظل فوهات بنادقنا وقتالنا املسلح ضد أعداء الوطن من األجانب(و) مسلحاً
 ).نكون يف صداماً مسلحاً معاه

 .التاريخ ومنه تاريخ اإلخوان أنفسهموهذا أمر خمالف للشرع والعقل و

 فهذا املبدأ خيالف السنة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم، فقد أخرج البخاري -أ
دخلنا على عبادة بن الصامت وهو : (  عن جنادة بن أيب أمية قال-رمحهما اهللا-ومسلم 

لنيب صلى اهللا عليه و أصلحك اهللا، حدث حبديث ينفعك اهللا به، مسعته من ا: مريض، قلنا
أن بايعنا على : دعانا النيب صلى اهللا عليه و سلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: سلم، قال

السمع والطاعة، يف منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر 
اع العلماء على وخيالف إمج. ٤)عندكم من اهللا فيه برهان، إال أن تروا كفرا بواحاًأهله، 

، وال فرق وال اعتبار يف ذلك بكونه ٥وجوب خلع احلاكم املرتد وتعينه على من قدر عليه
 .وهذا دليل على الفقر الشرعي لدى اإلخوان. وطنياً أو مستورداً

فهذا احلسني بن علي رضي اهللا عنه، وعبد اهللا بن :  وهذا املبدأ خيالف تاريخ اإلسالم-ب 
ه قد خرجا على حاكم وطين، مث من بعدمها من الصاحلني الذي أثىن الزبري رضي اهللا عن

-عليهم األئمة واملؤرخون كابن األشعث وحممد النفس الزكية وأمحد بن نصر اخلراعي 
كما اتفق العلماء على تكفري الدولة .  كلهم خرجوا على حكام وطنيني-رمحهم اهللا

 !!ميزان اإلخوان املسلمنيالعبيدية ووجوب اخلروج عليها وهي دولة وطنية يف 

 مث إن تقسيم احلكام لوطنيني وغري وطنيني تقسيم ما أنزل اهللا به من سلطان، وال -ج
 .اعتبار له يف ميزان الشرع، إلن االعتبار يف ميزان الشرع بسلوك احلاكم وليس بوطنه

                                                 
 -)سترون بعدي أموراً تنكروا: (قول النيب صلى اهللا عليه و سلم:  باب- كتاب الفنت- صحيح البخاري4

 باب وجوب طاعة األمراء يف غري - كتاب اإلمارة-، صحيح مسلم٢٥٨٨:  ص٦:  ج٦٦٤٧: حديث رقم
 .١٤٧٠:  ص٣:  ج١٧٠٩:  حديث رقم-معصية وحترميها يف املعصية

يف بيان حكم من مل حيكم مبا أنزل : الفصل األول/  بعض األصول الشرعية-بني يدي البحث:  الباب األول5
 .اهللا
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 تقوم  مث أال يؤكد هذا التقسيم أن اإلخوان قد خالفوا أصول اإلسالم يف احلكم اليت-د
) اليت يسموا الدولة املدنية(على الربانية والشورى وأخوة اإلسالم، واستبدلوا ا العلمانية 

 .والدميقراطية والرابطة الوطنية

 مث أمل يتفق اإلخوان مع مجال عبد الناصر على االنقالب على امللك فاروق وهو -هـ
 حاكم وطين، طاملا بايعوه وأظهروا تأييدهم له؟

 جياهد ااهدون األفغان جنيباً بعد خروج الروس من أفغانستان؟ وكان اإلخوان  مث أمل-و
يؤيدوم على قتال احلاكم الوطين، أم أن أمريكا كانت راضية يومئذ عن قتال السلطة 

 الوطنية؟

 ونفس مبدأ عدم الصدام مع السلطة الوطنية ميكن أن يستخدمه اإلخوان املسلمون يف -ز
كدروع -اجليش العراقي اخلائن والشرطة العراقية اخلادمة واملدافعة العراق ملنع جهاد 

 . عن القوات األمريكية-بشرية

ومباذا يفيت اإلخوان ااهدون إذا واجهوا اجليش األمريكي والشرطة العراقية واحلرس 
الوطين العراقي جمتمعني؟ هل يفتون بقتال األمريكان فقط وترك الشرطة الوطنية واجليش 

 .  ليقتلوا ااهدين وينتهكوا حرمامالوطين

 : لو طبقنا قواعد اإلخوان فسنقضي على اجلهاد ألنه-ح

 .ال نكفر الكافر مهما ظهر كفره ألننا دعاة ولسنا قضاة) ١(

يقول الدكتور حممد مجال حشمت عضو جملس الشعب عن اإلخوان املسلمني الذين 
مبا ينفي قضية التكفري " دعاه ال قضاة"يكفي إصدار كتاب : (يتربأون حىت من سيد قطب

املنهج الذي التزمه اإلخوان بأنه ال تكفري، واألصل . حىت وإن كان منهم سيد قطب
أمر واضح، . ال جيوز ألحد أن يكفر أحد مبعصيةالعشرين من األصول العشرين أنه 

 بعض وليست هناك حماوالت اغتيال لتكفري متت، وليست هناك ادعاء بتكفري، وملا ادعى
اتناقشوا، اللي فهم واعتدل وعاد عن غيه . اإلخوان قضية التكفري خرجوا من اجلماعة
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. شوف لك يافطة تانية: رجع تاين، واللي مارجعش انفصل عن اجلماعة وقال له فصاله
 .٦)قضية واضحة جداً

 .ال جهاد ضد السلطة الوطنية) ٢(

 وأن احلكومات جتد يف وجود يتعاون اإلخوان مع احلكومة على استقرار األمن،) ٣(
 .٧اإلخوان مصلحة، ألم يساعدوا على احلفاظ على أمنها

 .٨ال جهاد يف غري بلدنا إال بإذن سلطتنا الوطنية) ٤(

 .٩ال جهاد ضد العدو الغازي إال يف البلد الذي غزاه) ٥(

ة مشاركة الغزاة الصليبني يف توفري غطاء شرعي لالحتالل، كما حدث من مشارك) ٦(
 .احلزب اإلسالمي يف جملس احلكم العميل لألمريكان يف العراق

 :وتطبيق هذه القواعد يؤدي ألمرين يف غاية اخلطورة على مصري األمة املسلمة ومستقبلها

                                                 
: مقدم احللقة - املستقبل السياسي لإلخوان املسلمني يف مصر- برنامج بال حدود- قناة اجلزيرة الفضائية6

عضو الكتلة الربملانية لإلخوان املسلمني يف جملس -حممد مجال حشمت . د:  ضيف احللقة-أمحد منصور
 .١٠/٠١/٢٠٠١:  تاريخ احللقة-الشعب املصري

مواقف اإلخوان مع احلكومات :  يف الباب الثاين-رمحهما اهللا-كالم عمر التلمساين ومأمون اهلضييب :  راجع7
/ وج على احلاكم مع االلتزام بالدستور والقانوناإلخوان ورفض اخلر: الفصل األول/ يف مصر خالل ستني عاماً

 . تعاون اإلخوان مع احلكومات على استقرار أمنها-٩
 يف تصرحيه الشهري لة اجلهاد يف بشاور، وراجع كالم حممد حامد -رمحه اهللا- صرح بذلك مصطفي مشهور 8

: ع تفصيل ذلك يف الباب الثاينوراج ، ٣:  هـ ص١٤٠٧جريدة النور غرة ربيع اآلخر : أيب النصر رمحه اهللا
اإلخوان ورفض اخلروج على احلاكم : الفصل األول/ مواقف اإلخوان مع احلكومات يف مصر خالل ستني عاماً

 . فقط-عدو الوطن- القتال عند اإلخوان ضد العدو اخلارجي -١٣/ مع االلتزام بالدستور والقانون
مواقف اإلخوان مع احلكومات : ذلك يف الباب الثاينراجع تفصيل . ١٥:  ص٧/٢/٨٩ جملة لواء االسالم 9

/ اإلخوان ورفض اخلروج على احلاكم مع االلتزام بالدستور والقانون: الفصل األول/ يف مصر خالل ستني عاماً
 . فقط-عدو الوطن- القتال عند اإلخوان ضد العدو اخلارجي -١٣
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أن اإلخوان يقومون بدور الكابح واملانع والعائق ضد أي توجه جهادي ملقاومة : أوهلما
 أمتنا، فتطبيق هذه القواعد سيؤدي لعزل ااهدين الغزاة الصليبيني واليهود املعتدين على

يف كل قطر إسالمي وحرمام من دعم إخوام املسلمني وتركهم لتستفرد م القوات 
وكالم الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح عن تأييده للمقاومة يف . الغازية الصليبية واليهودية

ملضمون بالنظر إىل قيود اإلخوان العراق وفلسطني كالم مجيل، ولكنه كالم فارغ من ا
 .وعوائقهم على اجلهاد

أنه ال أمل يف تغيري احلكام الفاسدين املفسدين عمالء اليهود : وثاين هذين األمرين
والصليبيني املسيطرين على بالدنا، فإذا كفر احلاكم ال نكفره، وإذا قدرنا على خلعه 

 !خلارج لتحل مشكلتنابالقوة لن خنلعه، إذن فماذا بقي؟ انتظار قوة من ا

 عدم - عدم جهاد السلطة الوطنية-عدم اجلهاد إال بإذن احلاكم( نشر هذه املبادئ -ط
يف الوقت الذي تشتد فيه احلملة الصليبية يؤدي خلنق ) تكفري الكافر الذي ثبت كفره

ولذا ال بد من التصدي هلذه . جهاد األمة املسلمة وتقييدها ومنعها من التصدي لعدوها
 .بادئ بقوة وكشفها وتبيني خطرهاامل

 وقد ورد يف كالم الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح املذكور أعاله عدة أخطاء أخرى منر -٢
 :عليها بإجياز لألمهية

 : فمنها اعتباره شرعية احلكومات بصندوق االنتخابات فقط-أ

 إىل وهذا خمالف ألصول الشرع، فشرعية أي نظام تعتمد أساساً على حتاكمه) ١(
 . أما اغتصاب احلاكم للسلطة فهو ذنب وظلم ولكنه ال خيرج النظام عن الشرعية. الشريعة

ويف املقابل أيضاً فإن جميء أي حاكم للسلطة عرب صندوق االنتخابات ال جيعل حكمه 
شرعياً، بل الذي جيعل حكمه شرعياً هو التزامه بأحكام اإلسالم، وإال لكانت أنظمة 

 !!سرائيل وأمريكا وبريطانيا أنظمة شرعيةاحلكم يف اهلند وإ
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 حينما أيده اإلخوان؟ أم جاء هل جاء حسين مبارك عرب صندوق االنتخاباتمث ) ٢(
 !!بالقهر والتزوير وقوانني الطوارئ وقتل األبرياء وهتك احلرمات

 -حىت لو مل يرفع شعارات اإلسالم- وحنن حنترم أي نظام:( ومن هذه األخطاء قوله-ب
 )!!خالل صندوق االنتخاباتجاء من 

ونكرر أن النظام امللتزم بالشريعة إذا جاء عن طريق اغتصاب السلطة قد يكون مذنبا أو 
واملسلم الفاسق له . فاسقا، أما النظام الذي ال يرفع شعارات اإلسالم فهو كافر أو مرتد

ب إىل بقية واملسلم الفاسق أقر. حقوق اإلسالم أما الكافر فال والء بينه وبني املسلم
 الكافر أو املرتد، وهل حيترم الدكتور عبد املنعم النظام يف إسرائيل وأمريكا  املسلمني من

وبريطانيا واهلند اليت ارتكبت وترتكب اجلرائم ضد األمة املسلمة ألا أنظمة جاءت عرب 
 صناديق االنتخابات؟

 األجنيب الغازي لبالد  ومن أخطائه أنه ذكر أن اجلهاد يصري فرضاً عينياً ضد العدو-ج
-اإلسالم، ولكنه تناسى هذه الفريضة العينية متاما مع احلاكم املرتد، وأصر إصراراً عجيباً 

 ! على عدم قتاله-بال مربر من شرع وال عقل

 : ومن أخطائه أيضاً استدالله بتجربة محاس مع السلطة الفلسطينية، ويرد عليه بأن-د

 . وال عقلياًمسلك محاس ليس دليالً شرعيا) ١(

وفارق بني . مث رمبا تفعل محاس ذلك تفويتا ألكرب املفسدتني وهو أمر جائز يف اجلهاد) ٢(
 .تفويت أكرب املفسدتني وبني املبدأ الثابت يف احلال واالستقبال

وادعاؤه بأن الصدام مع السلطة الفلسطينية كان سيضيع اجلهاد يتناقض مع تأييدهم ) ٣(
 قتاهلم لنجيب بعد انسحاب الروس، ويتناقض مع حتالفهم مع عبد للمجاهدين األفغان يف

 .الناصر ضد امللك رغم وجود االحتالل اإلجنليزي، ومع ذلك انقلبوا على امللك الوطين



 

٥٣٥ 

 مع السلطة -عاجالً أو آجالً-مث ال بد أن تصطدم أي حركة إسالمية خملصة ) ٤(
 .الفلسطينية العلمانية اليت باعت فلسطني

أخطائه أيضاً هروبه املكشوف حني برر دخول احلزب اإلسالمي لس احلكم  ومن -هـ
 .االنتقايل يف العراق، وهي إجابة ال تليق، وال حتترم ذكاء السامعني

خبطأ تأييدهم حلسين  ومن أخطائه أيضاً عدم اعترافه خبطأ اإلخوان، فلم يعترف مثالً -و
ضد ١٩٧٧اهلم اليومي منذ عام ، وهو يتحدث عن نض١٩٨٧مبارك يف انتخابات عام 

 !!النظام املصري

 :املالحظة الثالثة 

 :جتاهل اإلخوان حلقيقة انسداد باب التغيري السلمي 

مما يثري االستغراب إصرار قيادة اإلخوان على األساليب السلمية، رغم انسداد أبواب هذا 
 -رمحه اهللا-لبنا التغيري يف بالدنا منذ وقت بعيد، فاإلخوان أنفسهم يقرون بأن حسن ا

حني قرر خوض االنتخابات منع من الترشيح بضغط اجنليزي مرة، مث أسقط بالتزوير 
 .بضغط بريطاين أيضاً مرة ثانية

ويتناسى اإلخوان متاماً حقيقة املواجهة الصليبية اليهودية لألمة املسلمة، وأن هذه القوى 
، ألن األمة املسلمة لو نالت حريتها الصليبية اليهودية لن تسمح لألمة املسلمة بنيل حريتها

 .فستعلن اجلهاد ضد أكابر ارمني الصليبيني واليهود وضد عمالئهم احلاكمني لنا

يف الوقت الذي -إن إصرار اإلخوان على التزام األساليب السلمية واعتباره مبدأً معتنقاً 
واإلفساد والغش متارس القوى املستكربة ضد أمتنا املسلمة كل أساليب القهر والكذب 

 يعد تأميناً هلذه القوى، ويعد أيضاً تفريغاً وحرفاً لطاقات األمة املسلمة وخباصة -والتزوير
 .شباا بعيداً عن النكاية احلقيقية يف أعداء اإلسالم



 

٥٣٦ 

بعد احلادي -إن أمريكا : وإذا واجهت اإلخوان ذه احلقائق يسلمون ا ولكنهم يقولون
 .لتغيري، وهذه فرصتنا، ولن نضيعها تريد ا-عشر من سبتمرب

واحلقيقة املرة أن أمريكا تريد التغيري ملصلحتها إلجياد عمالء أكثر كفاءة يف خدمة 
 !مصاحلها

 :املالحظة الرابعة 

 :التحول حلزب مدين 

وملا قرروا ). اجلهاد سبيلنا(كان شعار اإلخوان سابقاً املصحف والسيفان حتتهما عبارة 
، )اإلسالم هو احلل(اعترضت احلكومة على هذا الشعار، فغريوه إىل دخول االنتخابات 

، )حزب مدين ذو مرجعية إسالمية(واآلن مع هبوب الريح اإلصالحية األمريكية غريوه إىل 
 ؟...مث إىل أين

وأنقل هنا فقرات هامة من حوار أمحد منصور مع كل من الدكتور حممد مجال حشمت 
سلمني والدكتور عبد املنعم أبو الفتوح عضو جملس عضو جملس الشعب عن اإلخوان امل
 :اإلرشاد ليبني هذا التحول اخلطري

 :أمحد منصور(

ما هو مستقبل حركة اإلخوان املسلمني يف : حممد علي أستاذ جامعي يقول لك من اليمن
 مصر؟

 :حممد مجال حشمت. د

 وأنا قلت قبل ،يلزمه اعتراف قانوين على تواجد شعيب -اآلن-مستقبل احلركة متوقف 
 منتهجني النهج الدستوري، واحلياة الربملانية -منذ نشأم-إذا كان اإلخوان : كده

ويقولوا إا أقرب النظم إىل اإلسالمية، إذا كان التاريخ الطويل ده يقول مثل هذا، وإذا 
كان التواجد الشعيب ملثل هذا الثقل، الذي لو تعرض له حزب أو مجاعة ملا تعرض له 



 

٥٣٧ 

ان طوال السبعني عام دول لكان انتهى يف ظرف سنة أو سنتني، ولو كنا طالب اإلخو
سلطة للجأنا وذهبنا إىل السلطة من أقرب الطرق، وكثري من الطرق يعلمها اجلميع، ولكن 
القضية قضية جنة أو نار، القضية قضية ثوابت البد أن حنافظ عليها، حنن نطالب 

 رخص وليس هلا وجود، وبالتايل مش معقول الذي له باالعتراف الرمسي، هناك أحزاب هلا
عدم االعتراف أمر يضعنا يف .. وجود يف وسط الشارع ال يعترف به، وهذا االعتراف

مشاكل أخرى من املالحقات ومن املضايقات وكأن هذا األمر مقصود علشان نتهم بعد 
 .كده بالعمل السري

 إىل اإلعالن عن -اآلن-ي دفعكم هل موضوع عدم االعتراف هذا هو الذ: أمحد منصور
 استعدادكم لتحويل اجلماعة إىل حزب؟

 :حممد مجال حشمت. د

 ..هذا أمر وارد، ألن ال ميكن أبداً تنتهج ج

 ]:مقاطعاً[أمحد منصور 

 عاماً، عشان حتولوها إىل حزب ٧٠أكثر من ..  عاما٧٠ًيعين تضيعوا تاريخ اجلماعة يف 
 مي؟وهي مجاعة هلا تارخيها القد

 :حممد مجال حشمت. د

هذا امتداد طبيعي، محددات اجلماعة فيها ثوابت فكرية وفيها منهج حركي، وفيها رفع 
واقع ووضع حلول، إذا وضعنا احلزب نضعه يف البند الثاين والثالث، إمنا الثوابت الفكرية 

ندما تكلم يف اإلمام البنا ع.. زي ما هي، وتاريخ اجلماعة زي ما هو، إمنا ظروف احلاضر
إن األحزاب بوضعها الراهن وظروفها الراهنة ال تصلح، حط حتت : قضية األحزاب قال

ظروفها الراهنة دي مائة خط، ملا تتغري هذه الظروف الراهنة وتناسب احلال، وتناسب 
حزب مدين له مرجعية إسالمية .. إيه املانع أن يكون لإلخوان املسلمني حزباملوقف اآلن 
 ؟ديينوليس حزب 



 

٥٣٨ 

 :أمحد منصور

 أا لن تسمح بأحزاب دينية، واإلخوان مجاعة -مراراً–يعين أيه؟ احلكومة اآلن أعلنت 
 .تعترب مجاعة دينية هلا توجه، ومعىن ذلك أنكم تنطحون يف الصخر

 :حممد مجال حشمت. د

، حزب ديين معناه أنه يستمد العصمة من اهللا، حنن نطالب حبزب مدين وليس حزب ديين
احلاكم ينتخب من الشعب، وحياسبه الشعب، : حنن نقول. ا أمر ال يقول به أحدوهذ

 .ويصبح للشعب حق عزله

 :أمحد منصور

 يعين معىن ذلك أنكم تطالبون حبزب ميكن لغري املسلمني ان يدخلوا فيه؟

 :حممد مجال حشمت. د

 .شيء طبيعي طاملا انتهج الفكر بتاعي، وهم يعيشوا يف دولة مسلمة

 :صورأمحد من

 مجاعة اإلخوان هل أُسست لكي تشرك غري املسلمني فيها؟

 :حممد مجال حشمت. د

حنن نتعامل مع . اجلمعية التأسيسية كان فيها أربعة من املسيحيني مع اإلمام حسن البنا
 ..قانون املواطنة هو الذي يكونإخوة وطن، مع شركاء وطن اآلن، 

 ]:مقاطعاً[أمحد منصور 

رمبا يكون طرحاً غريباً، ألنه يقوم على فكرة جديدة بالنسبة الطرح الذي تطرحونه 
 .جلماعة اإلخوان



 

٥٣٩ 

 :حممد مجال حشمت. د

تاريخ اإلخوان كله كده، تاريخ اإلخوان مل يكن فيه إقصاء لآلخر، ومل يكن يف تغييب 
 .للمسيحيني، ومل يكن فيه معارضة لثوابت اجلماعة

.................. 

 ]:مقاطعاً[أمحد منصور 

أرجو أن نبقى يف اإلطار املوضوعي، معىن ذلك أنكم اآلن سوف تتحركون على .. دكتور
 قضية احلريات بشكل عام، دون التركيز على اإلخوان بشكل خاص؟

 :عبد املنعم أبو الفتوح. د

أيوه يا سيدي، هي دي قضيتنا األساسية وقضية اتمع املصري كله مش اإلخوان فقط، 
إحنا  -ضية احلريات، وحقوق اإلنسان، والعدالة، هي دي قضيتناق.. قضية احلريات مع

، والدولة دولة احلكومة حكومة مسلمة، ليس قضيتنا مع احلكومة هي قضية اإلسالم
مسلمة، والناس حيبون اإلسالم، وحنن لسنا أفضل منهم يف حبهم لدين اهللا، ألننا ال ندعي 

، ال إحنا وال نطلب من احلكومة، هذا، وال نسمح ألحد أن يدعي أنه وصي على الدين
وال نقبل منها هذا، فبالتايل إن األزمة اللي بيننا وبني احلكومة أزمة على احلريات، وعلى 

 ..وعلى احترام الدستور.. حقوق اإلنسان

................... 

 :أمحد منصور

 يعين أنتو بتؤمنوا بتداول السلطة؟

 :حممد مجال حشمت. د

 .نؤمن بتداول السلطة



 

٥٤٠ 

 :أمحد منصور

 حىت ولو كانت لغري إسالميني؟

 :حممد مجال حشمت. د

، هو اللي حنن نؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطات، حىت لو كانت طاملا خيار الشعبو
 ..خيتار، وهو اللي حياسب، وهو اللي يعزل، هذا األمر مل نستمتع به يف مصر

 ]:مقاطعاً[أمحد منصور 

 ملستقبل عملكم يف الربملان ومستقبل اإلخوان -ية ثان٣٠بإجياز يف -ما هي رؤيتك 
 السياسي؟

 :حممد مجال حشمت. د

.............. 

حنن نقر بالنهج الدستوري، ويف ظل هذا . حنن نطالب حبزب مدين له مرجعية إسالمية
 النهج الدستوري حنن نطالب بغطاء قانوين، حىت ال تتم املطاردة واملالحقة، ونوفر جهد 

 .١٠)جزاكم اهللا خرياً. املصرية) واحلكومة(ي الشعب املصر

ماهو الفرق بني مجاعة اإلخوان واحلزب املدين؟ هل هو الفرق بني : وحنن نسأل متأسفني
الكنيسة والدولة يف الدول الغربية؟ وملاذا هذا التغيري إذا كان املنهج مل يتغري؟ أم أن الرياح 

  قد غريت أشياء كثرية؟-نيبعد غزويت نييورك وواشنطن املباركت-األمريكية 

 :املالحظة اخلامسة 

                                                 
: مقدم احللقة -سياسي لإلخوان املسلمني يف مصر املستقبل ال- برنامج بال حدود- قناة اجلزيرة الفضائية10

عضو الكتلة الربملانية لإلخوان املسلمني يف جملس -حممد مجال حشمت . د:  ضيف احللقة-أمحد منصور
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٥٤١ 

 .التناقض يف موقفيهما من حسين مبارك 

؟ وملاذا يعارضون ١٩٨٧ملاذا أيد اإلخوان إعادة ترشيح حسين مبارك يف انتخابات عام 
 إعادة ترشيحه اآلن؟

يؤيدون الشخص . إن القارئ هلذا الكتاب سيجد أنه ج متكرر يف تاريخ اإلخوان
 .نه عدة مرات منتقلني من نقيض لنقيضويعارضو

وما هو سبب تغري موقفهم من حسين مبارك؟ هل تغري حسين مبارك، هل كان مسلماً 
فكفر، أم كان صاحلاً ففسق، أم كان عادالً فظلم؟ إنه نفس حسين مبارك ارم، ولكن 

 .الذي تغري هو اجتاه الريح األمريكية

 :املالحظة السادسة 

ون اآلن باإلصالح، ولكنهم ولألسف يقصرونه على تغيري بعض مواد إن اإلخوان يطالب
تفصيلية يف الدستور العلماين، دون التعرض لداء األمة احلقيقي املتمثل يف احلملة الصليبية 
اليهودية على اإلسالم واملسلمني اليت احتلت قطعاً عزيزة من أراضي املسلمني، واملتمثل يف 

هذا . لذين سخرونا ومقدساتنا وثرواتنا خلدمة الصليبيني واليهودالعمالء احلاكمني لديارنا ا
الداء احلقيقي يتجاهله اإلخوان ويتمسكون ببعض اإلصالحات التفصيلية، وقد نقلنا سابقاً 

 :قول الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح

أيوه يا سيدي، هي دي قضيتنا األساسية وقضية اتمع املصري كله مش اإلخوان فقط، (
إحنا  -قضية احلريات، وحقوق اإلنسان، والعدالة، هي دي قضيتنا.. ضية احلريات معق

، والدولة دولة احلكومة حكومة مسلمة، ليس قضيتنا مع احلكومة هي قضية اإلسالم
مسلمة، والناس حيبون اإلسالم، وحنن لسنا أفضل منهم يف حبهم لدين اهللا، ألننا ال ندعي 

 أنه وصي على الدين، ال إحنا وال نطلب من احلكومة، هذا، وال نسمح ألحد أن يدعي



 

٥٤٢ 

وال نقبل منها هذا، فبالتايل إن األزمة اللي بيننا وبني احلكومة أزمة على احلريات، وعلى 
 .١١)وعلى احترام الدستور.. حقوق اإلنسان

وهذا اخللط يف قضية اإلصالح يتجاهل أن قوة األمة املسلمة احلقيقية هي يف عقيدا 
 .التوحيد، عقيدة الوالء والرباء اليت حياول اإلخوان أن يتملصوا منهاعقيدة 

ولذلك تسعى الواليات املتحدة بكل وسيلة لتحارب األمة املسلمة يف عقيدا اليت متثل 
اخلطر األكرب على وجود أمريكا املستكرب، خاصةً وقد بدأت األصوات تتعاىل يف داخل 

 -وهي التسمية الكاذبة للجهاد- يسمونه باإلرهاب أمريكا أال أمل يف االنتصار على ما
إال بتغيري أفكار املسلمني وعقوهلم، وأن املواجهة العسكرية معهم لن تؤدي إال ملزيد من 

 .اخلسائر ألمريكا بل قد تزلزل بنيان االمرباطورية اإلمريكية

سلمني من ومن هنا جاءت هذه املبادرات األمريكية لإلصالح اليت تزعم أا ستحرر امل
تلك الدعوات . اجلهل والتعصب والكبت وحتلق م يف أفق من احلرية والعدالة واملعرفة

اليت ما فتأ اإلخوان يتجاوبون معها، ويستعرضون أمام الغرب إمكانيام وشعبيتهم ويف 
نفس الوقت قدرم على كبح مجاح اإلرهاب والقضاء عليه وحماربة معتقداته بنفس 

 .سالحه

 -اليت سال هلا لعاب اإلخوان وغريهم-حك املبكي أن هذه الدعوات األمريكية ومن املض
تنظر إلينا بعني عوراء ونظر متجن وفكر متعصب، فاحلرية عندهم ال تعين مطلقاً أن نقرر 
إزالة إسرائيل، وال تعين أن نتساوى مع إسرائيل يف األسلحة التقليدية والغري تقليدية، وال 

م منهجاً للحياة، وال تعين أن نطرد القوات األمريكية الصليبية من تعين أن خنتار اإلسال
منابع بترول املسلمني، وال أن نبيعه بالسعر الذي نريده، وال أن نعلم أبناءنا املناهج اليت 
خنتارها هلم، وال أن نعني إخواننا املعتدي عليهم يف فلسطني والعراق وأفغانستان وكشمري 
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عضو الكتلة الربملانية لإلخوان املسلمني يف جملس -حممد مجال حشمت . د:  ضيف احللقة-أمحد منصور
 .١٠/٠١/٢٠٠١:  تاريخ احللقة-الشعب املصري



 

٥٤٣ 

نعلن اجلهاد ضد أمريكا وجرائمها، وال تعين أن نعمل على والشيشان، وال تعين أن 
التخلص من عمالء أمريكا املسلطني علينا بالقهر والتزوير، وال تعين أن خنتار بإرادتنا احلرة 

 .حكامنا الذين يسعون لتحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا املسلوبة

 ذلك، حىت وإن اخترناه  أياً من-بأي حال من األحوال-احلرية عند أمريكا ال تعين 
وصممنا عليه بكامل إرادتنا واختيارنا، إلن كل ذلك يف نظر األحرار األمريكان تعصب 
ورجعية وجهل بل ومترد على السلطان األمريكي والطاغوت الصلييب اليهودي املتحكم يف 

وهذا اجلهل والتعصب جيب أن يواجه بالقهر والكبت والتزوير واالحتالل . بين البشر
لقصف والتدمري وقتل عشرات اآلالف من النساء واألطفال قرباناً على مذبح احلرية وا

 .األمريكي

احلرية عند معلمي احلرية األمريكان تعين جمموعةً من املضحكات املبكيات تشمل اإلقرار 
باستيالء إسرائيل على أراضينا ومتددها كل يوم وتوسعها على حسابنا، وتعين عجزنا 

مواجهة مع الكيان الصهيوين، وتعين إيقاف أية مقاومة للعدوان اليهودي املطلق عن أية 
على أمتنا، وتعين إباحة التحلل واإلباحية والشذوذ والسخرية من الدين واألنبياء 
واألخالق، وتعين تغيري مناهج تعليم أبنائنا لنعلمهم أن إسرائيل مظلومة ومل حتصل على 

ا هو جمموعة من العقائد اجلامدة املتعصبة، اليت رمبا كل مستحقاا من أمتنا، وأن إسالمن
كانت صاحلةً يف غابر األزمان، أما اآلن فال مكان هلا يف العصر األمريكي الصلييب اجلديد، 
وتعين أن نبيح بترولنا وثرواتنا ملصاصي الدماء يف نييويورك وواشنطن، وتعين أن نستسلم 

 .عقار لبعضها البعض بالتزوير والقمع والقهرللعصابات املسلطة على بالدنا تورثنا كال

وتعين بعد كل ذلك أن نقر ونعترف بل ونرضى ونبارك قصف أمريكا بأطنان املتفجرات 
ألية مقاومة أو شبهة مقاومة تبزغ يف ديارنا ضد سياسات رواد احلرية والتحرر الصليبيني 

 . مدننا وحرق قراناحىت وإن أدى ذلك إىل شي حلوم نسائنا وأبنائنا وتدمري. اجلدد

إن احلرية اليت . ولذا فإن احلرية اليت نريدها ختتلف متاماً عن احلرية اليت تريدها لنا أمريكا
نريدها ليست حرية أمريكا املتدنية السافلة، ليست حرية بنوك الربا والشركات العمالقة 
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ادية وليست وأجهزة اإلعالم املضللة وليست حرية تدمري اآلخرين من أجل املصاحل امل
حرية اإليدز وصناعة الفاحشة والزواج املثلي، وليست حرية القمار واخلمر والتفكك 
األسري، وليست حرية استخدام املرأة كسلعة جللب الزبائن وتوقيع الصفقات وجذب 
املسافرين والترويج للبضائع، ليست حرية املبادئ املزدوجة وتقسيم الناس إىل ناهبني 

ية هريوشيما وجنازاكي، وليست حرية جتارة أجهزة التعذيب ودعم ومنهوبني، ليست حر
أنظمة القهر والكبت والقمع أصدقاء أمريكا، وليست حرية إسرائيل يف إبادة املسلمني 
وهدم املسجد األقصى وويد فلسطني، وليست حرية جوانتانامو وأبو غريب، وليست 

حرية القصف السجادي وقنابل حرية جنود أمريكا يف إهانة املصحف الشريف، وليست 
السبعة أطنان والقنابل العنقودية ومسقطات األوراق واليورانيوم املنضب وتدمري القرى يف 
أفغانستان والعراق، وليست حرية حكومة هاليربتون وأخواا مصاصي الدماء، وليست 
رية حرية احتكار أسلحة الدمار الشامل وتنميتها مع حترميها على اآلخرين، وليست ح

 .احتكار القرار يف اتمع الدويل خلمسة من الكبار أربعة منهم صليبيون

ولذلك فإن اإلصالح . إن حريتنا هي حرية التوحيد واألخالق والعفة والرتاهة والعدالة
 :الذي نسعى إليه يقوم على أسس ثالث

نهج الواجب ألن الشريعة املرتلة من اهللا سبحانه هي امل: حاكمية الشريعة : األساس األول
االتباع، وهذه قضية ال ميكن ألي إنسان عاقل أن يقف منها موقفاً متميعاً أو متذبذباً، 
وهي قضية ال ميكن أن تؤخذ إال جبد ألا ال تقبل اهلزل، فإما أن تكون مؤمناً باهللا فال بد 

 .هأن تلتزم حبكمه، وإما أن تكون كافراً باهللا فال جدوى من مناقشتك يف تفاصيل شرع

والتميع الذي حترص العلمانية الغربية على نشره ال ميكن ألي عقل سليم حيترم نفسه أن 
يقبله، ألن املوىل إذا كان هو اخلالق فهو األحق باحلكم، وهذه بديهية ال تقبل التردد 
العقلي، وإذا آمن اإلنسان باهللا فليس من العقل واملنطق أن يناقش ربه يف تفاصيل شرعه، 

سه حق التحلل منه والوقوف أمامه موقفاً متميعاً هازالً، بل واجب العاقل الذي أو مينح نف
 .آمن باهللا أن يبحث عن شرعه لينفذه



 

٥٤٥ 

وكذلك لو كنت كافراً باهللا فال جدوى عقالً من مناقشة تفاصيل شرعه معك، بل 
 قبل كل شيء ألن هذه أخطر قضية -سبحانه وتعاىل-الواجب عقالً النظر يف وجود اهللا 

 .يف الوجود، بل هي قضية القضايا اليت تنبين عليها كل القضايا

وهكذا جيب على املؤمنني باهللا أن يناقشوا غريهم يف هذه القضية األساس أوالً، ألن 
اهلروب منها هو ما يسعى إليه العلمانيون الذين ال يستطيعون مواجهة احلق يف هذه القضية 

ئون إىل حيلهم املعروفة اليت تسعى إىل الوصول الساطعة؛ قضية وجود اهللا سبحانه، فيلج
. مع املؤمنني إىل حل وسط بعيداً عن كشف عجزهم أمام مسألة اإلميان بوجود اهللا

وعقيدة اإلسالم تأىب إباًء مطلقاً التفرقة بني اإلميان بوجود اهللا وبني اإلقرار حبقه يف احلكم 
 .حد جادفهذا تفريق ال يقول به مؤمن جاد وال مل. والتشريع

ولذلك كان من أهم حيل العلمانيني يف تغطية عجزهم اخللط بني احلرية وبني انتزاع حق 
التشريع من اهللا وإسناده للبشر، وهو خلط ال يستقيم يف العقل السليم، بل احلرية احلقيقية 

 .هي يف اخلضوع للشريعة املترفعة عن األطماع والعدوات واألهواء

هو حرية : ن يقوم عليه اإلصالح وهو فرع عن األساس األول الذي جيب أاألساس الثاين
ديار اإلسالم، وحتريرها من كل معتد سارق ناهب، فال يتصور أن يتحقق لنا أي إصالح 
وحنن حتت وطأة االحتالل األمريكي واليهودي، وال ميكن أن تقوم أية انتخابات حرة وال 

 وقوات الصليبيني واليهود تدنس حكومة مستقلة وال ميكن أن تصان كرامتنا وحرماتنا
أرضنا تقتل من تشاء وتقصف من تشاء وتعتقل من تشاء وتعذب من تشاء، وتقسم الناس 
إىل معتدلني هلم حق احلرية وممارسة السياسة وإرهابيني ليس هلم إال التدمري والقتل 

 .والتعذيب

ابات مزورة تدار ال ميكن أن يتحقق لنا إصالح حتت وطأة حكومات ينصبها احملتل بانتخ
وصواريخ طائرات ) اليب اثنني ومخسني(حتت إشراف األمم املتحدة يف محاية قاصفات 
 .األباتشي مث قنابل السبعة أطنان والقنابل العنقودية

 .ال ميكن أن يتحقق لنا أي إصالح وحنن عجزة مكشوفون أمام الترسانة النووية اإلسرائيلية
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 .بترولنا ينهب باً حتت ديد األساطيل األمريكيةال ميكن أن يتحقق لنا أي إصالح و

 .فهو حترير اإلنسان:  لإلصالح وهو متفرع أيضاً عن األساس األولاألساس الثالثأما 

جيب أن تنتزع األمة حقها يف اختيار احلاكم وحماسبته ونقده وعزله، وتنتزع حقها يف 
ة لكل أشكال العدوان على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وجيب أن تتصدى األم

حرمات الناس وحريام وحقوقهم، وال بد أن تتصدى األمة للقمع والبطش والسرقة 
والتزوير والفساد وتوريث احلكم، الذي ميارسه حكامنا مبباركة أمريكا ودعمها، وجيب 
أن تنتزع األمة حقها يف معرفة ما يدور حوهلا والوصول للحقائق، بدالً من أن تباع 

باح يف االتفاقات السرية يف مقابل بقاء الزمرة الفاسدة املفسدة وأوالدهم يف كراسي وتست
 .احلكم

، وأال حق ألحد أن ميس حقوق الناس إال جيب أن تقرر األمة سلطة القضاء الشرعي
 .حبكمه

حاكمية القرآن وحترير األوطان واإلنسان، لن : ثة لإلصالح وهيوهذه األسس الثال
وكفاح ونضال واستشهاد، لن تتحقق إال إذا طردنا أعداءنا من ديارنا تتحقق إال جبهاد 

وإال إذا انتزعنا حقوقنا بقوة اجلهاد، فلن يرحل األعداء عن ديارنا بالتودد والتوسل، ولن 
 . تتزحزح الطغمة الفاسدة املفسدة عن كراسيها اليت تعدها لريثها أبناؤها بغري قوة اجلهاد

، بل وهم الذين سدوا كل وسائل التغيري السلمياجلهاد وكيف يتزحزحون بغري قوة 
وعاقبوا من حياوله بالسجن والقتل والتعذيب والنفي، وهم الذين نكلوا بكل صوت 
شريف يتصدى لطغيام، وزوروا كل االنتخابات، وجندوا جيشاً من املنتسبني للعلم 

 داع لألمر يباركون فسادهم وجيرمون أي دعوة للتغيري واإلصالح، ويصمون أي
 .باملعروف والنهي عن املنكر بأنه خارجي مثري للفتنة، وينشرون بني األمة مذهب املرجئة

دخلت على :  أنه قال-رمحه اهللا- عن النضر بن مشيل-رمحه اهللا-روى ابن عساكر 
أتدري ما : قال. خبري يا أمري املؤمنني: كيف أصبحت يا نضر؟ قال قلت: املأمون، فقال يل
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: قال يل. دين يوافق امللوك يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم: قلتاإلرجاء؟ 
 .١٢صدقت

لئن تركتم اجلهاد وأخذمت : "وهكذا ال إصالح إال باجلهاد، قال النيب صلى اهللا عليه و سلم
 ليلزمنكم اهللا مذلةً يف رقابكم، ال تنفك عنكم حىت تتوبوا  بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة

 .١٣"إىل اهللا

إذا تبني لنا أال سبيل إال اجلهاد واملقاومة لتطهري أوطاننا وانتزاع حقوقنا بالقوة، بعد أن ف
سد الصليبيون واليهود وأعوام كل طريق للتغيري السلمي، فعلينا أن نسعى يف املقاومة 
بكل سبيل متيسر لنا بدًء من التوعية والدعوة والتحريض والتنظيم والتشاور ومجع 

اًء حبمل السالح والنكاية يف أعداء اإلسالم، مث دعم اجلهاد وااهدين باملال الصفوف وانته
 .والنفس

وختاماً كانت هذه بعض التأمالت بني يدي هذا الكتاب، الذي أرجو أن يكون خالصاً 
لوجه اهللا سبحانه وتعاىل، وأن يكون دافعاً يل ولكل العاملني لإلسالم وخاصة اإلخوان 

ع أنفسنا وقفة صادقة نعيد فيها مراجعة أعمالنا على ضوء من أحكام املسلمني لكي نقف م
 .الكتاب والسنة

 :وبعد هذه املقدمة أقسم البحث لبابني وخامتة

 . بعض األصول الشرعية-بني يدي البحث: الباب األول

 .مواقف اإلخوان مع احلكومات يف مصر خالل ستني عاماً: والباب الثاين

                                                 
 .٢٧٦:  ص١٠:  شذرات الذهب ج12
:  وحديث رقم٢٨:  ص٢: ج  ٤٨٢٥:  حديث رقم-{ مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب - مسند أمحد13

، ٢٧٤:  ص٣:  ج٣٤٦٢:  حديث رقم- باب يف النهي عن العينة-، سنن أيب داود٨٤:  ص٢:  ج٥٥٦٢
 .٣١٦:  ص٥:  ج١٠٤٨٤:  حديث رقم- باب ما ورد يف كراهية التبايع بالعينة-سنن البيهقي الكربى
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قرر أن هذا هو جهدي املقل ال أدعي فيه عصمة وال أزعم فيه براءة ويف اية هذه املقدمة أ
من خطأ وهوى وحيدة، فما كان فيه من صواب وسداد فهو من توفيق املويل سبحانه 

 .وإحسانه، وما كان فيه من احنراف وزلل فهو من نفسي ومن الشيطان

مل خيل مبعناه وقد أحبت لكل أحد أن يطبع هذا الكتاب، أو خيتصره أو ينقل منه ما 
 .ومقصده، حمتسباً أجري عند اهللا، واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل

لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد آِخرو. 

 أَيمن الظَّواهِري

 م٢٠٠٥ مايو -هـ١٤٢٦ربيع الثاين 
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 الباب األول

  

 بيـــن يـدي البحـــث

 بعــض األصـــول الشرعيــــة 

  

 متهيد 

  

﴿يا أيها الذين آمنوا التقدموا بني يدي اهللا ورسوله، واتقوا اهللا، إن اهللا : قال اهللا تعاىل
 ].١احلجرات [مسيع عليم﴾ 

علموا حكم اهللا ورسوله هذا نص يأمر اهللا تعاىل فيه عباده أن اليقدموا على أمر حىت ي 
فيه، وحول هذا املعىن دارت أقوال املفسرين، فيحرم على العبد اإلقدام على عمل من 
األعمال حىت يعلم حكم الشريعة فيه، هل هذا العمل واجب أم مندوب أم مباح أم 

 .وهذا هو مقتضى التكليف، وهو يدل على وجوب العلم قبل العمل. مكروه أم حرام؟

 تعاىل عباده بالعلم قبل العمل، فقد أمرهم أيضاً أن يردوا ما تنازعوا فيه من وكما أمر اهللا 
﴿فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا : األمور إىل حكم اهللا ورسوله، يف قوله تعاىل
 ].٥٩النساء [والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر﴾ 
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﴿وماكان ملؤمن وال :  اتباعه لقوله تعاىلفإذا علم العبد حكم اهللا يف عمل ما مل يسعه إال 
مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم، ومن يعص اهللا ورسوله 

 ].٣٦األحزاب [فقد ضل ضالالً مبينا﴾ 

وكل قول أو رأي أو حكم خالف حكم اهللا ورسوله فهو باطل مردود حيرم اتباعه أو  
 إماما من أئمة الدين املشار إليهم، ولو كان جمتهداً خمطئاً العمل به، حىت ولو كان قائله

من عمل عمال «: مثاباً يف قوله إال أنه حيرم اتباعه، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
ددٌّ«ومعىن . ١٤»ليس عليه أمرنا فهو رعمل به» فهو رأي مردود الي . 

اجلماعات اإلسالمية اليت جتمع املسلمني يف فإذا أردنا أن نطبق هذه القواعد الشرعية على  
صفوفها وترفع راية العمل إلقامة دولة اإلسالم، فإن أول ماجيب على هذه اجلماعات أن 

 مسألة حكم الواقع الذي حتياه، كما جيب -قبل الشروع يف جتميع املسلمني-تبحث 
لعدو متربص هم يف عليها أن تبصر أتباعها بالعدو من الصديق حىت التتركهم فريسة سهلة 

 .غفلة عنه

والواقع الذي البد للجماعات اإلسالمية من مواجهته هو احلكومات القائمة ببلدان  
إسالمية هي أم كافرة؟ : املسلمني، وجيب على اجلماعات حبث مسألة هل هذه احلكومات

 وهل احلاكم مسلم أم كافر؟ قبل أن جتمع املسلمني وقبل أن ترفع راية التغيري، فكما
وهذا ماسنتناوله يف هذا الباب األول، وسنقسم الكالم فيه . أسلفنا العلم واجب قبل العمل

 :إىل ثالثة فصول

 .يف بيان حكم من مل حيكم مبا أنزل اهللا: الفصل األول

 .يف بيان مناقضة الدميقراطية لإلسالم: الفصل الثاين

 .يف بيان حكم مواالة الكافرين واملرتدين: الفصل الثالث

                                                 
 . متفق عليه واللفظ ملسلم14
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أن احلكام احلاكمني لبالد املسلمني :  يف فصول هذا الباب-إن شاء اهللا تعاىل-سأذكر و 
 هم كفار مرتدون، جيب اخلروج عليهم وجهادهم -بغري ماأنزل اهللا بالقوانني الوضعية-

كما سأبين كفر الدميقراطية اليت اختذا احلكومات . وخلعهم، ونصب حاكم مسلم
كما سأبين حترمي مواالة هؤالء الكافرين وحترمي اتباع . ااملختلفة منهجاً سياسياً هل

إذ اليدرك القارئ فساد موقف اإلخوان من هذه القضايا إالّ إذا علم احلق فيها .أهوائهم،
 .أوالً

  



 

٥٥٢ 

 :الفصل األول 

 يف بيان حكم من مل حيكم مبا أنزل اهللا 

  

بقني واملعاصرين على أن تبديل  توافرت أدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء من السا- ١ 
الشريعة اإلسالمية بغريها كفر وبالذات ذه الصورة الشنيعة اليت نراها يف بالد املسلمني 

 : وأن هذه األنظمة املستبدلة لشرع اهللا خارجة عن امللة اإلسالمية لألسباب اآلتية. اآلن

قة مساها الشيخ أمحد شاكر عدم احلكم بشريعة اهللا واستبداهلا بقوانني خمتلطة ملف: أوالً
 . كما سنذكر إن شاء اهللا) بالياسق العصري(رمحه اهللا 

 -: اإلستهزاء بالشريعة: ثانياً

وهل هناك استهزاء أكرب من أن تؤخر الشريعة، أو يقدم عليها غريها، أو جتعل ورقة  
من تعرض على هذا اهلراء الذي يسمى جملس الشعب، فيوافق عليها من يوافق، ويعترض 

 .يعترض، ويعترب هذا هو الطريق الوحيد للحكم ا

  -: احلكم بالدميقراطية: ثالثاً 

وتأليه ) (حاكمية اجلماهري (-كما وصفها أبو األعلى املودودي رمحه اهللا-وهي 
 .١٥)اإلنسان

أن التوحيد جيعل التشريع هللا : والدميقراطية شرك باهللا، فالفاصل بني الدميقراطية والتوحيد 
املُشرع يف الدميقراطية هو الشعب واملشرع . قراطية هي حكم الشعب لصاحل الشعبوالدمي

يف التوحيد هو اهللا سبحانه وتعاىل، فالدميقراطية شرك باهللا ألا نزعت حق التشريع من 
 .املوىل عز وجل وأعطته للشعب
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٥٥٣ 

 -: إستحالل احملرمات وحترمي احلالل: رابعا 

جود يف الدستور املصري يف املادة السادسة والستني، حيث وأصل هذا املبدأ عندهم مو 
، أي أن كل مامل ينص عليه الدستور وبالتايل )الجرمية والعقوبة إال بقانون: (تقول

القانون أنه جرمية فهو ليس جرمية، وإن اجتمعت عشرات اآليات ومئات األحاديث على 
 القانون فهو حالل يف الدستور أنّ هذا العمل جرمية، ومامل يكن جرمية يف الدستور وال

 مواطن يظله الدستور والقانون أن يفعل هذا الفعل واليستحق أي والقانون، ومن حق أي
عقوبة، بل ومن حياول أن مينعه يكون جمرماً يف نظر الدستور والقانون، وإن كان ممدوحا 

 .مثاباً مأجوراً يف الشريعة، ويكون هو املستحق للعقوبة

ويكفر من ادعى أن له احلق يف تشريع مامل يأذن به “: ر حممد نعيم ياسنييقول الدكتو 
اهللا، بسبب ما أويت من السلطان واحلكم فيدعي أن له احلق يف حتليل احلرام وحترمي احلالل، 
ومن ذلك وضع القوانني واألحكام اليت تبيح الزنا والرىب وكشف العورات أو تغيري 

 .١٦”..ددة يف كتاب اهللا وسنة رسولهماجعل اهللا هلا من العقوبات احمل

 . وحنن هنا نسرد طائفة من أقوال العلماء يف هذه املسألة-٢

﴿أفحكم اجلاهلية يبغون :  يف تفسريه لقول اهللا تعاىل-رمحه اهللا–يقول ابن كثري : أوالً 
 ].٥٠:املائدة[ومن أحسن من اهللا حكما لقوٍم يوقنون﴾ 

حكم اهللا املشتمل على كل خري الناهي عن كل ينكر تعاىل على من خرج عن “: قال 
شر وعدل إىل ماسواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند 
من شريعة اهللا، كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت مما يضعوا 

 املأخوذة عن ملكهم جنكز بآرائهم وأهوائهم، وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية
خان الذي وضع هلم الياسق، وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها عن 
شرائع شىت من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها، وفيها كثري من األحكام 
 أخذها من جمرد نظره وهواه، فصارت يف بنيه شرعاً متبعا يقدموا على احلكم بكتاب اهللا
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٥٥٤ 

، فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل ...وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم
  .١٧”حكم اهللا ورسوله فال حيكم سواه يف قليل والكثري

فتح ايد شرح كتاب [وقد قال العالمة حممد حامد الفقي رمحه اهللا يف تعليقه على كتاب 
 الفرجنة قوانني يتحاكم إليها يف الدماء ومثل هذا وشر منه من اختذ من كالم“]: التوحيد

والفروج واألموال، ويقدمها على ما علم وتبني له من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا 
وال . عليه و سلم، فهو بال شك كافر مرتد إذا أصر عليها ومل يرجع إىل احلكم مباأنزل اهللا

والصيام واحلج ينفعه أي إسم تسمى به وال أي عمل من ظواهر أعمال الصالة 
 .١٨”...وحنوها

  -: معلقاً على كالم ابن كثري السابق ذكره-رمحه اهللا-قال الشيخ أمحد شاكر : ثانياً 

 لذلك القانون - يف القرن الثامن -أفرأيتم هذا الوصف القوي من احلافظ ابن كثري “ 
 يف ؟ ألستم ترونه يصف حال املسلمني)جنكيز خان(الوضعي، الذي وضعه عدو اإلسالم 

أن ذلك كان يف طبقة : هذا العصر، يف القرن الرابع عشر إال يف فرق واحد أشرنا إليه آنفا
خاصة من احلكام، أتى عليها الزمن سريعاً، فاندجمت يف األمة اإلسالمية وزال أثر 
ماصنعت، مث كان املسلمون اآلن أسوأ حاالً وأشد ظلماً وظالماً منهم، ألنّ أكثر األمم 

آلن تكاد تندمج يف هذه القوانني املخالفة للشريعة واليت هي أشبه شيء بذلك اإلسالمية ا
الياسق، الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانني اليت يصنعها ناس ينتسبون 
لإلسالم، مث يتعلمها أبناء املسلمني ويفخرون بذلك آباء وأبناء، مث جيعلون مرد أمرهم إىل 

 ”..!…)صريالياسق الع(معتنقي هذا 
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٥٥٥ 

هي كفر بواح، . إن األمر يف هذه القوانني الوضعية واضح وضوح الشمس“: إىل أن قال 
 يف - كائنا من كان -وال عذر ألحد ممن ينتسب لإلسالم . ال خفاء فيه وال مداورة

 .١٩”العمل ا أو اخلضوع هلا أو إقرارها، فليحذر امرو لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه

ومعلوم باالضطرار من دين املسلمني “: خ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاقال شي: ثالثاً 
وباتفاق مجيع املسلمني أنّ من سوغ اتباع غري دين اإلسالم، أو اتباع شريعة غري شريعة 

 فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، -صلى اهللا عليه وسلم-حممد 
اهللا ورسله، ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله ﴿إن الذين يكفرون ب: كما قال تعاىل

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال، أولئك هم 
 . ٢٠”]١٥١، ١٥٠النساء [الكافرون حقاً، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا﴾ 

مه أحداً﴾ ﴿واليشرك يف حك: الشنقيطي يف أضواء البيان يف تفسريه لقوله تعاىل: رابعاً
﴿واليشرك يف حكمه : ويفهم من هذه اآليات كقوله“: حيث يقول]. ٢٦الكهف [

 . أحداً﴾ أنّ متبعي أحكام املشرعني غري ماشرعة اهللا أم مشركون باهللا

: ، حيث يقول]٩اإلسراء [﴿إنّ هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم﴾ : ويف تفسري قوله تعاىل
 بيانه أنّ كل من اتبع تشريعاً غري التشريع الذي جاء -ومن هدي القرآن لليت هي أقوم “

به سيد ولد آدم حممد ابن عبد اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه، فاتباعه لذلك التشريع 
 .٢١”املخالف كفر بواح خمرج من امللة اإلسالمية

 مفيت السعودية -رمحه اهللا-رسالة حتكيم القوانني للشيخ حممد بن إبراهيم : خامساً 
إنّ من الكفر األكرب املستبني ترتيل القانون اللعني مرتلة ما نزل “: سابق اليت بدأها بقولهال

 . ”به الروح األمني على قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم
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٥٥٦ 

: قال) أي النوع اخلامس من أنواع الكفر األكرب املخرج من امللة(اخلامس “: إىل أن قال 
شرع ومكابرة ألحكامه ومشاقة هللا ولرسوله، وهو أعظمها وأمشلها وأظهرها معاندة لل

ومضاهاة باحملاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيالً وتفريعاً وتشكيالً وحكماً 
وإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها 

القانون : اكم مراجع هيإىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم، فلهذه احمل
امللفق من شرائع شىت، وقوانني كثرية، كالقانون الفرنسي، والقانون األمريكي والقانون 
الربيطاين، وغريها من القوانني، ومن مذاهب بعض البدعني واملنتسبني إىل الشريعة وغري 

 .ذلك

األبواب، والناس فهذه احملاكم اآلن يف كثري من أمصار اإلسالم مهيأة مكملة مفتوحة  
إليها أسراب إثر أسراب، حيكم حكامها بينهم مبا خيالف حكم السنة والكتاب، من أحكام 

. ٢٢”فأي كفر فوق هذا الكفر... ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه، وحتتمه عليهم
 .والرسالة كلها جيب أن يقرأها كل أخ مسلم فهي نفيسة جداً

إنّ أخص خصائص األلوهية هي “: هللا يف الظالليقول سيد قطب رمحه ا: سادساً 
، فالذي يشرع موعة من الناس يأخذ فيهم مكان األلوهية ويستخدم احلاكمية

 ” خصائصها، فهم عبيده العبيد اهللا، وهم يف دينه ال يف دين اهللا

إنّ هذه القضية هي أخطر وأكرب قضايا العقيدة، إا قضية األلوهية “: إىل أن قال
ية، قضية احلرية واملساواة، قضية حترير اإلنسان، بل ميالد اإلنسان، من أجل هذا والعبود

 .قضية الكفر أو اإلميان وقضية اجلاهلية أو اإلسالمكله كانت 

إمنا هي حالة توجد كلما وجدت مقوماا يف وضع أو ، واجلاهلية ليست فترة تارخيية 
 .” أهواء البشروهي يف صميمها الرجوع باحلكم والتشريع إىل، نظام

 : فإذا استقر حكم هذه املسألة وهو كفر من مل حيكم مبا أنزل اهللا-٣
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٥٥٧ 

فما هو الواجب على املسلمني جتاه احلاكم الذي خرج من امللة اإلسالمية يقول احلافظ  
 : ابن حجر العسقالين رمحه اهللا

نه إن قدر على خلعه الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أ: ونقل ابن التني عن الداودي قال"
بغري فتنة وال ظلم وجب، واال فالواجب الصرب، وعن بعضهم ال جيوز عقد الوالية لفاسق 
ابتداًء، فان أحدث جوراً بعد أن كان عدالً فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه، والصحيح 

 .٢٣"إال أن يكفر فيجب اخلروج عليهاملنع 

 :وقال أيضاً رمحه اهللا

هذا الكالم على حديث عبادة يف األمر بالسمع والطاعة إال أن تروا وقد تقدم البحث يف "
،  ينعزل بالكفر إمجاعاً مبا يغين عن إعادته وهو يف كتاب الفنت، وملخصه أنه كفراً بواحاً

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

 : وقال النووي رمحه اهللا

، طرأ عليه كفر وتغيري للشرع أو بدعة خرج عن حكم الواليةفلو : قال القاضي"
إن أمكنهم ، ووجب على املسلمني القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل، وسقطت طاعته

املبتدع، ، وال جيب يف فإن مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيام خبلع الكافر، ذلك
وليهاجر املسلم عن أرضه إىل إال إذا ظنوا القدرة عليه، فإن حتققوا العجز مل جيب القيام، 

 .٢٥"غريها ويفر بدينه

من فارق : (وقال ابن حجر العسقالين يف شرحه حلديث النيب صلى اهللا عليه و سلم
 ): اجلماعة شرباً فكأمنا خلع ربقة اإلسالم من عنقه
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٥٥٨ 

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

إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف يساعده، ومل يستثنوا من ذلك إال 
 .٢٦"ذلك بل جتب جماهدته ملن قدر عليها

وقد ذكرنا من قبل قول ابن كثري لَما وصف حال التتار يف تفسريه لآلية اخلمسني من 
فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله ]: "املائدة[سورة 

 . ٢٧"فال حيكم سواه يف قليل والكثري

 احلكام وسوف ترى يف الباب الثاين إن شاء اهللا، إصرار اإلخوان على عدم تكفري 
احلاكمني بغري ما أنزل اهللا، بل تربأوا ممن يكَفِّر احلكام كما سيأيت يف كالم مرشدهم حممد 
حامد أيب النصر، بل تربأوا ممن يرفع راية جهاد هؤالء الطواغيت، وشاركوا الطواغيت يف 
 رمي ااهدين بتهمة االحنراف والتطرف، وشاركوا الطواغيت يف الدعوة إىل نبذ العنف

 .واإلرهاب ذلك الوصف الذي خلعوه على فريضة اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل
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٥٥٩ 

 : الفصل الثاين 

 يف بيان مناقضة الدميقراطية لإلسالم

  

هي ديـن جديد يقوم على تأليه البـشر ) حكم الشعب(اعلم أن الدميقراطية واليت تعين 
لذلك فقد قال األستاذ أبو بإعطائهم حق التشريع غري مقيدين يف تشريعهم بأي سلطة، و

وهي حاكمية ... تأليه اإلنسان(إن الدميقراطية هي “: األعلى املودودي رمحه اهللا
 . ٢٨”)اجلماهري

وهذا يعين أن الدميقراطية دين وضعي كافر حق التشريع فيه للبشر، يف مقابل اإلسالم 
ميقراطية هم شركاء الذي حق التشريع فيه هللا تعاىل ال شريك له، والبشر املشرعون يف الد
﴿أم هلم شركاء : معبودون من دون اهللا، يعبدهم كل من يطيعهم فيما يشرعونه، قال تعاىل

 ]. ٢١:الشورى[شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا﴾ 

﴿ما كان ليأخذ أخاه يف :  هو السلطان واحلكم كما قال تعاىل- يف أحد معانيه -والدين 
 .٢٩]٧٦يوسف [دين امللك﴾ 

ؤالء البشر الذين يشرعون للناس يف الدميقراطية هم شركاء معبودون من دون اهللا، وهم فه
آل [﴿وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا﴾ : من األرباب املذكورين يف قوله تعاىل

 ]. ٦٤عمران 

 :  قال-رضي اهللا عنه- وحسنه عن عدي بن حامت - وغريه-أخرج الترمذي رمحه اهللا 

                                                 
 .٣٣ص: لمودودي ل- اإلسالم واملدنية احلديثة 28
 .٢٣٨:  ص٩:  ج٧٦ اآلية - سورة يوسف- تفسري القرطيب29



 

٥٦٠ 

يا عدي اطرح : " صلى اهللا عليه و سلمويف عنقي صليب من ذهب، فقال أتيت النيب(
 ورهبام أرباباً من دون  ومسعته يقرأ يف سورة براءة ﴿اختذوا أحبارهم". عنك هذا الوثن

أما إم مل يكونوا يعبدوم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئا استحلوه وإذا : "قال. اهللا﴾
 .٣٠)"حرموا عليهم شيئا حرموه

 أن املوىل سبحانه تعاىل <ففي هذا احلديث بني النيب صلى اهللا عليه و سلم لعدي بن حامت 
قد عد النصارى مشركني ال ألم يتعبدون بالشعائر ألحبارهم من دون اهللا، ولكن ألم 

 .يتبعوم يف حتليل احلرام وحترمي احلالل البني يف كتاب اهللا

 يظن أن العبادة منحصرة يف تقدمي الشعائر -عنهرضي اهللا -لقد كان عدي بن حامت 
التعبدية كالصالة والصيام حنوها، ولكن ملا كان النصارى ال يصلّون ألحبارهم ورهبام 
وال يصومون، ظن أم مل يتخذوهم أرباباً، لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أزال 

 والتحرمي على وجه خمالف عنه هذا اللبس، وبني له أم بطاعتهم إياهم يف التحليل
وقد روي هذا التفسري عن حذيفة بن اليمان . للشرع، قد اختذوهم أرباباً من دون اهللا

 :وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم

 :قال الطربي رمحه اهللا

أما إم مل يكونوا : عن أيب البختري قال قيل حلذيفة أرأيت قول اهللا اختذوا أحبارهم؟ قال"
 يصلون هلم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم يصومون هلم وال

 .ربوبيتهمشيئاً أحله اهللا هلم حرموه فتلك كانت 

.......................... 

                                                 
، سنن البيهقي ٢٤٥:  ص٥: سنن سعيد بن منصور ج: راجع أيضاً. ٢٧:  ص٥:  سنن الترمذي ج30

:  ص١٧: ، املعجم الكبري للطرباين ج١٥٦:  ص٧: ، مصنف ابن أيب شيبة ج١١٦:  ص١٠: الكربى ج
 .٣٥٥:  ص٢:  فتح القدير ج،٤٥:  ص٧: ، شعب اإلميان ج٩٢



 

٥٦١ 

مل :  ورهبام أرباباً من دون اهللا﴾ قال عبد اهللا بن عباس عن السدي ﴿اختذوا أحبارهم
فسماهم اهللا بذلك هم مبعصية اهللا فأطاعوهم، يأمروهم أن يسجدوا هلم، ولكن أمرو

 .٣١"أرباباً

وقد أمجع على هذا الفهم السلف الصاحل وأئمة اإلسالم، وحنن ننقل هنا بعضاً من أقواهلم 
 .رمحهم اهللا

 :قال الطربي رمحه اهللا

﴿أرباباً من دون اهللا﴾ يعين سادة هلم من دون اهللا، يطيعوم يف معاصي اهللا، فيحلون ما "
 .٣٢"وه هلم مما قد حرمه اهللا عليهم، وحيرمون ما حيرمونه عليهم، مما قد أحله اهللا هلمأحل

 :قال القرطيب رمحه اهللا

﴿وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا﴾ أي ال نتبعه يف حتليل إال فيما : قوله تعاىل"
: دون اهللا﴾ معناه﴿اختذوا أحبارهم ورهبام من : وهو نظري قوله تعاىل. حلله اهللا تعاىل

 .٣٣" يف قبول حترميهم وحتليلهم ملا مل حيرمه اهللا ومل حيله اهللاأنزلوهم مرتلة رمأم 

 :قال أبو بكر اجلصاص رمحه اهللا

 يف قبول أنزلوهم مرتلة رم وخالقهموإمنا وصفهم اهللا تعاىل بأم اختذوهم أرباباً، ألم "
 ومل حيلله، وال يستحق أحد أن يطاع مبثله إال اهللا حترميهم وحتليلهم، ملا مل حيرمه ا هللا،

واملكلفون كلهم متساوون يف لزوم عبادة اهللا واتباع أمره . تعاىل، الذي هو خالقهم
 .٣٤"وتوجيه العبادة إليه دون غريه

                                                 
، تفسري ابن كثري ٣٥٥:  ص٢: فتح القدير ج: راجع أيضاً. ١١٥، ١١٤:  ص١٠:  تفسري الطربي ج31
 .٣٥٠:  ص٢: ج
 .١١٥، ١١٤:  ص١٠:  تفسري الطربي ج32
 .١٠٦:  ص٤:  تفسري القرطيب ج33
 .٢٩٧:  ص٢:  أحكام القرآن للجصاص ج34



 

٥٦٢ 

﴿اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون :  عن قوله تعاىل-رمحه اهللا-ويقول ابن حزم 
ليهود والنصارى حيرمون ما حرم أحبارهم ورهبام، وحيلّون ما أحلوا ملّا كان ا"اهللا﴾ 

كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا ا، ومسى اهللا تعاىل هذا العمل اختاذ 
 .٣٥ "هو الشرك من دون اهللا بال خالفأرباب من دون اهللا وعبادة، وهذا 

:  أن أورد حديث عدي بن حامت السابق بعد-رمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فقد بين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن عبادم إياهم كانت يف حتليل احلرام وحترمي "

احلالل، ال أم صلوا هلم وصاموا هلم، ودعوهم من دون اهللا، فهذه عبادة الرجال، وقد 
 .٣٦"ون﴾﴿ال إله إال هو سبحانه عما يشرك:  بقولهشركذكر اهللا أن ذلك 

 :وقال ابن كثري رمحه اهللا

﴿وإن أطعتموهم إنكم ملشركون﴾ أي حيث عدلتم من أمر اهللا لكم : وقوله تعاىل"
﴿اختذوا أحبارهم : ، كقوله تعاىلهو الشركوشرعه إىل قول غريه، فقدمتم ذلك، فهذا 

ن  يف تفسريها عن عدي ب٣٠٩٥وقد روى الترمذي . ورهبام أرباباً من دون اهللا﴾ اآلية
بلى إم أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم : "يا رسول اهللا ما عبدوهم، فقال: حامت أنه قال

 .٣٧"احلالل فاتبعوهم فذلك عبادم إياهم

 :وقال الشوكاين رمحه اهللا

 كانوا مبرتلة املتخذين هلمومعىن اآلية أم ملا أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه "
 .٣٨" كما تطاع األربابأرباباً ألم أطاعوهم

من أطاع : "ويقول الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا مبوباً فوق حديث عدي السابق
 .٣٩"اختذهم أرباباًالعلماء واألمراء يف حترمي ما أحل اهللا أو حتليل ما حرم فقد 

                                                 
 .٦٦:  ص٣:  الفصل ج35
 .٦٧: ص ٧:  الفتاوى ج36
 .١٧٢:  ص٢:  تفسري ابن كثري ج37
 .٣٥٣:  ص٢:  فتح القدير ج38



 

٥٦٣ 

﴿وال يتخذ بعضنا :  يف قوله تعاىل-رمحه اهللا-وننقل باختصار ما قاله األستاذ سيد قطب 
إن هذا الكون جبملته ال يستقيم أمره وال يصلح حاله، إال أن “: عضا أربابا من دون اهللا﴾ب

وأظهر .. يكون هناك إله واحد، يدبر أمره و﴿لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا﴾
تعبد العبيد، والتشريع هلم يف حيام، وإقامة : خصائص األلوهية بالقياس إىل البشرية

ادعى لنفسه شيئاً من هذا فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص األلوهية، املوازين هلم فمن 
وأقام نفسه للناس إهلا من دون اهللا، وما يقع الفساد يف األرض كما يقع عندما تتعدد اآلهلة 
يف األرض على هذا النحو، عندما يتعبد الناس الناس، عندما يدعي عبد من العبيد أن له 

 له فيهم حق التشريع لذاته، وأن له كذلك حق إقامة على الناس حق الطاعة لذاته، وأن
﴿أنا ربكم : القيم واملوازين لذاته، فهذا هو ادعاء األلوهية ولو مل يقل كما قال فرعون

 .األعلى﴾

 إىل قوله -وهو الفساد يف األرض أقبح الفساد .. واإلقرار به هو الشرك باهللا أو الكفر به
الوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا، وال ﴿قل يا أهل الكتاب تع:  قال تعاىل-

نشرك به شيئا، وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
 "مسلمون﴾

ودعوة . ال بشراً وال حجراً. إا دعوة إىل عبادة اهللا وحده ال يشركون به شيئا: "إىل قوله
اً من دون اهللا أرباباً، ال نبياً وال رسوالً، فكلهم هللا عبيد، إمنا إىل أالً يتخذ بعضنا بعض

﴿فإن تولوا فقولوا اشهدوا . اصطفاهم اهللا للتبليغ عنه، ال ملشاركته يف األلوهية والربوبية
 ".بأنا مسلمون﴾

وهذه املقابلة بني املسلمني ومن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا، تقرر : "إىل قوله
ح حاسم من هم املسلمون، املسلمون هم الذين يعبدون اهللا وحده، ويتعبدون هللا بوضو

 هذه من خصيصتهم من سائر امللل -وحده، وال يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون اهللا 
والنحل، ومتيز منهج حيام من مناهج حياة البشر مجيعا، وإما أن تتحقق هذه اخلصيصة، 

 "قق فما هم مبسلمني مهما ادعوا أم مسلمونفهم مسلمون، وإما أالً تتح

                                                                                                                                            
 .١٤٦:  حاشية كتاب التوحيد ص39



 

٥٦٤ 

يقع .. إن الناس يف مجيع النظم األرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا: "إىل قوله
إنّ أول خصائص .. هذا يف أرقى الدميقراطيات كما يقع يف أحط الديكتاتوريات سواء
شرائع والقوانني والقيم الربوبية هو حق تعبد الناس، حق إقامة النظم واملناهج وال

 يف صورة من الصور -وهذا احلق يف مجيع األنظمة األرضية يدعيه بعض الناس .. واملوازين
 وهذه اموعة - ويرجع األمر فيه إىل جمموعة من الناس على أي وضع من األوضاع -

ليت اليت تخضع اآلخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراا هي األرباب األرضية ا
يتخذها بعض الناس أرباباً من دون اهللا، ويسمحون هلا بادعاء األلوهية والربوبية، وهم 
بذلك يعبدوا من دون اهللا، وإن مل يسجدوا ويركعوا، فالعبودية عبادة ال يتوجه ا إالً 

 ".هللا

من وهو الذي جاء به كل رسول ..  هو الدين عند اهللا- ذا املعىن -واإلسالم : "إىل قوله
عند اهللا، لقد أرسل اهللا الرسل ذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا، 

فمن توىل عنه فليس مسلماً بشهادة اهللا، مهما أول .. ومن جور العباد إىل عدل اهللا
 .٤٠"إن الدين عند اهللا اإلسالم... املؤولون، وضلل املضللون

ورفض ) حاكمية العباد للعباد(تقوم على قاعدة وكما ترى يا أخي فإن الدميقراطية 
يف أي صورة من ) هوى اإلنسان(حاكمية اهللا املطلقة للعباد، وتقوم على أساس أن يكون 

صوره هو اإلله املتحكم، وتقوم على رفض أن تكون شريعة اهللا هي القانون احلاكم، قال 
أهواء الذين ال يعلمون ﴾ ﴿مثّ جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع : تعاىل

 ].١٨اجلاثية [

 :وجنمل أوجه الكفر يف الدميقراطية فيما يلي 

 إن الدميقراطية متنح حق التشريع للبشر كما يف املادة السادسة والثمانني يف الدستور - ١ 
: ، وملا كان التشريع حقاً خالصا هللا تعاىل)يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع: (املصري

، فالدميقراطية تنصب آهلةً وأرباباً وشركاء مع اهللا ]٤٠يوسف [إال هللا ﴾ ﴿إن احلكم 

                                                 
 .٤٠٧ و٤٠٦:  ص١:  يف ظالل القرآن ج40



 

٥٦٥ 

الشورى [﴿أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهللا ﴾ : تعاىل، قال تعاىل
٢١.[ 

 ].٣١التوبة [﴿اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا ﴾ : وقال تعاىل

قرار مبنح حق التشريع ألحد من دون اهللا تعاىل كما هو  إن اإلقرار بالدميقراطية هو إ- ٢
مقتضى الدميقراطية، ومن أقر ذا فهو كافر، ألنه اختذ آهلة من دون اهللا، ألن التشريع حق 
خالص له تعاىل، ومن شرع للبشر شيئاً فقد نصب نفسه إهلاً هلم، ومن أقر له ذا فقد 

، كما أن من أقر ]٣١:التوبة[بابا من دون اهللا﴾ اختذه إهلاً ﴿اختذوا أحبارهم ورهبام أر
حبق التشريع ألحد من دون اهللا فقد جعل هللا عدالً ونظريا مساوياً هللا يف سلطة التشريع، 

 .ومن جعل هللا عدالً ونظرياً فقد كفر

 ملا كانت الدميقراطية تقوم على أساس مبدأ سيادة األمة، وملا كانت السيادة سلطة ال - ٣
 منها، فهي املرجع الفاصل يف كل أمر وكل شأن، وإىل هذه السلطة فصل يوجد أعلى

الرتاع وحسم اخلالف، فكل من أقر ذا فهو كافر، ألن فصل الرتاع وحسم اخلالف هو 
حق خالص هللا تعاىل بالرتول على حكم الكتاب والسنة، ومن أنكر هذا وأقر ذا احلق 

﴿فإن تنازعتم يف :  فهو كافر إلنكاره قول اهللا تعاىل-أي أقر بسيادة األمة-لغري اهللا تعاىل 
، وقوله ]٥٩النساء [شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ﴾ 

 أي -، فالسيادة ]١٠الشورى [﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ﴾ : تعاىل
 .لشعب يف اإلسالم للشريعة ال لألمة وال ل-السلطان األعلى

 ملا كانت الدميقراطية تقوم على مبدأ سيادة األمة، وملا كانت السيادة سلطة عليا ال - ٤
يوجد أعلى منها، فإن هذا يعين أن سلطة األمة أعلى من سلطان اهللا تعاىل، وأن سلطة 
األمة تقدم على ما يقضي به اهللا تعاىل عند التعارض، كما أن هذا يعين أن شريعة اهللا تعاىل 

ميكن تطبيقها ما مل توافق عليها األمة وهذا يعين أن كلمة األمة أعلى من كلمة اهللا ال 
تعاىل، وهلذا جتد احلكومات املرتدة تستفيت الشعب يف مسألة تطبيق الشريعة ألنّ هذا هو 

وكل هذا من الكفر األكرب املستبني، وأدىن ما فيه من الكفر أن . مقتضى مبدأ سيادة األمة



 

٥٦٦ 

و الشعب أم خمريون يف احلكم بشريعة اهللا، وقد قال شارح العقيدة يرى احلاكم أ
فإنه إن اعتقد أن احلكم مبا أنزل اهللا غري واجب وأنه خمري فيه أو استهان به مع : "الطحاوية

﴿وما كان ملؤمن وال مؤمنة : وقد قال اهللا تعاىل.]. ٤١"تيقنه أنه حكم اهللا، فهذا كفر أكرب
 ].٣٦األحزاب [راً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ﴾ إذا قضى اهللا ورسوله أم

 :وبعــد

﴿اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ : فإن اإلسالم لغين عن كل هذه املبادئ الكافرة، قال تعاىل
، فمن شك يف اكتمال اإلسالم واستغنائه عن غريه من أنظمة الكافرين فهو ]٣املائدة [

 و.كافر مكذب باآلية السابقة،

﴿ لكم : ﴿قل يا أيها الكافرون ﴾ إىل قوله: بل اخللط بغريه، قال تعاىلواإلسالم ال يق
﴿إنا : مفاصلة تامة وبراءة كاملة، وقال تعاىل] ٦ إىل ١الكافرون [دينكم ويل دين ﴾ 

] ٣،٢الزمر [أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين، أال هللا الدين اخلالص ﴾ 
 . من اخللطواخلالص هو ما كان مربءا 

هذه هي الدميقراطية وكفرها ياأخي، وأعضاء جملس الشعب ياأخي هم األرباب من دون  
اهللا تعاىل، والذين ينتخبوم يتخذوم أرباباً من دون اهللا تعاىل وينصبوم طواغيت 
معبودة من دون اهللا، وهذا كاف يف حترمي الترشيح يف االس النيابية الدميقراطية، وحترمي 

 .شاركة يف انتخابات هذه االسامل

وإذا نصت دساتريهم على أنّ الدولة دميقراطية ودينها الرمسي اإلسالم، فإنّ هذا اليغري من 
كفرهم شيئا، وهو مثل من قال أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وأنّ مسيلمة 

أكثرهم باهللا إال وهم ﴿ومايؤمن : رسول اهللا، فهل يشك أحد يف كفر هذا؟ قال تعاىل
والذي يقول عن نفسه أنه مسلم دميقراطي أو مسلم ينادي ]. ١٠٦يوسف [مشركون ﴾ 

 .بالدميقراطية، هو كمن يقول عن نفسه أنه مسلم يهودي أو مسلم نصراين سواء بسواء
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٥٦٧ 

وسوف ترى يف الباب الثاين إن شاء اهللا إصرار اإلخوان على املناداة بالدميقراطية بل  
ا الوسيلة الشرعية لتغيري األوضاع بالبالد، وأن كلمة الشعب ورأيه هو الفيصل إعالم أ

واحلَكَم، وقرن اإلخوان أقواهلم باألفعال فشاركوا يف االنتخابات الربملانية بدءاً من 
، ]١٩٤٤و١٩٤٢[ يف االنتخابات عام -رمحه اهللا-مشاركه مرشدهم األول حسن البنا 

ك اإلخوان يف االنتخابات يف مصر ويف األردن والسودان وإىل يومنا هذا حيث يشار
. والكويت واجلزائر وسوريا وغريها من بلدان املسلمني احملكومة حبكومات كافرة مرتدة

ومما يؤسف له حشد اإلخوان آلالف الشباب املسلم املغرر به يف صفوف االنتخابات 
د يف سبيل اهللا تعاىل كما أمرهم وأمام صناديق االقتراع بدالً من حشدهم يف صفوف اجلها

  .اهللا تعاىل

   



 

٥٦٨ 

 : الفصل الثالث 

 يف بيان حكم مواالة الكافرين واملرتدين

  

 :٤٢نوجز هنا باختصار بعضاً من أهم أركان عقيدة الوالء والرباء

 النهي عن تويل الكافرين -١

من يفعل ﴿ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني و: قال اهللا تعاىل
ذلك فليس من اهللا يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهللا نفسه وإىل اهللا املصري﴾ 

 ]. ٢٨آل عمران [

ومعىن ذلك ال تتخذوا أيها املؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً، : "قال الطربي رمحه اهللا
 على عورام، توالوم على دينهم، وتظاهروم على املسلمني من دون املؤمنني، وتدلوم

فإنه من يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء، يعين بذلك فقد برىء من اهللا، وبرىء اهللا منه 
 .٤٣"بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر

﴿بشر املنافقني بأن هلم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء : وقال اهللا تعاىل
 ].١٣٩النساء [عزة هللا مجيعاً﴾ من دون املؤمنني أيبتغون عندهم العزة فإن ال

﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني : وقال اهللا تعاىل
 ]. ١٤٤النساء [أتريدون أن جتعلوا هللا عليكم سلطاناً مبيناً﴾ 
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٥٦٩ 

يقول هلم جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله ال : "قال الطربي رمحه اهللا
كمن أوجب له فار فتوازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم من املؤمنني فتكونوا توالوا الك

 .٤٤"النار من املنافقني

﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم : وقال اهللا تعاىل
 ].٥١املائدة [أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني﴾ 

﴿ومن يتوهلم منكم فإنه منهم﴾ : يعين تعاىل ذكره بقوله: "الطربي رمحه اهللاقال 
توالهم ونصرهم على فإن من : يقول. ومن يتول اليهود والنصارى دون املؤمنني فإنه منهم

، فإنه ال يتوىل متول أحداً إال وهو به وبدينه وما هو املؤمنني فهو من أهل دينهم وملتهم
ضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه عليه راض، وإذا رضيه ور

 .٤٥"حكمه

﴿ترى كثرياً منهم : ولذلك أوجب اهللا سبحانه هلم اخللود يف النار، قال تعاىل
يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ويف العذاب هم 

وهم أولياء ولكن كثرياً منهم خالدون، ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذ
 ].٨٠املائدة [فاسقون﴾ 

﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن : وقال اهللا تعاىل
استحبوا الكفر على اإلميان ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون، قل إن كان آباؤكم 

 وجتارة ختشون كسادها وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها
ومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا 

 ].٢٤، ٢٣التوبة [بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني﴾ 
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٥٧٠ 

وروى احلافظ البيهقي من حديث عبد اهللا بن شوذب : "قال ابن كثري رمحه اهللا
عت له اآلهلة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة حييد عنه، جعل أبو أيب عبيدة بن اجلراح ين: قال

 .فلما أكثر اجلراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل اهللا فيه هذه اآلية

والذي : " عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال٤٤ م١٥وقد ثبت يف الصحيح خ 
 .٤٦"نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني

 بغض الكافرين وترك مودم -٢

 .انا اهللا سبحانه وتعاىل أن نواد من حاد اهللا ورسوله -أ

﴿ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا : قال اهللا تعاىل
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشريم أولئك كتب يف قلوم 

ح منه ويدخلهم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها رضي اهللا اإلميان وأيدهم برو
قال ]. ٢٢اادلة [عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون﴾ 

﴿ولو كانوا آباءهم﴾ نزلت يف أيب عبيدة قتل : وقيل يف قوله تعاىل: "ابن كثري رمحه اهللا
يق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرمحن، ﴿أو إخوام﴾ أباه يوم بدر، ﴿أو أبناءهم﴾ يف الصد

يف عمر قتل قريباً له ) أو عشريم(يف مصعب بن عمري قتل أخاه عبيد بن عمري يومئذ، 
يومئذ أيضاً، ويف محزة وعلي وعبيدة بن احلارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ 

 .فاهللا أعلم

اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلمني يف قلت ومن هذا القبيل حني استشار رسول 
أسارى بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمني، وهم بنو 

ال أرى ما رأى يا رسول اهللا، هل : "العم والعشرية، ولعل اهللا تعاىل أن يهديهم، وقال عمر
كن فالناً من فالن، ليعلم  فأقتله، ومتكن علياً من عقيل، ومت-قريب لعمر-متكنين من فالن 

 .القصة بكماهلا.." اهللا أنه ليست يف قلوبنا موادة للمشركني
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٥٧١ 

............ 

رضي اهللا عنهم ورضوا عنه﴾ سر بديع، وهو أنه ملا سخطوا (: ويف قوله تعاىل 
 .٤٧"على القرائب والعشائر يف اهللا تعاىل عوضهم اهللا بالرضا عنهم وأرضاهم عنه

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون ﴿: وقال اهللا تعاىل
إليهم باملودة وقد كفروا مبا جاءكم من احلق خيرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهللا 
ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً يف سبيلي وابتغاء مرضايت تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا 

ل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ض
أعداًء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم 
وال أوالدكم يوم القيامة يفصل بينكم واهللا مبا تعملون بصري، قد كانت لكم أسوة حسنة 

دون من دون اهللا كفرنا بكم يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعب
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده إال قول إبراهيم ألبيه 
ألستغفرن لك وما أملك لك من اهللا من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 

 ]. ٤ -١املمتحنة [املصري﴾ 

ؤمنني الذين أمرهم مبصارمة الكافرين يقول تعاىل لعباده امل: "قال ابن كثري رمحه اهللا
﴿قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه﴾ : وعداوم وجمانبتهم والتربي منهم

﴿إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم﴾ أي تربأنا منكم ﴿ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا ....
بداً﴾ يعين وقد بكم﴾ أي بدينكم وطريقكم ﴿وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أ

شرعت العداوة والبغضاء من اآلن بيننا ما دمتم على كفركم، فنحن أبداً نتربأ منكم 
ونبغضكم ﴿حىت تؤمنوا باهللا وحده﴾ أي إىل أن توحدوا اهللا فتعبدوه وحده ال شريك له 

 .٤٨"وختلعوا ما تعبدون معه من األوثان واألنداد

 .نيوأخربنا سبحانه أن الكفار يبغضون املسلم -ب
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٥٧٢ 

﴿ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتل : قال اهللا تعاىل
 ].١٠٥البقرة [عليكم من خري من ربكم﴾ 

﴿ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا : وقال اهللا تعاىل
 ].١٠٩البقرة [حسداً من عند أنفسهم﴾ 

 وال حيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا ﴿هاأنتم أوالء حتبوم: وقال اهللا تعاىل
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن اهللا عليم 
بذات الصدور، إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا وإن تصربوا 

 ]. ١٢٠ -١١٩آل عمران [وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً إن اهللا مبا يعملون حميط﴾ 

أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة : واملعىن يف اآلية: "قال القرطيب رمحه اهللا
السيما يف هذا واحلقد والفرح برتول الشدائد على املؤمنني مل يكن أهالً ألن يتخذ بطانة، 

 .٤٩" الذي هو مالك الدنيا واآلخرةاألمر اجلسيم من اجلهاد

 .يرضوا عن املؤمنني طاملا استمروا على إميامكما أخربنا سبحانه أم لن  -ج

﴿ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل إن : قال اهللا تعاىل
هدى اهللا هو اهلدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهللا من ويل 

 ].١٢١ -١٢٠البقرة [وال نصري﴾ 

 .نني كفاراً بعد إميامبل إم يتمنون أن يردوا املؤم -د

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب : قال اهللا تعاىل
 ].١٠٠آل عمران[يردوكم بعد إميانكم كافرين﴾ 

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على : وقال اهللا تعاىل
 ]. ١٤٩آل عمران [أعقابكم فتنقلبوا خاسرين﴾ 
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٥٧٣ 

 يا أيها الذين صدقوا -تعاىل ذكره-يعين بذلك : "ال ابن جرير الطربي رمحه اهللاق
اهللا ورسوله يف وعد اهللا ووعيده وأمره ويه، ﴿إن تطيعوا الذين كفروا﴾ يعين الذين 
جحدوا نبوة نبيكم حممد صلى اهللا عليه و سلم من اليهود والنصارى فيما يأمرونكم به 

ا رأيهم يف ذلك، وتنتصحوهم فيما تزعمون أم لكم فيه وفيما ينهونكم عنه، فتقبلو
والكفر باهللا ، حيملوكم على الردة بعد اإلميان: ناصحون، ﴿يردوكم على أعقابكم﴾ يقول

   .٥٠"وآياته وبرسوله بعد اإلسالم

 . ومواالة املؤمنني واجلهاد يف سبيل اهللا-سبحانه–العالقة بني حمبة املوىل  -هـ

مر الشريعة مبواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين أن نذكر كالماً ونود بعد أن بينا أ
 -سبحانه– يف العالقة الوثيقة بني حمبة املوىل -رمحه اهللا–نفيساً لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

والنصوص يف فضائل اجلهاد وأهله كثرية، وقد ثبت أنه : "قال ابن تيمية رمحه اهللا. واجلهاد
التوبة ﴿قل إن كان : هاد دليل احملبة الكاملة، قال تعاىلأفضل ما تطوع به العبد، واجل

: اآلية﴾ وقال تعاىل يف صفة احملبني احملبوبني..آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم 
املائدة ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه 

 .اهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم﴾أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جي

، وألن احملب حيب ما حيب حمبوبه، ويبغض ما يبغض فإن احملبة مستلزمة للجهاد
حمبوبه، ويوايل من يوايل حمبوبه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، 

 . ويأمر مبا يأمر به، وينهى عما ى عنه، فهو موافق يف ذلك

 الذين يرضى الرب لرضاهم، ويغضب لغضبهم، إذ هم إمنا يرضون وهؤالء هم
صلى اهللا عليه و سلم أليب بكر يف طائفة  لرضاه، ويغضبون ملا يغضب له، كما قال النيب

: فقال هلم" لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك: "فيهم صهيب وبالل
 .  أبا بكرال، يغفر اهللا لك يا: يا إخويت هل أغضبتكم، قالوا
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٥٧٤ 

ما أخذت السيوف مأخذها، فقال : وكان قد مر م أبو سفيان بن حرب فقالوا
أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم : هلم أبو بكر

فقال له ما تقدم، ألن أولئك إمنا قالوا ذلك غضباً هللا لكمال ما عندهم من املواالة هللا 
 .٥١"ة ألعدائهماورسوله واملعادا

 .النهي عن اختاذهم بطانة واإلدالء إليهم بأسرار املسلمني -٣

﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباالً : قال اهللا تعاىل
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب قد بينا لكم اآليات 

 ]. ١١٨ان آل عمر[إن كنتم تعقلون ﴾ 

ى اهللا عز وجل املؤمنني ذه اآلية أن يتخذوا من الكفار : "قال القرطيب رمحه اهللا
 .٥٢"واليهود وأهل األهواء دخالء ووجلاء يفاوضوم يف اآلراء، ويسندون إليهم أمواهلم

 .النهي عن إعانتهم على املسلمني  -٤

ود والنصارى أولياء بعضهم ﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليه: قال اهللا تعاىل
أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني، فترى الذين يف 
قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو 

 أهؤالء الذين أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني، ويقول الذين آمنوا
 -٥١املائدة [أقسموا باهللا جهد أميام إم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين﴾ 

٥٣ .[ 

والصواب من القول يف ذلك عندنا أن : "قال الطربي رمحه اهللا يف سبب الرتول
 ى املؤمنني مجيعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاًء -تعاىل ذكره-يقال إن اهللا 

نصرياً وحليفاً وولياً من دون اهللا على أهل اإلميان باهللا ورسوله، وأخرب أنه من اختذهم 
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، وأن اهللا ورسوله ورسوله واملؤمنني فإنه منهم يف التحزب على اهللا وعلى رسوله واملؤمنني
 .٥٣"منه بريئان

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر : " عن التتار-رمحه اهللا-قال ابن تيمية 
مه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع اإلسالم بقدر ما ارتد عنه من شرائع فحك

 . اإلسالم

وإذ كان السلف قد مسوا مانعي الزكاة مرتدين مع كوم يصومون ويصلون ومل 
يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني، فكيف مبن صار مع أعداء اهللا ورسوله قاتالً 

 .٥٤."للمسلمني

وقد علمنا أن من خرج عن دار اإلسالم إىل دار احلرب : "قال ابن حزم رمحه اهللا
فقد أبق عن اهللا تعاىل وعن إمام املسلمني ومجاعتهم، ويبني هذا حديثه صلى اهللا عليه و 

، وهو عليه السالم ال يربأ إال من "بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني: "سلم أنه
 ].٧١التوبة [عضهم أولياء بعض﴾ ﴿واملؤمنون واملؤمنات ب: كافر قال اهللا تعاىل

فصح ذا أن من حلق بدار الكفر واحلرب خمتاراً حمارباً ملن : قال أبو حممد رمحه اهللا
يليه من املسلمني فهو ذا الفعل مرتد، له أحكام املرتد كلها من وجوب القتل عليه مىت 

لى اهللا عليه و قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغري ذلك، ألن رسول اهللا ص
 .سلم مل يربأ من مسلم

...................... 

وكذلك من سكن بأرض اهلند والسند والصني والترك والسودان والروم من 
املسلمني، فإن كان ال يقدر على اخلروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف 
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٥٧٦ 

ني معيناً للكفار خبدمة جسم أو المتناع طريق فهو معذور، فإن كان هناك حمارباً للمسلم
 .أو كتابة فهو كافر

..................... 

وأقر املسلمني ا على ، ولو أن كافراً جماهداً غلب على دار من دور اإلسالم
إال أنه هو املالك هلا املنفرد بنفسه يف ضبطها وهو معلن بدين غري دين اإلسالم ، حاهلم

: وقوله. ٥٥"، وإن ادعى أنه مسلم ملا ذكرنالكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه
 .واهللا أعلم" كافراً جماهراً"لعله تصحيف صوابه " كافراً جماهداً"

 .األعذار اليت ال يقبلها الشرع ممن يوالون الكفار -٥

مل يقبل املوىل سبحانه من املنافقني أعذارهم، بأم يتولون الكافرين وينصروم 
 الدول، فرمبا انتصر الكفار على املسلمني، فتكون للمنافقني خوفاً من دوائر الزمان وتغري
﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء : عند الكفار يد، قال اهللا تعاىل

بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني، فترى 
يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت الذين يف قلوم مرض يسارعون فيهم 

بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني، ويقول الذين آمنوا 
أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين﴾ 

 ].٥٣ -٥١املائدة [

. ن يف قلوم مرض﴾ أي شك وريب ونفاق﴿فترى الذي: "قال ابن كثري رمحه اهللا
يقولون خنشى أن . (أي يبادرون إىل مواالم ومودم يف الباطن والظاهر) يسارعون فيهم(

أي يتأولون يف مودم ومواالم أم خيشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين ) تصيبنا دائرة
 .٥٦"باملسلمني، فتكون هلم أياد عند اليهود والنصارى
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 .ر مبواالة املؤمنني ومناصرماألم -٦

 عنه من مواالة الكافرين نوجز ما أمرنا -سبحانه وتعاىل–بعد أن بينا ما انا اهللا 
﴿إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم : قال اهللا تعاىل. اهللا به من مواالة املؤمنني

 والذين آمنوا ومل وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض
يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا وإن استنصروكم يف الدين فعليكم 

 ]. ٧٢سورة األنفال [النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق واهللا مبا تعملون بصري﴾ 

﴿وإن استنصروكم يف الدين﴾ يريد إن دعوا : قوله تعاىل: "قال القرطيب رمحه اهللا
ؤمنون الذين مل يهاجروا من أرض احلرب عونكم بنفري أو مال الستنقاذهم هؤالء امل

فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فال ختذلوهم، إال أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم 
 . وبينهم ميثاق فال تنصروهم عليهم وال تنقضوا العهد حىت تتم مدته

معهم قائمة، والنصرة هلم إال أن يكونوا أسراء مستضعفني فإن الوالية : ابن العريب
واجبة حىت ال تبقى منا عني تطرف، حىت خنرج إىل استنقاذهم إن كان عددنا حيتمل ذلك، 
أو نبذل مجيع أموالنا يف استخراجهم حىت ال يبقى ألحد درهم كذلك قال مالك ومجيع 

لعدو، فإنا هللا وإنا إليه راجعون على ما حل باخللق يف تركهم إخوام يف أسر ا. العلماء
 .٥٧"وبأيديهم خزائن األموال وفضول األحوال والقدرة والعدد والقوة واجللد
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 الباب الثاين

  

 مواقف اإلخوان مع احلكومات يف مصر خالل ستني عاماً  

  

 متهيد

  

كانت مصر والية من واليات الدولة العثمانية حتكمها أسرة حممد علي منذ عام  
، وصبغوها بالصبغة العلمانية الكافرة يف ]م١٨٨٢[م ، واحتل اإلجنليز مصر عا]م١٨٠٥[

ومع بداية احلرب العاملية األوىل عام . التشريع والقضاء ويف التعليم واإلعالم وغريها
 سلخت إجنلترا مصر من - واليت حاربت الدولة العثمانية فيها ضد إجنلترا -] ١٩١٤[

ألول مرة مبا يشعر ) طانسل(التبعية للدولة العثمانية وخلعت على حاكم مصر لقب 
بتحرره من التبعية للسلطان العثماين، واستكماالً لألطر العلمانية للدولة دفعت إجنلترا 
الطبقة اليت اصطنعتها من أبناء مصر لوضع دستور علماين يرسخ أسس العلمانية يف مصر، 

ر عام وكان هذا هو أول دستور مصري بل أول دستور يوضع يف البالد العربية وهو دستو
، والذي يعترب أساس مجيع الدساتري املصرية اليت وضعت بعده، بل أساس مجيع ]١٩٢٣[

ولتدرك هذه احلقيقة سنورد فيما يلي بعض املواد . الدساتري يف البالد العربية اليت نقلت عنه
 ].١٩٧١[مع إيراد مقابلها من دستور مصر احلايل املوضوع عام ] ١٩٢٣[من دستور 

  



 

٥٧٩ 

 .املواد املوجبة للحكم بالقوانني الوضعية         )١(

  

 مت إصدار - أي بعد عام واحد من االحتالل اإلجنليزي ملصر -] م١٨٨٣[يف عام  
القوانني الوضعية املنقولة أساسا من القانون الفرنسي للحكم ا يف احملاكم مبصر، وحلت 

طبق منها إال بعض األحكام القوانني الوضعية حمل أحكام الشريعة اإلسالمية اليت مل يعد ي
 ).أو ما يعرف باألحوال الشخصية(املتعلقة باألسرة 

ليؤكد إلزام احملاكم والقضاة بالعمل ذه القوانني، وحذت ] ١٩٢٣[وقد صدر دستور 
يف هذا الشأن وإىل اليوم، ومن املواد الدستورية ] ١٩٢٣[بقية دساتري مصر حذو دستور 

 : امللزمة ذا الكفر

وهي نفس ) الجرمية والعقوبة إال بناء على قانون] (٦[، مادة ]١٩٢٣[ دستور  يف-أ  
 ].١٩٧١[من دستور ] ٦٦[املادة 

تصدر أحكام احملاكم املختلفة وتنفذ وفق ] (٣١[، مادة ]١٩٢٣[ يف دستور -ب  
 ].١٩٧١[من دستور ] ١٦٥[وهي نفس املادة ) القانون

ة مستقلون وال سلطان عليهم يف القضا] (١٢٥[، مادة ]١٩٢٣[ يف دستور -ج  
 ].١٩٧١[من دستور ] ١٦٦[وهي نفس املادة ) قضائهم لغري القانون

  

 .املواد املوجبة للعمل بالدميقراطية) ٢( 

  



 

٥٨٠ 

وهي نفس املادة ) مجيع السلطات مصدرها األمة] (٢٣[، مادة ]١٩٢٣[ يف دستور -أ  
ب وحده، وهو مصدر السيادة للشع(واليت وردت بلفظ ] ١٩٧١[من دستور ] ٣[

 ).السلطات

السلطة التشريعية يتوالها امللك باالشتراك مع ] (٢٤[، مادة ]١٩٢٣[ يف دستور -ب  
] ٨٦[إىل مادتني، مادة ] ١٩٧١[وقسمت هذه املادة يف دستور ) جملسي الشيوخ والنواب

وتعطي حق إصدار القوانني لرئيس ] ١١٢[وتعطي حق التشريع لس الشعب، ومادة 
 .مهوريةاجل

وهذه املواد تعطي حق التشريع للبشر، وهذا الشرك األكرب هو لب الدميقراطية، فال سيادة  
 .إالّ هللا تعاىل وال حق لبشر يف التشريع خللق اهللا تعاىل، سبحانه وتعاىل عما يشركون

كما يتوىل الوزراء سلطام مبوجب هذا ) امللك أو رئيس اجلمهورية(ويتوىل رئيس الدولة  
يف ] ١٩٢٣[فينص دستور . دستور الذي يوجب عليهم التزام الدستور والقانون الوضعيال

قبل أن يباشر امللك سلطته الدستورية حيلف اليمني اآلتية أمام هيئة (على أنه ] ٥٠[مادته 
أحلف باهللا العظيم أين أحترم الدستور وقوانني األمة املصرية وأحافظ : السني جمتمعني
من دستور ] ٧٩[، وهو نفس مضمون املادة )وطن وسالمة أراضيهعلى استقالل ال

وتوىل على أساس هذه الدساتري . املتضمنة لليمني اليت يؤديها رئيس اجلمهورية] ١٩٧١[
، مث حممد جنيب ]١٩٥٢ -١٩٣٦[، مث امللك فاروق ]١٩٣٦[امللك فؤاد حىت عام 

 -١٩٧٠[السادات ، مث أنور ]١٩٧٠ -١٩٥٤[مث مجال عبدالناصر ] ١٩٥٤ -١٩٥٢[
 ....].  ،١٩٨١[، مث حسين مبارك ]١٩٨١

مبدينة اإلمساعيلية مث نقل ] ١٩٢٨[ مجاعة اإلخوان عام -رمحه اهللا-وأسس حسن البنا 
 .يف عهد امللك فؤاد] ١٩٣٢[نشاطها إىل مدينة القاهرة عام 

وسترى كيف امتدح اإلخوان هذه الدساتري الكافرة وشاركوا احلكومات يف وصف 
ساتري بالشرعية، كما سترى كيف امتدح اإلخوان هؤالء احلكام بال استثناء مبا يطمس الد



 

٥٨١ 

معامل التوحيد ويضيع عقيدة الوالء والرباء، كما أصبح اإلخوان عوناً للحكام املرتدين يف 
 .تسفيه ااهدين النافرين لدفع الكفر والكافرين ورميهم بصفات التطرف واإلرهاب

ئع الدالة على صدق ماذكرناه عن اإلخوان على مدى تارخيهم، وهذا أوان سرد الوقا
 :وسوف يتضمن هذا الباب ثالثة فصول

 . اإلخوان ورفض اخلروج على احلاكم مع االلتزام بالدستور والقانون: الفصل األول

 :اإلخوان واحلكام: الفصل الثاين

 .اإلخوان وامللك:  املطلب األول-

 .باط األحرار ومجال عبد الناصراإلخوان والض:  املطلب الثاين-

 ..اإلخوان وأنور السادات:  املطلب الثالث-

 .اإلخوان وحسين مبارك:  املطلب الرابع-

 :اإلخوان واألحزاب: الفصل الثالث

 . مقدمة-

 .اإلخوان والوفد:  املطلب األول-

 .اإلخوان والسعديون:  املطلب الثاين-

 .اإلخوان وإمساعيل صدقي:  املطلب الثالث-
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 :الفصل األول  

 اإلخوان ورفض اخلروج على احلاكم 

 مع االلتزام بالدستور والقانون

  

قد يعجب القارئ إذا ماوجد يف هذا الفصل كثريا مما يناقض الصورة الرباقة اليت حاول  
نترك الوثائق واألدلة واإلخوان أنفسهم اإلخوان أن يظهروا ا أمام الشباب، ولكننا س

 .حيدثونك أيها الشاب عن أنفسهم بأنفسهم

 : موقف اإلخوان من الدميقراطية -١

 . رضاهم بالدميقراطية الوضعية بال تأويل-من أقوال اإلخوان الصرحية-ننقل هنا  

 إننا نقف مع األحزاب كلها موقف االحترام احلر لرأي«:  يقول عمر التلمساين-أ 
اآلخرين وإذا كنت حريصا على أن يأخذ الناس برأيي، فلماذا أحرم على الناس ما أبيحه 
لنفسي؟ وهل من احلرية أن أحول بني الناس وبني االعتداد بآرائهم؟ بعد أن مينحهم أحكم 
. ٥٨احلاكمني هذا احلق يف وضوح ال لبس فيه ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾

﴿ومن شاء فليكفر﴾ فإن : طل، فإذا كان من كالم اهللا تعايلهذا حق أريد به با: ونقول
﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ ومن كالم رسول : من كالم اهللا تعاىل أيضا

ومل تأت . متفق عليه). من بدل دينه فاقتلوه: (اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املرتدين
 .الرأي للكافر واملرتدالشريعة بإعطاء حرية الكلمة أو حرية العبري عن 
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نريدها « ويقول حممد حامد أبو النصر يف حديثه لة العامل الذي تصدره عنوان -ب
 » ديقراطية شاملة وكاملة للجميع

ماهي الفلسفة اليت سيتعامل ا أبو النصر مع الشارع السياسي «: يدور هذا احلوار 
 املصري؟ 

 » جميع العدالة لل- احلرية للجميع -احلق للجميع  

البعض يتهم اإلخوان بأم أعداء للدميقراطية، ويعادون التعدد احلزيب، فما هي «: ويسأل 
 .»وجهة نظركم يف هذا االام؟

حنن مع الذي يقول ذلك اليعرف اإلخوان، إمنا يلقي التهم عليهم من بعيد، «: فيجيب 
لى تعدد األحزاب، ، والنعترض عالدميقراطية بكل أبعادها ومبعناها الكامل والشامل
 . ٥٩»فالشعب هو الذي حيكم على األفكار واألشخاص

 . وقد ذكرنا يف الفصل الثاين من الباب األول أن الدميقراطية كفر أكرب

 هل تؤمنون جبدوى الدميقراطية الغربية؟«:يقول أيضا حني يسأل يف جملة املصور 

لوضعية حتقيقا للحرية لذلك حنن نؤمن باحلرية وهي مطلبنا، والدميقراطية أكثر النظم ا
 . فنحن النعارضها

يف حال الوصول إىل احلكم من يتوىل األمر، أهم أهل احلل والعقد، أم مرشحون يأتون 
 عرب الطريق الربملاين؟

إذا استدعتنا األمة لذلك، والشك أن أجنح . حنن النسعي يف طلب احلكم، ولكن النرفضه
 .» الذي يعرب عن إرادة األمة بصدقالوسائل يف هذا العصر النظام الربملاين

 وماهو رأيكم يف مصادرة بعض التيارات السياسية األخرى يف اجلامعة؟ «: ويسأل أيضا
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 . ٦٠»حنن نطالب باحلرية للجميع، والشعب هو الذي حيكم لتيار ما أو عليه

ب، إن اهللا تعاىل هو الذي حيكم فيما اختلف فيه الناس ال الشع: وحنن نقول أليب النصر
 .وهذا هو دين اإلسالم. ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا﴾: قال تعاىل

وتنشر جملة اتمع بيان اإلخوان املسلمني مبناسبة فوز حزب اجلبهة اإلسالمية لالنقاذ يف 
 » اإلخوان يعربون عن سعادم بعرس الدميقراطية يف اجلزائر«: اجلزائر حتت عنوان

 اإلخوان املسلمون عن سعادم بعرس الدميقراطية الذي شهدته أعرب«: وتقول الة
وصف اإلخوان ماحدث بأنه يشكل منعطفا حضاريا وحدثا تارخييا له » «اجلزائر مؤخرا

 .٦١»أعمق األثر يف حياة األمة اإلسالمية والعربية

بهة وقد انتهي العرس الدميقراطي مبأمت جلبهة االنقاذ، حيث تدخل اجليش واعتقل قادة اجل
 .الذين سلكوا الطريق الربملاين

 فيفرد الباب -»اإلخوان املسلمون يف ميزان احلق«يف كتابه - وأما فريد عبداخلالق -ج  
 :يقول» دعائم احلكم اإلسالمي«وحتت عنوان » فكر ومفاهيم اجلماعة«الثاين لـ 

نظيفة ومهما يكن من شيء فال أعتقد أن اإلسالم يرفض مبدأ وجود أحزاب سياسية « 
 .»تعرب عن اجتهادات خمتلفة يف الربامج اإلصالحية، ووجهات النظر السياسية والدولية

فإذا تعذر وقامت املصلحة العامة بقيام التعددية احلزبية فإن اإلسالم «: ويقول أيضا 
 .»يسعها

 ما يتناىف مع القواعد اليت) النظام النيايب(وعلي هذا فليس يف قواعد هذا «: ويقول أيضا 
وضعها اإلسالم لنظام احلكم، وهو ذا االعتبار ليس بعيدا عن النظام اإلسالمي وال غريبا 

القواعد األساسية اليت قام عليها وذا االعتبار ميكن أيضا ان نقول يف اطمئنان أن . عنه
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، وليست بعيدة عن النظام اإلسالمي والغريبة الدستور املصري التتناىف مع قواعد اإلسالم
بل إن واضعي الدستور املصري رغم أم وضعوه على أحدث املباديء الدستورية . عنه

، فهي إما توخوا فيه أال يصطدم أي نص من نصوصه بالقواعد اإلسالميةوأرقاها، فقد 
دين الدولة اإلسالم، وأن الشريعة هي املصدر «: متمشية معها صراحة كالنص الذي يقول

حرية «:  الذي جيعلها التتناىف معها كالنص الذي يقولاألساسي للتشريع، أو قابلة للتفسري
 .٦٢»االعتقاد مكفولة

ولبيان جمانبة هذا القول للصواب راجع ما ذكرناه يف مقدمة هذا الباب عن خمالفة الدساتري 
 .احلاكمة لبالدنا لإلسالم

إن اإلسالم اليتعارض مع قيام أحزاب سياسية «: ويقول أيضا يف حديث لة املصور 
 .»اليتعارض مع الدميقراطية، بل إن لب الديقراطية من صميم اإلسالمو

يف رأينا أن حل األزمة االقتصادية يرجع إىل تعميق واطالق احلرية «:ويقول أيضا 
 .٦٣»والدميقراطية، وعالج مشاكلنا مبزيد من الدميقراطية

غيان الفرد يف أمة تعلم اإلخوان املسلمون من دينهم أن ط«:  وأما حممد الغزايل فيقول-د  
ما جرمية غليظة، وأن احلاكم اليستمد بقاؤه املشروع وال يستحق ذرة من التأييد إال إذا 

 .كان معربا عن روح اجلماعة ومستقيما مع أهدافها

، والرتول على إرادا فريضة واخلروج على فاألمة وحدها هي مصدر السلطةومن مث  
وهكذا خلع .٦٤»ياة تتضافر كلها لتوكيد ذلكونصوص الدين وجتارب احل!! رأيها مترد

 .َالغزايل على األمة صفات التنبغي إال هللا تعاىل
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 هو خري من عرب ١٩٢٣إن النظام الدستوري يف سنة «:  أما مأمون اهلضييب فيقول-هـ  
ومع ذلك فإن اإلخوان املسلمني يوافقون على : وقال...عن الشورى وأهل العقد

 .٦٥»الدميقراطية احلقيقية

كبديل عملي إننا قد قبلنا الدميقراطية الوضعية «:  أما عبداحلميد الغزايل فيقول-و  
 .٦٦» حتت مظلة غري مظلتنا١٩٨٧، واشتركنا يف انتخابات جملس الشعب عام للشورى

إن موقف اإلسالم معروف من الشورى والتعددية، «:  أما عصام العريان فيقول-ز 
 والذي ينظم العالقة بني اجلماعة يقر الشورى، كما فالقانون األساسي جلماعة اإلخوان

أقرها علماء اإلخوان، بل ينظر اإلخوان إىل احلكم الدستوري على أنه أقرب نظم احلكم 
إىل اإلسالم، واليعدلون به نظاما خاصا كما تؤكد رسالة املؤمتر اخلامس للشهيد حسن 

 .»البنا

عادون للدميقراطية؟ إن هذا افتراء ملاذا نؤكد ونصر على أن االسالميني م«:وأضاف 
 .٦٧»ويذود عنها حىت املوتفنحن أول من ينادي بالدميقراطية، ويطبقها، . عظيم

 : موقف اإلخوان من العلمانية-٢

األستاذ عمر » املستقبل«وكان لقاء «: يقول عمر التلمساين يف جملة املستقبل اليت تقول 
إلسالمية، والذي ذهب إىل إقامة أول حتالف من التلمساين أحد املطالبني بتطبيق الشريعة ا

. إن هناك مفاوضات مازالت جتري» املستقبل«نوعه بني اإلخوان والوفد، والذي قال لـ 
 .واللمسات األخرية مل توضع بعد
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إن هناك فارقا «: وعن كيفية التحالف مع حزب عرف مبوقفه العلماين يقول التلمساين 
، إمنا تعطي للمتدين احلق يف فالعلمانية ليست ضد الدين. واضحا بني العلمانية واإلحلاد

 .أما اإلحلاد فهو موقف خاص يؤدي إىل مالحقة املتدينني. التعبري عن ذاته

وكنت زميال لألستاذ فؤاد سراج الدين رئيس الوفد يف كلية احلقوق، وهو رجل صاحل  
مثل احلزب كما أن حزب الوفد مل يؤذ اإلخوان كما فعل غريه . يصلي ويصوم

 .٦٨»السعدي

فمقياسهم إذا هو معاملة اآلخرين لإلخوان وليس احلكم باإلسالم، وال كون حزب الوفد  
 .حزبا علمانيا حكم بغري اإلسالم زمنا

وجتدر املالحظة أن املرشد العام ميثل اإلخوان وهو املتحدث الرمسي بامسهم ليس على  
 كله كما ينص على ذلك القانون مستوى مصر فقط ولكن على مستوى التنظيم الدويل

 .٦٩العام لإلخوان املسلمني

 :  موقف اإلخوان من الدستور-٣

 هو الذي قنن ١٩٢٣يف التمهيد املذكور يف أول الباب الثاين ذكرنا كيف أن دستور  
 يف معرض كالمه عن دستور -رمحه اهللا-الكفر والعلمانية مبصر، ويقول حسن البنا 

تنطبق انطباقا كامال على تعاليم اإلسالم ونظمه « الدستوري  إن مباديء احلكم١٩٢٣
احملافظة على احلرية الشخصية بكل «لكوما يهديان إىل » وقواعده يف شكل احلكم

، وعلى مسئولية احلكام أمام الشعب واستمداد السلطة من األمةأنواعها وعلى الشورى 
نظام «، وأن »طة من السلطاتوحماسبتهم على مايعملون من أعمال، وبيان حدود كل سل
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وهم » احلكم الدستوري هو أقرب نظم احلكم القائمة يف العامل كله إىل اإلسالم
 .٧٠»اليعدلون به نظاما آخر«

وأعلن صاحل عشماوي رغم اعترافه أن الدستور ثوب أجنيب فإن اجلماعة التنكر االحترام  
أو إثارة ،  حتاول الطعن عليهوال أنباعتباره نظام احلكم املقرر يف مصر، «الواجب له 
، وماكان هلا أن تفعل ذلك وهي مجاعة مؤمنة تعلم أن وحضهم على كراهيته، الناس ضده

 .٧١»وأن كل فتنة يف النارإهاجة العامة ثورة، وأن الثورة فتنة، 

 .فأين الرباءة الواجبة من الكافرين وكفرهم من هذا الكالم؟

مشكالتنا الداخلية يف ضوء النظام ( رسالة  هذا يف-رمحه اهللا-وأعلن حسن البنا  
قواعد هذا النظام النيايب ما يتناىف مع القواعد اليت وعلي هذا فليس يف «: فيقول) اإلسالمي

، وهو ذا االعتبار ليس بعيدا عن النظام اإلسالمي والغريبا وضعها اإلسالم لنظام احلكم
أن القواعد األساسية اليت قام عليها  عنه، ذا االعتبار ميكن أيضا أن نقول يف اطمئنان

الدستور املصري التتنايف مع قواعد اإلسالم وليست بعيدة عن النظام اإلسالمي والغريبة 
، بل إن واضعي الدستور املصري رغم أم وضعوه على أحدث املبادئ واآلراء عنه

فقد توخوا فيه أال يصطدم أي نص من نصوصه بالقواعد الدستورية وأرقاها 
 .٧٢»إلسالميةا

 يف أول الباب الثاين لترى كيف تتعارض مع ١٩٢٣راجع مانقلناه من بعض مواد دستور 
 .عقيدة التوحيد
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ويتحدث البنا عن مشاكل نظام احلكم الدستوري يف مصر فيحددها باثنتني بعد إقراره  
 :عدم تنايف قواعده مع اإلسالم فيقول

 قواعدمها األساسية ال يتنافيان مع ماوضعه ومع أن النظام النيايب والدستور املصري يف« 
اإلسالم يف نظام احلكم، فإننا نصرح بأن هناك قصورا يف عبارات الدستور وسوءا يف 

أدت .  اإلسالم وقام عليها الدستوروتقصريا يف محاية القواعد األساسية اليت جاء االتطبيق 
 .»ب يف كل هذه احلياة النيابيةمجيعا اىل ما نشكو منه من فساد وماوقعنا فيه من اضطرا

مع تسليمه وإقراره بأصول نظام احلكم يف مصر يف تعقيب له على -ويكرر الرأي نفسه 
موقف صاحل العشماوي يف مقاالت كتبها حول الدستور واجهت انتقادات من بعض 

 :  فقال-األشخاص

ري، وتعدل هلذا يعمل اإلخوان جهدهم حىت حتدد النصوص املبهمة من الدستور املص« 
وأظن أن موقف اإلخوان قد وضح ذا البيان . الطريقة اليت ينفذ ا هذا الدستور يف البالد

وردت األمور إىل نصاا الصحيح، إن األخ صاحل أفندي قد أراد أن يعرب يف مقاله األول 
يف عن وجهة النظر اليت يراها اإلخوان فاحتد واشتد، وملا نبهناه إىل أن هذا ليس موقفنا 

نسلم باملبادئ األساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من الواقع، فنحن 
 .٧٣»نظام اإلسالم

فالشك أن اجلمعية التأسيسية املنتخبة من الشعب انتخابا «: ويقول صاحل عشماوي 
مباشرا، هي أصدق هيئة متثل الشعب، ومن حقها وحدها أن تقر مشروع الدستور 

وإمنا حق للشعب من صنعه اليكون الدستور منحة من ملك أو حاكم، اجلديد، وبذلك 
 .٧٤»ووضعه

 :  الينبغي أن تكون الشريعة املصدر الوحيد للقانون-٤
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٥٩٠ 

صدرت جملة املصور وأحد أعدادها حيمل غالفه صورة التلمساين وجبانبها عنوان  
 العنوان املذكور وحتته مخسة عنواين فرعية ثانيها هو» مواجهة خطرية مع عمر التلمساين«

 . أعلى الفقرة

هل ختاصم الدولة اإلسالمية كل قانون وضعي؟ «أما يف داخل العدد فتسئله الة  
 وماالعالقة بني الشريعة والقانون الوضعي؟

أبدا الدستور كان كيسا حينما نادى بأن الشريعة اإلسالمية هي املصدر : التلمساين 
 .٧٥»لوحيدومل يقل املصدر ا، الرئيسي للتشريع

 : موقف اإلخوان من القانون الوضعي-٥

أما التشكيل فقد حلته احلكومة، وحنن . واإلخوان تشكيل وعقيدة«: يقول عمر التلمساين
نلتزم بقوانني بلدنا، أما العقيدة فلم جيادلنا فيها أحد، ولن يبعدنا حلظة من دعوة الناس إىل 

رف فإنه اليعارض إال بالتشكيل والتنظيم، كلمة اهللا، وسواء اعترف القانون بنا أو مل يعت
 .٧٦»نلتزم بقوانني بلدناوهذا ماقلناه، إننا 

 .٧٧»وحنن نلتزم القوانني الوضعية، وإن كنا الحنترمها، ونطالب بإلغائها«: ويقول أيضا

على املرء املسلم السمع والطاعة : "فأين هذا الكالم من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم
 .٧٨" ما مل يؤمر مبعصية، فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعةفيما أحب وكره

دعانا النيب :  قال> عن عبادة بن الصامت -رمحه اهللا-وأين هذا مما أخرجه البخاري 
أن بايعنا على السمع والطاعة، يف : صلى اهللا عليه و سلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا
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٥٩١ 

إال أن تروا "، وأن ال ننازع األمر أهله، منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا
 .٧٩"عندكم من اهللا فيه برهان، كفراً بواحاً

/ بني يدي البحث بعض األصول الشرعية: الباب األول: وقد تقدم الكالم يف املسألة يف
 .يف بيان حكم من مل حيكم مبا أنزل اهللا: الفصل األول

 : موقف اإلخوان من االنتخابات والربملان-٦

ى اإلخوان أي غضاضة يف دخول الربملانات اليت تشرع القانون الطاغويت، بل الير 
ويفخرون بذلك، وجيعلونه من مآثرهم، بل وأنه املصدر لشرعية وجودهم، ويصفونه 

 !بالطريق الشرعي

فما هو الطريق غري الشرعي إذن؟ الدعوة إىل التوحيد ومعاداة احلكومات الطاغوتية؟  
قرر اإلخوان يف املؤمتر السادس املنعقد يف القاهرة سنة «: ا بيومييقول زكري. واجلهاد؟؟؟
ليس وقفا « هـ اشتراكهم يف انتخابات جملس النواب حيث اعتربوا أن الربملان ١٣٦١

على أصوات دعاة السياسة احلزبية، لكنه منرب األمة يسمع فيه كل فكرة صاحلة، ويصدر 
أو يؤدي إىل توجيهه توجيها صاحلا نافعا، عنه كل توجيه سليم، يعرب عن رغبات الشعب، 

وأنه الجيب أن خيفت صوت دعوم يف وقت تعلو فيه األصوات حيث القيام للباطل إال 
 . ٨٠»يف غفلة احلق

: ١٩٨٤ويقول عمر التلمساين عن دخوهلم االنتخابات حتت لواء حزب الوفد عام  
فماذا نفعل وحنن . ريعيةسنحت الفرصة لنعلي كلمة اهللا من فوق منرب أعلي هيئة تش«

المنلك حزبا ندخل عن طريقه ميادين احلركة االنتخابية؟ والنستطيع أن نرشح أنفسنا 
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٥٩٢ 

مل يبق لنا إال التفكري يف قناة شرعية نستطيع عن طريقها الوصول إىل » «كمستقلني
 :الربملان

 .اخلالف الواسع يف الرأي مانع من الدخول معه: حزب التجمع* 

 . ليس له قاعدة شعبية يف تقديرنا وقد نكون خمطئني: حزب األحرار* 

 حيول - رغم مافعله باإلخوان -موقفه من مجال عبدالناصر : حزب العمل االشتراكي* 
 .بيننا وبني الدخول يف قائمة واحدة معه

 .٨١»مل يبق إال الوفد اجلديد* 

ا مع حزب العمل فتأمل وصفه ملا يفعلونه بأنه قناة شرعية، ومن العجيب أم حتالفو 
مما يدل على أن املبادئ ميكن أن !!  وانفصلوا عن الوفد١٩٨٧االشتراكي بعد ذلك عام 

 . تتبدل وفقا للمصاحل

واالنتخابات دخلناها، وأنا أحد األشخاص الذين «: ويقول أيضا يف حديثه مع املصور 
انكة، ومل أوفق يف دخلوا االنتخابات مرتني، مرة عن دائرة نوي قليوبية ومرة عن دائرة اخل

 .»املرتني

 اليت حصل فيها ١٩٤٩يف انتخابات عام : املصور«: ويقول أيضا يف حديث لة املصور 
الوفد على األغلبية تعاونتم مع حزب الكتلة وكانت القائمة حتتوي على مخسني مرشحا 

 .من مجاعة اإلخوان املسلمني

خر دخل يف ظل بعض األحزاب وكان بعضنا دخل االنتخابات مستقال، واآل: التلمساين 
املرحوم حممد عبدالرمحن نصري من اإلخوان املسلمني وكان عضوا يف اهليئة التأسيسية 

 .وأيضا مع األحرار الدستوريني

                                                 
 .١٨٤، ١٨٣:  ذكريات المذكرات ص81



 

٥٩٣ 

البنا رشح نفسه يف دائرة االمساعيلية، وأمرت انكلترا احلكم القائم يف ذلك الوقت بأن  
ينا هاوس، وظل يلح عليه حىت قبل االنسحاب ينسحب، وهلذا استدعاه النحاس باشا يف م

مقابل تنازالت من حكومة الوفد لصاحل اإلخوان، وحنن لسنا دعاة صدام حىت نكون 
 .٨٢»مصدر لتخريب البلد

وكنا نظن بأن احلكومة ترحب بذلك االجتاه، فطاملا «: ويقول مربرا لدخوله حزب الوفد 
 .»ة للوصول إىل جملس الشعبطالبت وحتدثت عن الشرعية، وحنن نستخدم الشرعي

وإذا كان القانون حرمنا من دخول االنتخابات، وهو احلق املقرر يف الدستور، فيكون « 
والشرعية اليت . ٨٣»من حق اإلخوان أن يطرقوا أي باب مشروع للتمتع حبقهم الدستوري

 .توصل إىل جملس الشعب هي الدميقراطية الشركية

اإلخوان سيستمرون يف املطالبة بتطبيق الشريعة من  «:ويقول أيضا عن القنوات الشرعية 
 .٨٤»خالل القنوات الشرعية سواء من داخل الربملان أو من خارجه

 هل االنتخاب إلزام أم اختيار؟: ويقول جميبا عن سؤال 

فما الفرق ياأخي بني هذا الكالم وبني . ٨٥»وال أستسيغ إقحام الدين يف هذه املسائل« 
، إذا كان التلمساين اليستسيغ إقحام الدين يف )دين يف السياسةال(قول أنور السادات 

 . االنتخابات

أكد نواب اإلخوان املسلمني بالربملان املصري أن جناحهم يف «: وتقول جملة اتمع 
االنتخابات األخرية يعين منحهم الشرعية داخل الربملان للتحاور مع التيارات السياسية 

 .أي شرعية؟. ٨٦»األخرى
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٥٩٤ 

إنه ليس هناك حرج شرعي من إنشاء حزب سياسي على «: قول جملة اتمع اإلخوانيةوت 
مبادئ اإلسالم، فاإلمام الشهيد حسن البنا مؤسس اجلماعة خاض املعركة االنتخابية 

 قد وافق قبل الصدام مع عبدالناصر على مبدأ إنشاء -رمحه اهللا-مرتني، واإلمام اهلضييب 
 يبين فساد طرق االستدالل الشرعي عند اإلخوان فاحلجة وهذا الكالم. ٨٧»حزب سياسي

 .عندهم يف أعمال مرشدهم ال يف الكتاب والسنة

 : الوصول للحكم بالطريق القانوين-٧

يقول أمحد حسني يف مرافعته يف قضية مقتل النقراشي دفاعا عن اإلخوان املسلمني وأم  
 ضد حوادث حتطيم احلانات وطالب  وقف-رمحه اهللا-كانوا ضد العنف، وأن حسن البنا 

 : بتغيري القانون بالطريق االنتخايب القانوين

مقاال آخر بعنوان ) ٣٣النذير (بنفس العدد ) أي حسن البنا رمحه اهللا(وكتب حضرته «
حترمي اخلمر وتعاطيها أمر من اختصاص اإلمام، : جاء فيه» حول حوادث حتطيم احلانات«

ب والسنة، وعندئذ جيب على العلماء وذوي الرأي أن فإذا قصر كان خارجا عن الكتا
يقدموا له النصيحة، فإذا أىب وجب على األمة أن جتاهده حىت ختلعه، ومن هنا نرى 

ومل يعط هذا احلق لكل فرد من أفراد ، جعل حق تغيري املنكر لإلماماإلسالم هو دين نظام، 
 .، وإال أصبح األمر فوضىاألمة

، فهي املسئولة عن حترمي املنكرات، فإن مل  يف عصرنا مقام اإلمامفاحلكومة هي اليت تقوم 
تفعل وجب على نواب األمة أن يسحبوا ثقتهم منها، فإذا مل يؤد النواب واجبهم أصبح 
لزاما على األمة أال متنحهم ثقتها، وتنتخب غريهم فإذا اجتمع حتت قبة الربملان نواب 

 . القانون وحكم النظاممسلمون، أمكن القضاء على كل منكر بقوة 

، أي منذ عشر سنوات يكرهون العنف )١٩٣٩(هؤالء هم اإلخوان املسلمون يف سنة  
، حىت أم بادروا فأعلنوا إنكارهم للجرمية اليت وقعت من غري صفوفهم، واإلخالل بالنظام
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٥٩٥ 

ذلك وقد كانت هذه األقوال هي اليت استندت إليها النيابة يف وأعلنوا حكم اإلسالم فيها، 
 .٨٨»الوقت على هؤالء املتهمني يف حتطيم احلانات

 : فيه خلط-رمحه اهللا-وهذا الكالم من حسن البنا 

قد قصر األمر باملعروف واألمر عن املنكر على احلكومة فقط، وهذا خالف ما : فهو أوالً
يه استقر عليه العلماء أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض على الكفاية، فإذا قصر ف

 .األمراء، كان لكل من قدر على إزالته القيام بذلك

 :قال ابن تيمية رمحه اهللا

بل هو على وكذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال جيب على كل أحد بعينه، "
فإذا  كما دل عليه القرآن، وملا كان اجلهاد من متام ذلك كان اجلهاد ايضا كذلك، الكفاية

إذ هو واجب على كل انسان ، ه أمث كل قادر حبسب قدرتهمل يقم به من يقوم بواجب
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده،  ":، كما قال النىب صلى اهللا عليه و سلمحبسب قدرته

 .٨٩"فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

 :وقال أيضاً رمحه اهللا

مر وي، فاألمر الذى بعث اهللا به رسوله هو واذا كان مجاع الدين ومجيع الواليات هو أ"
األمر باملعروف، والنهي الذى بعثه به هو النهي عن املنكر، وهذا نعت النىب واملؤمنني، 

﴿واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن : كما قال تعاىل
ويصري فرض عني ، ايةوهو فرض على الكف، وهذا واجب على كل مسلم قادراملنكر﴾، 

، والقدرة هو السلطان والوالية، فذوو السلطان أقدر من على القادر الذى مل يقم به غريه
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٥٩٦ 

فيجب غريهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غريهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، 
 .٩٠"﴿فاتقوا اهللا ما استطعتم﴾: ، قال تعاىلعلى كل إنسان حبسب قدرته

 :هللاوقال أيضاً رمحه ا

 . قادرين فاعلني بالعدلوقول من قال ال يقيم احلدود اال السلطان ونوابه إذا كانوا "

، فإذا كان مضيعا ألموال اليتامى العادل القادركما يقول الفقهاء األمر اىل احلاكم إمنا هو 
إذا كان أو عاجزا عنها مل جيب تسليمها اليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك األمري 

 واألصل أن  .لحدود أو عاجزا عنها مل جيب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونهمضيعا ل
هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمىت أمكن إقامتها من أمري مل حيتج إىل اثنني، 

 أقيمت إذا مل يكن ىف إقامتها فساد يزيد على ومن غري سلطانومىت مل يقم إال بعدد 
مر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن كان ىف ذلك من فساد إضاعتها، فإا من باب األ

 .٩١"والة األمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها مل يدفع فساد بأفسد منه، واهللا أعلم

 : يف حوادث سنة تسعة وتسعني وستمائة-رمحه اهللا-وقال ابن كثري 

 الناس ويف يوم اجلمعة سابع عشر رجب أعيدت اخلطبة بدمشق لصاحب مصر، ففرح"
بذلك، وكان خيطب لقازان بدمشق وغريها من بالد الشام مائة يوم سواء، ويف بكرة يوم 

اخلمارات  وأصحابه على -رمحه اهللا-اجلمعة املذكور دار الشيخ تقي الدين بن تيمية 
وعزروا مجاعة من ، وأراقوا اخلمور، وشققوا الظروف، فكسروا آنية اخلمور، واحلانات

 .٩٢"ذة هلذه الفواحش، ففرح الناس بذلك املتخأهل احلانات

 : عن حالة شغور الزمان عن سلطان قوي-وقال اإلمام اجلويين رمحه اهللا
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٥٩٧ 

فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوى ومنة فكيف جيري قضايا الواليات وقد بلغ "
ولكن األدب -أما ما يسوغ استقالل الناس فيه بأنفسهم : تعذرها منتهى الغايات؟ فنقول

وجر العساكر إىل  كعقد اجلمع -ضي فيه مطالعة ذوي األمر ومراجعة مرموق العصريقت
 . اجلهاد واستيفاء القصاص يف النفس والطرف فيتواله الناس عند خلو الدهر

ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس يف نقض الطرق والسعاة يف 
، وإمنا ينهى آحاد عروف والنهي عن املنكراألرض بالفساد فهم من أهم أبواب األمر بامل

فإذا الناس عن شهر األسلحة استبدادا إذا كان يف الزمان وزر قوام على أهل اإلسالم، 
خلى الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب اإلمكان إىل درء البوائق عن أهل 

 .اإلميان

ى ما هو األقرب إىل الصالح وينا الرعايا عن االستقالل باألنفس من قبيل االستحثاث عل
واألدىن إىل النجاح، فإن ما يتواله السلطان من أمور السياسة أوقع وأجنح وأدفع للتنافس 
وأمجع لشتات الرأي يف متليك الرعايا أمور الدماء، وشهر األسلحة وجوه من اخلبل ال 

أن يؤمروا وإذا مل يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل ينكره ذوو العقل، 
فإم لو تقاعدوا عن املمكن عم الفساد البالد ، بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد

، وإذا أمروا بالتقاعد يف قيام السلطان كفاهم ذو األمر املهمات، وأتاها على أقرب والعباد
 .اجلهات

كل قرية لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان : وقد قال العلماء
أن يقدموا من ذوي األحالم والنهى وذوي العقول واحلجى من يلتزمون امتثال إشارته 
وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإم لو مل يفعلوا ذلك ترددوا عند إملام املهمات، 

 .٩٣"وتبلدوا عند إظالل الواقعات

ألي وهو يرتكب اجلناية، كان إذا شوهد اجلاين : "وقال األستاذ عبد القادر عودة رمحه اهللا
 سواء  ،وأن يستعمل القوة الالزمة ملنعه، شخص أن مينعه بالقوة عن ارتكاب اجلرمية
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٥٩٨ 

كانت اجلرمية اعتداء على حقوق األفراد ؛ كالسرقة، أو اعتداء على حقوق اجلماعة ؛ 
 .٩٤" والزنا، وهذا ما يسمى حبق الدفاع الشرعي العامكشرب اخلمر

 يتجاهل عدة -رمحه اهللا- أسلوب التغيري على انتخاب نواب لألمة، وهو أنه قصر: وثانياً
 :حقائق مؤكدة

أن هذه االنتخابات جتري حتت سلطان دستور علماين، مما جيعل هذه : احلقيقة األوىل
 .االنتخابات تأكيداً لشرعية هذا الدستور والتزاماً به

ل الربيطانية، اليت حتكم مصر يف أن هذه احلكومة أسرية قوات االحتال: احلقيقة الثانية
 ستعجز عن مواجهة -حىت ولو جاءت بنواب مسلمني للربملان–احلقيقة، وأن االنتخابات 

اإلجنليز، الذين منعوا حسن البنا من الترشيح لالنتخابات مرة، وأسقطوه بالتزوير مرة 
 .أخرى

حلكومة العلمانية أن العلة احلقيقية للفساد يف مصر هي يف هذه ا: وثالث هذه احلقائق
األسرية يف يد العدو الكافر الغازي احملتل لديار اإلسالم، وسلطة كهذه ال ميكن أن يسند 

وأن هذه هي املشكلة احلقيقية اليت جيب مواجهتها . هلا سلطة تغيري املنكر، وإقامة احلدود
ها، وليس برتع الشرعية عنها، والدعوة خللعها وعدم االلتزام بقوانينها ودستورها وجهاد

االقتصار على الدعوة للترشح لالنتخابات حتت ظل دستور علماين، تفرضه حكومة 
 .علمانية أسرية يف يد قوات احتالل كافرة

أن هذه :  اقتصر على مناقشة األمر ببيان أن رأيه-رمحه اهللا–لو أن الشيخ : وثالثاً
ن يقر حبق احلكومة يف النهي األساليب غري جمدية حبساب املصاحل واملفاسد هلان األمر، أما أ

عن املنكر، وأن الوسيلة الوحيدة لإلصالح هي بتغيري القانون عرب االنتخابات متجاهالً كل 
احلقائق الشرعية والواقعية اليت أوجزناها، فهذه هي مشكلة منهج اإلخوان الذي ال يؤسس 
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 بالتغاضى عن لإلصالح على أسس عقائدية سليمة، وحياول تغطية مفاسد الواقع الصارخة
 .كثري من احلقائق

 .أن املصيبة أن النيابة استغلت هذه الكتابات كأدلة إدانة ملن قام بتحطيم احلانات: ورابعاً

إن هذا هو النفق املطلم الذي مل خيرج منه اإلخوان منذ مبايعتهم لفاروق، : وخامساً
ومع مرور الزمن . والدوامة اليت ال زالوا يدورون فيها حىت مبايعتهم حلسين مبارك

يتراجعون كل فترة خطوة للخلف يف حماولة أن ترضى عنهم السلطة القائمة أو القوى 
العظمى اخلارجية، ومل ترض، ولو أم جهروا باحلقيقة وطالبوا بالعالج الصحيح، لكانوا 
قد قطعوا يف طريق اإلصالح مراحل، بدالً من مطالبهم اجلزئية بترقيع النظام، مع تنازالم 

احلقيقة اليت جيب اإلقرار ا هي أن بالدنا حتكم بسلطة إن . املتكررة اليت يفتحرون ا
وأن الفريضة الشرعية هي يف التربؤ ، تابعة للقوى اخلارجية املعادية لإلسالم، علمانية فاسدة

وليس باهلروب من هذه احلقيقة والتعلق مبطالب جزئية . من هذا التحالف النكد وجهاده
كاملطالبة بإصالح النظام، أو توسيع نطاق احلريات، أو إعطاء اإلخوان : رعيةأو غري ش

 .مشاركة أكرب يف احلكم، أو إظهار االستعداد املشروط للمشاركة يف حماربة اإلرهاب

 كان يدعو للتغيري عرب االلتزام بالقانون -رمحه اهللا–وإذا كنا قد ذكرنا أن حسن البنا  
برغم - ١٩٣٦ ضرورة االلتزام مبعاهدة سنة -أيضاً- كان يرى -رمحه اهللا-والنظام، فإنه 

 وأن مساعدة مصر إلنكلترا إمنا تكون داخل البالد املصرية وحمصورة -مافيها من إجحاف
، ٩٥يف حدود معينة، وأن كل زيادة على ذلك تفريط يف حقوق الوطن وجناية على األمة

خوان من مقتل اخلازندار، كما وسوف تتضح هذه احلقيقة أكثر عند تناولنا ملوقف اإل
 .سيأيت إن شاء اهللا
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٦٠٠ 

هل اتبعوا غري الكتاب . هل جاء اإلخوان بدين جديد؟ أبدا«: ويقول عمر التلمساين 
 .٩٦».هل نادوا بالعنف واإلرهاب؟ كال على اإلطالق. والسنة؟ ال

كم إال لكم علينا عهد اهللا، وحنن صادقون، أال نعارض«: ويقول خماطبا الطواغيت احلكام 
بالنصيحة اخلالصة، والرغبة الصادقة يف حب اخلري لكم، فصالح السلطان عندنا، أمل 

دعوكم من تقارير املباحث . ووسيلة وغاية، فبصالحه تصلح األرض ومن عليها
 .٩٧»واملخابرات

وإين على يقني من أن نظرة فضيلته اهلادئة، وعمله يف القضاء «: ويقول عن حسن اهلضييب 
ني، كانت أكرب دليل على بعد اإلخوان عن اإلرهاب الذي يرمينا به أعداء عشرات السن

 .٩٨»هذه الدعوة السلمية املساملة

ليس لدينا سوي الطرق «: ويقول حممد حامد أبو النصر حول قرار حل اجلماعة 
 .٩٩»والوسائل القانونية وحنن نثق يف القضاء العادل

 : تقبويقول جميبا عن سؤال حول أهداف حزم املر 

وأحب أن الفت النظر إىل أن حتقيق أهدافنا لن يتم إال بالطريقة الشرعية دون ضغط أو « 
 » إكراه أو عنف

وأكرر مرة أخري إننا لن نأيت إىل احلكم إال إذا استدعينا «:ويقول أيضا يف نفس احلوار 
 .١٠٠»هلذا عن طريق االنتخابات
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٦٠١ 

ركة اإلخوان يف املرحلة أما فريد عبداخلالق فيقول عن تصوره عن أسلوب ح 
والمربر للسرية أو التقية، ويسري دم الدعوة يف شرايني اتمع، وتكتسب مباديء «:املقبلة

وسيجد . اإلسالم ثقة األمة، وجيد الناس يف الدعاة إىل تطبيق شرع اهللا األمل والقدوة
 الدستورية قنواتهاإلخوان أنفسهم مطالبني يف ممارسة العمل السياسي بالتحرك من خالل 

 .١٠١» مهما شاب املمارسة من قصوروالقانونية

 : التدرج يف تطبيق الشريعة -٨

كثرت أقوال قادة اإلخوان املتفامهني مع احلكومة على أن تطبيق الشريعة يكون  
 .بالتدريج وباهلدوء

 .  عاملا منتسبا للقبلة قال ذا القول-يف حدود علمنا-ولألسف النعلم  

إذن املسألة : املصور«: لمساين املرشد الثالث حني يسأل يف جملة املصور يقول عمر الت-أ 
 ليست تطبيق الشريعة اإلسالمية بشكل فوري؟

 » مل يقل أحد بذلك... ال: التلمساين 

اإلسالم يراعي كل شيء ولكن من حيكمون اليريدون أن يعرفوا هذا «: ويقول أيضا 
 .لألسف الشديد

نا نريد تطبيق حدود اهللا ولكن هناك متطلبات البد وأن إن: يكفيين أن يقول احلاكم 
 .١٠٢»نتيحها قبل ذلك

أنا قلت لرفعت احملجوب يف جملس الشعب عندما دعوين يف جلسة «: ويقول أيضا 
وكان احملجوب دائما يستشهد برأيي ... تدرجييا... على مهل: استماع تطبيق الشريعة

 .١٠٣»هذا

                                                 
 .١٤٩:  اإلخوان املسلمون يف ميزان احلق ص101
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٦٠٢ 

إننا النريد أن نطبق اإلسالم مرة «: الشئون الدينيةويقول أيضا يف جملس الشعب يف جلنة  
 .»احلالل بني واحلرام بني«واحدة 

السرقة، هذه مسائل منتهية لسنا بصدد التشريع من .... اخلمر حرام يعين حرام، القمار 
إمنا الكالم يف األسلوب كيف نصل إىل تنفيذ هذه املهام، فهذا األسلوب يقتضينا . جديد
 .١٠٤»التأين

جلدير بالذكر أن جلسات االستماع يف جلنة الشئون الدينية لس الشعب كانت ومن ا
 بإقرار مشاريع ست -رمحه اهللا-حيلة سياسية لتغطية مطالبة الشيخ صالح أبو إمساعيل 

قوانني مدفونة يف أوراق جملس الشعب، فجاء اإلخوان وشاركوا الوفد واحلكومة يف هذه 
 .درج، وأن املوقف غري معد للتطبيق الفورياحليلة السياسية، وطالبوا بالت

وكل مناداة باستئناف «:  يف حسرة-رمحه اهللا-وعلي هذا يرد الشيخ صالح أبو إمساعيل 
 .مسرية الشريعة إمنا تنطوي على جتاهل العمل الكبري الذي مت إجنازه

اءات العديدة وماينادى به من يئة املناخ العام يف اتمع املصري هو نداء تناسى االستفت 
فأسفرت عما يشبه ، اليت طلب إىل الشعب فيها أن يقول كلمته يف االجتاه اإلسالمي

؟ والشريعة فيها ضمان فأي مناخ نريد أن نعده، اإلمجاع على املطالبة بالشريعة اإلسالمية
 .الوحدة الوطنية والعدل والرخاء واألمن

 ألن التدرج كان يف نقل اتمع من واملناداة بالتدرج هي مناداة بشيء يف غري موضعه، 
وأرفض املناداة بالتنقية، فهذا أمر قد مت وأخذ من عمر الزمان . اجلاهلية إىل أنوار اإلسالم

 شهرا، وحنن اآلن أمام تراث موجود يف اللجنة التشريعية ٣٦ شهرا، ومضى على متامه ٤٠
 .١٠٥»يف الربملان
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٦٠٣ 

 فيكشف خمطط -١٠٦ين فيه إن شاء اهللالذي سنورد رأي التلمسا-أما رفعت احملجوب  
أؤكد يف البداية أن الربملان واحلكومة حريصان على تطبيق الشريعة أكثر «: التواطؤ قائال

من أي جهة أخرى، ولكن ليس بأسلوب اإلرهاب وفرض الرأي وإصدار املنشورات 
ن وإثارة واستغالل منابر املساجد واملسريات لتهديد النواب وإرهام والتشهري بالربملا

 .الرأي العام بتقدمي وقائع غري صحيحة

 جلسات عقدا جلنة الشئوون الدينية ٥ أسابيع ٦ويكفي أن الربملان عقد على مدار  
بالربملان ملناقشة تطبيق الشريعة اإلسالمية، وحضرها كافة االجتاهات احلزبية والدينية، 

 مكتيب مع ممثلي وأتيحت الفرصة للجميع للحديث، مث عقدت عدة اجتماعات يف
 ١١األحزاب، وأعدت اللجنة تقريرا عرض على الربملان ملناقشته، وأتيحت الفرصة حلوايل 

ألن ، على التدرج يف التطبيق وتنقية القوانني القائمةنائبا للحديث، واتفقت مجيع اآلراء 
 .١٠٧»والنستطيع أن دم التراث، ليس كل القوانني خمالفة للشريعة

 .نيه احملجوب هو القوانني الوضعية تراث الكفر والكافرينوالتراث الذي يع

 إلعطاء خمرج -بقيادة مرشدهم-أرأيت يا أخي القارئ اخلطة اليت اشترك فيها اإلخوان  
رمحه -للحكومة لإلفالت من تطبيق الشريعة وللمشاغبة على الشيخ صالح أبو إمساعيل 

الحظ كلمة (، اتفق فيها اجلميع  أسابيع٦ وتضييع صوته يف خالل محلة استغرقت -اهللا
 .على التدرج والتنقية) اجلميع

والذي حدث بعد ذلك أن رئيس الس أعلن إاء الدورة التشريعية، وبذلك يكون  
 .املوضوع قد أغلق، والجيوز مناقشته يف دورة أخري طبقا لالئحة الس

ضويته، ومل يتنفس  من ع-رمحه اهللا-مث فصل حزب الوفد الشيخ صالح أبو إمساعيل  
أحد من اإلخوان يف الربملان ببنت شفة، مع أم رمسيا أعضاء يف حزب الوفد، ودخلوا 

                                                 
عن : الفصل الثاين/ احلصاد املر مواقف اإلخوان مع احلكومات يف مصر خالل ستني عاماً: اب الثاين الب106
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٦٠٤ 

الربملان بواسطة حزب الوفد، بل ودخلوا مع حزب الوفد بتوسط الشيخ صالح أبو 
 .إمساعيل رمحه اهللا

ن من  حىت اليتمك-رمحه اهللا-واملقصود من هذا نزع الصفة احلزبية عن الشيخ صالح  
الدخول ألي انتخابات قادمة حسب القانون الذي كان ساريا، وتواطأ اإلخوان على 

-السكوت على فصل الشيخ صالح رمحه اهللا، وتركوا املؤامرة متر، مع أن الشيخ صالح 
 . هو الذي أدخلهم للوفد-رمحه اهللا

تنا على مافيها،  التعين موافق-رمحه اهللا-وحنن نود أن نؤكد أن اثباتنا لكلمة الشيخ صالح 
 .فنحن النوافق على أسلوبه ونراه غري جمد شرعا وعقال

 والزال املناخ العام -رمحه اهللا-وها قد مضت ست سنوات وتويف خالهلا الشيخ صالح  
 .١٠٨مل يهييء ولن يهييء طاملا أن تطبيق الشريعة قضية مناورة سياسية

 وفف شاهداً يف قضية -اهللارمحه -ومن اجلدير بالذكر أن الشيخ صالح أبو إمساعيل 
فقرر بأمل أنه حاول سدى تطبيق )  أمن دولة عليا٨١/ ٤٦٢القضية (اجلهاد الكربى 

الشريعة عرب االنتخابات والربملان، فلم جين من جهوده املتواصلة إال الفشل، وقد سجل 
 .رمحه اهللا رمحة واسعة). شهادة احلق(هذه الشهادة التارخيية يف كتابه اهلام 

ذا التاريخ األبيض الناصع يتحدث «: لم عمر التلمساين عن منهج اإلخوان فيقولويتك
 .تطبيق الشريعة اإلسالميةاإلخوان املسلمون عن 

ألن أسلوم يف . واليقرون املسريات وال املؤمترات والمناصبة احلكومات العداوات 
 . الدعوة إىل اهللا حقق مامل حتققه االندفاعات واحلماس الطائش

، النتنكر ملاضينا وال نتناقض مع أنفسنا، نحن اليوم إذ ندعو إىل التطبيق رويدا رويداف
 .١٠٩»ولكننا نسري على منهجنا القدمي نفسه

                                                 
صدر بعد عشرين عاماً من هذه احلادثة، ومل يتهيأ املناخ بعد، ولن يتهيأ إال إذا  واآلن هاهي الطبعة الثانية ت108
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٦٠٥ 

حنن ندعو إىل تقنني الشريعة . حنن النريد عنتا والنريد إحراجا«: ويف آخر خطبة له يقول
 .١١٠»اإلسالمية على مهل حىت الختتلط األمور

هل خيتلف «: و النصر املرشد الرابع يف حوار مع جملة العامل فيسأل أما حامد أب-ب 
موقفكم خبصوص تطبيق الشريعة مع موقف األستاذ التلمساين الذي طالب الدولة بالبدء 

 !.يف تطبيق الشريعة بالتدرج؟

 كان بعيد النظر، لقد كان يهدف إىل -رمحه اهللا-الشك أن األستاذ عمر التلمساين * 
. هل تريد تطبيق الشريعة أم ال بالضبط؟ وبالتايل كشف موقفها: حلكومةمعرفة رؤية ا

وحنن نطالب بضرورة اإلسراع يف اختاذ خطوات عملية لتطبيق الشريعة اإلسالمية، حىت 
 .١١١»تطمئن النفوس وترتاح القلوب ونرضي اهللا

ب عليكم ملاذا التطبقون أنتم ياإخوان ماجي: ونقول لإلخون املطالبني بالشريعة على مهل
من شريعة اهللا، ملاذا التكفرون احلكام الذين كفَّرهم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و سلم 
وكفَّرهم علماء املسلمني األثبات، وملاذا التطبقون الشريعة اليت توجب عليكم جهاد 

 هؤالء احلكام املرتدين؟

 الذي يتم به -من وجهة نظركم-مااألسلوب األمثل «: ويف حوار يف جريدة النور يسأل 
 .تطبيق الشريعة اإلسالمية إذا ماأقر جملس الشعب مبدأ التطبيق؟

 هل تتصور مثال ان يكلف الرئيس مبارك األستاذ حامد أبو النصر بتشكيل الوزارة؟ 

أنا مستبعد أن يكلفين الرئيس مبارك بتشكيل وزارة، إذا حدث ذلك فالبد أن ... أوال*  
مث بعد ذلك يأيت الفكر اإلسالمي للحكم ، فيها يئة املناخفترة انتقالية يتم تكون هناك 

هي مبثابة مهزة الوصل بني الوضع ، والفترة االنتقالية اليت أشري إليها. بقواعده وكوادره
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٦٠٦ 

وذلك حىت تتهيأ البالد للحكم ، احلايل و الوضع الذي نتطلع إليه يف ظل اتمع اإلسالمي
 .اإلسالمي

د السارق دون أن حندد ميت تقطع هذه اليد حتديدا دقيقا ونعلنه فنحن النقول هيا نقطع ي 
حىت النقع يف االخطاء اليت وقع فيها غرينا ، مث جيب أن تؤخذ األمور على مراحل، للناس

 .عند التطبيق

 .١١٢»وأطالب بأن يكون السري يف هذه املراحل بتؤدة وخبطوات حمسوبة ومدروسة 

انتظاراً لتهيئة اختري لرئاسة الوزارة فلن يطبق الشريعة أرأيت أيها القارئ الواعي، حىت لو 
 !!املناخ

الخالف بني التيار الديين واحلكومة حول تطبيق إلنه «:  ويقول مأمون اهلضييب-ج  
 .»، وإمنا اخلالف يتركز حول إمكانيات التطبيقالشريعة اإلسالمية

ة، ألنه الميكن إننا نطلب توافر امكانيات تطبيق الشريعة اإلسالمي«: وأضاف 
تطبيقها بني يوم وليلة، والبد من وجود هيئة قضائية مستقلة يتشبع أعضاؤها بالشريعة، 
تتويل عملية التطبيق، ألن الشريعة ليست حدود فقط، ومن ينتقي احلدود من الشريعة 

 .١١٣»لتطبيقها فهو خارج على أحكام الشريعة

 أعضاؤها يتشبعضائية مستقلة أرأيت أبضا أيها القارئ الواعي، ال بد من هيئة ق
بالشريعة، أوما شبعنا من الفساد الذي جرته علينا القوانني الوضعية اليت فرضها علينا 

 عمالء الصليبية العاملية والصهيونية بالقهر والتزوير؟

 كتب حممد عقل عن دخول اإلخوان -لسان حال اإلخوان- ويف جريدة لواء اإلسالم -د
قد بدأوا » اإلخوان املسلمون« بداية العام امليالدي اجلديد يكون مع«: احلكومة يف األردن

سياستهم العامة بنقلة نوعية يف جمال إصالح احلكم، وذلك عن طريق دخوهلم حكومة 
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٦٠٧ 

السيد مضر بدران رئيس وزراء األردن خبمس حقائب وزارية ألول مرة يف تاريخ حركة 
 .»اإلخوان املسلمون«

بشأن املشاركة يف أنظمة احلكم » اإلخواين«ور يف املوقف إن هذا التط«: ويقول أيضا 
تعاونيا مع احلكومات اليت التناصب احلركة القائمة، ليدل على إم ينتهجون طريقا 

، والسيما وإن هذه احلكومة قد استجابت إىل اثين عشر اإلسالمية العداء بشكل سافر
 .»عة اإلسالميةمطلبا ومنها أن جتعل التشريع األردين يتجه حنو الشري

واستطاعوا أي اإلخوان تكوين ائتالف اسالمي ضم الكتلة اإلسالمية «:ويقول أيضا 
. املستقلة وبعض االجتاهات القومية اإلسالمية حبيث كونوا أكثرية حمترمة اليت أوصلت د

عبداللطيف عربيات إىل رئاسة جملس النواب األردين، وبذلك يكون اإلخوان املسلمون يف 
 .رئاسة السلطة التشريعيةقد استلموا األردن 

 » مبدأ املشاركة يف احلكم بعد مداوالت مستفيضة» اإلخوان«لقد أقرت مجاعة  

إن رأي اإلخوان قد استقر على املشاركة يف حكومة السيد مضر بدران «: ويقول أيضا 
حنو الذي استجاب يف تنفيذ أكثر مطالب نواب اإلخوان والوعد القاطع باستمرار العمل 

 . ١١٤»تطبيق الشريعة اإلسالمية

ويف نفس الصفحة يؤيدهم أبو النصر بربقية على هذا االجتاه التعاوين مع امللك حسني  
نبعث يتحياتنا إىل مجيع اإلخوة اإلسالميني الذين شاركوا «: ورئيس وزرائه يقول فيها

 . »كوزراء يف حكومة معايل السيد مضر بدران

أسلم طريق لإلصالح هو العمل حنو تطبيق الشريعة ونذكرهم بأن «: يقول أيضا 
 . »اإلسالمية خاصة، وقد وعدكم السيد رئيس الوزراء وعدا قاطعا بالعمل حنو تطبيقها

                                                 
 .٣٥، ٣٤، ص ١٧/١/١٩٩١ هـ، ١٤١١، غرة رجب ٤٥، السنة ١١ جملة لواء االسالم العدد 114



 

٦٠٨ 

ويرد عليه حممد عبدالرمحن خليفة بربقية يؤكد فيها أم يتعاونون مع احلكومة يف وقت 
الدعاء لكم، مع وافر الشكر وقد هلجت األلسنة ب«: حتتاج احلكومة فيه لتعاوم فيقول

وجزيل االمتنان هللا تعاىل على ما أنعم وتفضل من تأييد األمة خلطنا السياسي اإلسالمي 
وحاجة احلكومة هلذا التأييد، باملشاركة الفعالة اليت سعت إىل إخواننا بقبول مجيع طلبام 

 .١١٥»املالئمةماوسعتهم الظروف اإلصالحية املتوجهة حنو تطبيق الشريعة اإلسالمية 

 :  تعاون اإلخوان مع احلكومات على استقرار أمنها-٩

موقف اإلخوان من احلكام كما سنرى هو موقف التملق والتهاون واملالينة وعدم اللجوء  
 . إىل العنف، بل ومنع أي طائفة من أن تقاومهم

رئ هذا ليس كالمنا، بل هي نصوص كالمهم اليت تواترات عام كما سترى أيها القا 
 إىل دور اجلوالة يف تأييد -١١٦إن شاء اهللا عند حديثنا عن اجلوالة وامللك-الواعي، وسنشري 

 .امللك واهلتاف له ومبايعته مرارا وتكرارا، كما حكى أمحد عادل كمال ال كما حكينا

إن اإلخوان املسلمون يودون «أما عمر التلمساين فيقول عن موقفهم من احلكومات عامة 
م أن يطمئن إليهم املسؤولون، وأن يعينوهم على أداء رسالة التوعية الدينية من أعماق قلو

ليأخذ املد اإلسالمي طريقه سهال ميسرا، أنا ال أقول إننا مند أيدينا طاهرة نظيفة منذ اليوم 
بل لقد مددناها من أول يوم قامت فيه هذه الدعوة ورسائل اإلمام الشهيد أوضح 

 .١١٧»دليل

ملا قامت «:  من احللفاء يف احلرب العاملية الثانية-رمحه اهللا-سن البنا ويقول عن موقف ح 
، واإلخوان على قوم، كان من املمكن أن يسببوا الكثري ١٩٣٩احلرب العاملية الثانية عام 
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٦٠٩ 

لكن اإلمام الشهيد حسن البنا أصدر أوامره إىل كل الشعب واملناطق . من املتاعب للحلفاء
 وأن تتفرغ لنشر الدعوة، وأن تعطيها كل اهتمامها وجهدها بعيدا أن تلتزم جانب اهلدوء،

 . عن االستثارة، حىت انتصر احللفاء

 سببا من أسباب -اليت تعج باإلخوان املسلمني يف كل مكان-وكان موقف هذه املنطقة  
أال يستحق موقف اإلمام الشهيد ! انتصارهم، ولكنهم جازوا اإلمام الشهيد جزاء سنمار

 . ١١٨»األحداث يف ذلك احلني، أن يسجل يف صفحات اخللودمن تلك 

وسامهت يف الكثري «: ويقول أيضا بصراحة ودون لف أو دوران عن صفقتهم مع احلكومة
، والبداهة من املواقف اليت كانت حتتاج احلكومات إىل معونة اإلخوان املسلمني فيها

لساحة، رغم األمر حبل  على ااعتراف ضمين من احلكومات بوجود اإلخوانتقضي بأنه 
أقدم كل مايسهم ، شبه اتصال دائم برجال األمن يف وزارة الداخليةمجاعتهم، وكنت على 
 .يف ترسيخ األمن يف مصر

يتصلوا يب تليفونيا وماكنت أجعل أحدا فيهم صغريا أو كبريا حيضر إيل، وأكتفي بأن  
ية أو األعياد، فكانوا ، اللهم إال يف بعض املناسبات الصحألذهب إليهم يف الوزارة

وكان من فضل اهللا علي أنين ماذهبت إىل كلية ثائرة ألمر من يزورونين مشكورين، 
ولعل . وكان جهدي موضع شكر املسؤولني يف وزارة الداخلية، األمور، إال وعدت موفقا

وماتفضل به وزير الداخلية حسن أبو . أحدا مل ينس موقفي من أحداث الزاوية احلمراء
 من تصرحيات خاصة يب، وبأن اإلخوان املسلمني أبعد مايكونون عن اإلرهاب باشا

وأن اجلماعات اإلرهابية مل خترج من حتت عباءة اإلخوان املسلمني، فكان ... والتخريب
 .أول مسؤول عن األمن أفضى ذه احلقيقة اليت طاملا شوهتها إذاعات خصوم اإلخوان

ب إفتتاحيات جملة الدعوة بأال أمس أي إنسان وقد أخذت على نفسي يوم أن كنت أكت 
من ناحيته الشخصية، وكنت ألتزم املوضوعية البحتة، وأدعو إىل ضبط األعصاب عند 

 إنين ١٩٨١) أيلول(األحداث املثرية، حىت قال يل أحد املعتقلني من األحزاب يف سبتمرب 
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٦١٠ 

يقدح، وعلى مجدت أعصاب الشباب ووضعتها يف ثالجة، ولست أدري أكان ميدح أو 
كل حال فقد شكرت له قوله إنين صاحب تأثري، ورغم ذلك فإنين مل أنج من غمزات 

 -رمحين ورمحه اهللا وغفر يل وله- وإنصافا للسادات -ولكن على خفيف-بعض الكتاب 
أنه أتاح لإلخوان جوا من احلرية البأس به، فأعدنا إصدار جملة الدعوة، وكنا نقيم 

 .١١٩»ت الدينية يف شىت أرجاء القطراالحتفاالت يف املناسبا

ويف مقابل هذا التلطف من التلمساين للطواغيت وسعيه لترسيخ أمنهم، تراه يقول عن 
قلنا للمسئولني أكثر من مرة، دعونا حنن نتحدث مع هؤالء الشباب، «: الشباب ااهد

س بالعنف، ونصحح له الفهم اخلاطئ، ونقيمه على الصراط املستقيم، ألن معاجلة األمر لي
 »ألن العنف يولد العنف

، كان وزير الداخلية يرسلين إىل بعض كليات اجلامعةيف بعض األحيان «: ويقول أيضا 
وحني كنت أخطب يف الشباب كانوا يتقبلون كالمي رغم أم كانوا اليعرفونين، كانوا 
يقبلون كالمي ونصيحيت ضد التظاهر وضد العنف وضد االضراب وضد التخريب 

، ويف ...عتصام، كل هذه املظاهر كنت أقاومها مبنتهي الوضوح ومنتهي الصراحةواال
وأنا أول إنسان خدمته يف الزاوية احلمراء، أنا أول إنسان اتصل به السيد نبوي إمساعيل، 

 .»هذا

إننا كجماعة إذا طلبنا أي حزب أو أي حاكم للقائه أكون خمطئا لو قلت «ويقول أيضا  
 .» ذلك إننا نعلن احلرب عليهأننا نرفض، ألن معىن

 عن رأيه يف األولويات اليت أمام ١٩٨٢وملا سئل عقب خروجه من السجن يف يناير  
جملس الشعب أو ... تظل املؤسسات القائمة كما هيأرى أيضا أن «: الرئيس مبارك قال

م  حىت ال أعطي فرصة ملن هم خارج مصر يف الكالالوزراء الداعي اآلن للتغيري والتجديد
 .١٢٠»عن اهتزاز األوضاع
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٦١١ 

 !١٩٨١أي اهتزاز األوضاع عقب اغتيال السادات يف أكتوبر  

واليغيب عن فهم اإلخوان ويعلمون أم املستهدفون دون غريهم لكل «: ويقول أيضا 
 .»عقبة وصعاب، ورغم ذلك كله مل يعملوا يوما إلثارة القالقل ضد أية حكومة

 الناصع يتحدث اإلخوان املسلمون عن تطبيق الشريعة ذا التاريخ األبيض«: ويقول أيضا 
 .١٢١»والمناصبة احلكومات العداواتواليقرون املسريات وال املؤمترات 

إن احلكومة التستطيع حاليا انكار وجودنا «: أما مأمون اهلضييب فيقول مبنتهي الصراحة 
 الرمسية بعد أن اعترفت خالل االنتخابات األخرية، وظهر ذلك يف وسائل االعالم

 مليون صوت، والبد أن نتعامل مع الواقع املوجود ١ر٥والصحف القومية وحصولنا على 
ألا تلجأ إلينا كثريا لضبط التيار ، أن وجود اجلماعة ميثل مصلحة للحكومةوالقائم خاصة 
 . ١٢٢»الديين املتطرف

 : اإلخوان وعدم حتدي السلطة-١٠

 .دأ مستقراً وعقيدة الزمة لإلخوانعدم حتدي السلطة بأي صورة أصبح اآلن مب 

هذه . مث نظام األسر ثانيا.. وقام اإلخوان وجنحوا بفضل اهللا أوال«: يقول عمر التلمساين 
األسر اليت جتتمع على توجيهات أخالقية، ونفحات روحية، وقواعد دينية، وتعارف وحمبة 

ى األمن، ألا من بني الناس، ولكن لألسف الشديد يرى رجال األمن أا أكرب خطر عل
وملا كان هذا األمر يهم األمن فعال، فقد استجاب اإلخوان إليقاف . املمكن أن تتسلح

 .١٢٣»نظام األسر، حىت اليتهموا بالعناد والتحدي
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٦١٢ 

والعجيب يف اام الكثريين تصورهم أن دعوتنا تدعو إىل قلب األوضاع «يقول أيضا  
هلذا ظل من احلقيقة عند الفهم السليم اخلايل القائمة، وحنن ذه الصورة متآمرون، وليس 

 .١٢٤»من العلل الظاهرة والباطنة

 هل ميكن أن يصل األمر بينكم وبني احلكومة إىل حد الصدام؟ «:وحني يسأل 

حنن لن خناشن أحدا والنسعي للمخاشنة حىت لو وصل األمر م إىل وضعنا يف *  
 .»السجون فلن نصطدم

اإلخوان يؤكدون «ملسرية اليت دعا إليها الشيخ حافظ سالمة ويقول أيضا عن عالقتهم با 
فهم اليسعون إىل صدام بعد أن . برائتهم مما حدث يوم اجلمعة، ومما قد حيدث مستقبال

ارتضوا أن يكونوا جزءا من احلياة السياسية الشرعية، وهم غري راغبني أو مهيئني للدخول 
 . ١٢٥»يف صدام مع احلكومة

ان مافكروا يوما يف القوة كسالح لتغيري أو إنقالب أو ثورة، ألم اإلخو«: ويقول أيضا
والسلف رغم ماأثروا به الفكر من قمم وسعة واتساق، . سلفيون، وسلفيون حبق وفهم

 .١٢٦»ينكرون استعمال العنف ضد احلاكم حىت ولو كان فاسقا وظاملا

و إىل قلب نظام والعجيب يف أفهام الكثريين تصورهم أن دعوتنا تدع«: ويقول أيضا 
األوضاع القائمة، وحنن ذه الصورة متآمرون، وليس هلذا ظل من احلقيقة عند الفهم 

 .١٢٧»السليم اخلايل من العلل الظاهرة والباطنة

كان نظام األسر يف اإلخوان يزعج رجال األمن، فلما حلت اجلماعة «: ويقول أيضا 
رة الداخلية إال حتدث عن هذا النظام ولكن ماقابلت أحدا من رجال وزا. انتهي هذا النظام
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٦١٣ 

حىت بلغ . وعودة اإلخوان إليه، وكنت أنفي هلم هذا الظن، وماكانوا ليقتنعوا ذا النفي
 .١٢٨»فاقطعوا رقاماألمر أنين قلت ألحدهم إذا قبضتم على تشكيل أسري إخواين 

يلة املرشد أما أن فض«: ويقول عن التنظيم اخلاص وإنه الصلة له بالوثوب على احلكم 
تصفية » يوسف طلعت« أراد باختيار الشهيد -رضوان اهللا عليه-العام األستاذ اهلضييب 

النظام اخلاص، فما دار ذلك يف خلد فضيلته، ولكنه أراد أن يعلن على املأل أن هذا 
التشكيل ليس تنظيما سريا، يعمل حتت األرض للوثوب على حكم، ولكنه تدريب لطائفة 

وكل من يظن أن النظام أعد شيئا مما . حتمال املشاق يف خلق فاضلمن الشباب على ا
 .١٢٩»يزعمون، فهو واهم

 : موقف اإلخوان من العنف-١١

مل متل قيادة اإلخوان وخاصة احلالية من التربؤ من أي عنف فهي ترفض العنف رد  
 -: وحنن يف عجالة ننقل أقواهلم يف ذلك. كونه عنفا

حيفة اجلمهور املصري ولصحيفة املصري تعقيبا على قرارات يقول اهلضييب يف حديث لص 
 حمرم سنة ١٠مؤمتر الطالب العام املنعقد يف املركز العام لإلخوان املسلمني يوم اخلميس 

 -:  والذي توصلوا فيه إىل مخسة قرارات ملخصها كما يلي١٣٧١

ل السالح واالعتداء مطالبة احلكومة بإعالن احلرب مع انكلترا، وإباحة مح: القرار األول 
على اإلنكليز، وسحب امتيازات اإلنكليز، وحماكمة جمرمي احلرب، واإلفراج عن 

 .ااهدين، وعدم االعتراف حباكم السودان اإلنكليزي

إذا قامت احلكومة بذلك فسيتكتل الشعب من ورائها وإال فسيضعها مع : القرار الثاين 
 .اإلنكليز يف صف واحد

 . ألف١٦أليف حرس وطين قوامه ت: القرار الثالث 
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٦١٤ 

 .عقد مؤمتر شعيب إسالمي: القرار الرابع 

 . ١٣٠التحذير من األحالف االستعمارية: القرار اخلامس 

هل تظن أن أعمال العنف خترج اإلنكليز من «فقال اهلضييب ملندوب اجلمهور املصري  
ون من تربية الشعب البالد؟ إن واجب احلكومة اليوم هو أن تفعل مايفعله اإلخوان املسلم

 » وإعداده، فذلك هو الطريق إلخراج اإلنكليز

 ألف شخص، ونفي أن يف نية ١٦مث نفي اهلضييب أن اجلماعة طلبت من احلكومة تدريب  
: اجلماعة التوجه ذا الطلب، فلما سئل عن معين القوة اليت ينادي ا اإلخوان؟ أجاب

، فلما سئل عما يكون عليه » اختصاص احلكومة، أما القوة املادية فهي منالقوة الروحية«
فلتقصر، فنحن النستطيع أن نفعل شيئا أكثر من «: الوضع إذا مل تلجأ احلكومة للقوة؟ قال

 .١٣١»مطالبتها بالقيام بالواجب

أن الكفاح العملي قد : كما صرح لصحيفة املصري تعليقا على قرارات شباب اإلخوان 
القيمة «نكليز، وأن قرارات الشباب هذه التلزم اجلماعة يأخذ صورا خمتلفة غري مقاطعة اإل

 .١٣٢»لقرارات تصدر من غري املركز العام لإلخوان املسلمني

ولئن اغتال بعض الشباب بعض الوزراء فهذا ماال تقره مجاعة «أما عمر التلمساين فيقول  
 .١٣٣»اإلخوان املسلمني
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٦١٥ 

 التدريبات وضد فكرة أنا ضد هذه«:ويقول أيضا أن اهلضييب قال ليوسف طلعت 
االغتياالت مهما كانت األسباب، وإين ال أضمن االندفاع والتهور، وأنا بريء من كل دم 

 . »يسفك

وقال له ذلك ملا علم أن بعض الشباب حيضر االحتفاالت اليت حيضرها عبدالناصر دف  
 .١٣٤التدريب

 علم أنه يبحث عن كما حيكي التلمساين أن حممود احلواتكي قال هلنداوي دوير عندما 
 .١٣٥»هناك تعليمات من املرشد بعدم االغتياالت«مسدس 

ولسنا دف إىل عنف، بدليل أنه يف اخلطاب األخري للرئيس الراحل «: ويقول أيضا 
أنا أعرف عمر رجل سالم، ومعين هذا أننا ندعو إىل السالم : املرحوم أنور السادات قال

 .١٣٦»عالنية ويف اخلفاء

وماتركنا موقفا من املواقف اليت تدعو إىل ن النركب املوجات، حن«: ويقول أيضا 
 .١٣٧»استنكار العنف وشغب اجلماعات إال ووقفنا جبانبه

أنا أعارض فكر العنف يف مواقفي كلها وكتابايت كلها، انا استنكرت «: ويقول أيضا 
سالمية امت من اجلماعات اإلواستنكر بكل قوة العنف أو القتل أو االغتيال، وأنا قد 

 .١٣٨»، ومل أهتم ذا االاممبواالة احلكم القائم

حنن الننكر على الشباب اجتاهه الديين، بل حنن حنضه على هذا االجتاه «: ويقول أيضا 
 .١٣٩»ولكننا ننكر العنف بأي صورة من صوره
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٦١٦ 

إذا أسس أحدهم مجاعة وأصبح أمريها فهذا شيء ينبغي أن نفرح به، «: ويقول أيضا 
سلوب اإلسالمي الذي يقره الشرع، ولكن أن تتكون اجلماعة دف العنف، ونأخذه باأل

 .١٤٠»فهذا ماننكره والنرضى عنه والنقره، والنقبل به بأي صورة من الصور

أظن . أما أن ايته جاءت على يد اإلخوان املسلمني«: ويقول أيضا عن اغتيال السادات 
 أن اإلخوان املسلمني أبعد مايكونون، أن هذا حرام، بعد أن قرر رئيس اجلمهورية احلايل

والعالقة هلم ذا االغتيال، إذن فنحن اإلخوان املسلمون العالقة لنا، ومل تكن اية 
 .السادات على أيدينا

حنن . والشباب الذي نتكلم عنه وعن احنرافه يف فهم اإلسالم وعن أخذه ذه األساليب 
 .١٤١»ملسلمون ليس هلم شأن فيما حدث أبداننكر أن يكون يف اإلسالم عنف، واإلخوان ا

أيها اإلخوة مسعتموين أكثر من مرة أحتدث إليكم، ال أحتدث إال يف «: ويقول أيضا 
 .١٤٢»السالم ويف األمن ويف االستقرار ويف عدم التظاهر وعدم التخريب وعدم املصادمات

دعو هللا، وقد الدعاة إىل اهللا دعاة سلم وأمان، وال أتصور أن شابا ي«: ويقول أيضا 
 .١٤٣»متكنت الدعوة من قلبه متاما، مث يدمر وخيرب أو أن يضرب أو ان يعنف

اليت تشرف عليها املباحث -فيشتكي من أن ندوة الرأي ) ١٤فيديو (أما يف جملة الفن  
إن االساتذة «:  التأخذ وقتا كافيا يف التلفاز فيقول-لنشر اإلسالم احلكومي املنحرف

 اإلرهايب يف اإلسالم يتم عمل ندوة هلم مرة كل أسبوع، وقبل أن الذين حياربون الفكر
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٦١٧ 

ينتهي االستاذ من تكملة كالمه ينتهي وقت الربنامج، وهكذا يضطر املستمع إىل تأجيل 
 .١٤٤»االقتناع إىل األسبوع التايل، أو يضيع أثر كل شيء

ف عموما العن«:أما حممد حامد أبو النصر فيقول إجابة على سؤال حول ظاهرة العنف 
 .١٤٥»النوافق عليه

أما فريد عبداخلالق فيقول حول سلوك العنف لبعض اجلماعات اإلسالمية يف  
 .١٤٦»وعلي أية حال فإنين لست مع العنف وأرفضه، فاإلسالم بريء منه«:اجلامعات

 حكم احملكمة يف قضية السيارة اجليب دليل على أن اإلخوان أبرياء من العنف -١٢
 :ب نظام احلكمواإلرهاب والسعي لقل

حقيقة التنظيم «وهو من قيادات النظام اخلاص لإلخوان يف كتابه -يعترب حممود الصباغ  
 أن حكم احملكمة يف قضية السيارة اجليب -»اخلاص ودوره يف دعوة اإلخوان املسلمني

ولقد «: دليل على براءة اإلخوان من مة اخلروج على احلكم فيقول عن هذه القضية
 ال أقدم للقراء عن هذا اجليش وأهدافه ووسائله إال ما أعلنه هؤالء القضاة، عزمت على أن

ليطمئنوا مجيعا أن مايقرأون يف هذا الصدد إمنا هو احلقيقة اخلالية من كل زيف املربأة من 
 .»كل غرض، فالفضل ماشهدت به األعداء

 :يتضح مما سجلته احملكمة أعاله أن احملكمة قد حكمت«:ويقول أيضا 

التزام األوضاع الدستورية بأن اجلماعة كانت حريصة على أن تسجل يف قانوا : والأ 
 . بتحقيق أغراضها

أن اجلماعة عملت فعال على تنفيذ األغراض اليت وضحت يف قانوا وطبقا للوسائل : ثانيا
املشار إليها، فأنشأوا صحيفة يومية لنشر دعوم وأقاموا مؤسسات اقتصادية 
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٦١٨ 

ما كونوا فرقا للجوالة، وكان رئيسهم يتابع نشر الدعوة وتفهيم الناس ومستوصفات، ك
 .حبقيقتها وذلك بإلقاء أحاديث دورية أسبوعية وحماضرات وخطب يف املناسبات

فلم يعد بعد ذلك هذا احلكم النهائي الصادر من حمكمة مشكلة بقرار صادر من حكومة  
ه ممثل االام يف هذه احلكومة بدليل أنه هي أعدى أعداء اإلخوان املسلمني، وقد وافق علي

 .مل يتقدم إىل حمكمة النقض لنقضه اعترافا منه بعدالة هذا احلكم ومطابقته لألمر الواقع

ومل يعد بعد ذلك ملؤرخ أو كاتب أن يتهجم على دعوة اإلخوان املسلمني وأغراضها  
 كان مؤرخا وكاذبا ووسائلها، ألنه إن فعل شيئا من ذلك كان كاذبا على التاريخ إن

 .»على األمة إن كان كاتبا دون جدال

فاألمر واضح كل الوضوح لكل من له عني تقرأ وأذن تسمع، وهذا نص «:ويقول أيضا 
 .»الدين والسياسة«ماقالته احملكمة حتت هذا العنوان 

 :حكم احملكمة يف قضية الدين والسياسة" 

هم يف املسائل السياسية مع أن دعوم وحيث أن االام أخذ على مجاعة اإلخوان تدخل 
بدأت دينية، وهذا اليتفق مع احلقيقة املعلومة أن اإلسالم دين ودولة، وقد سبق للمرشد 

مشكلتنا «عنوانه ) م١٩٤٨(يف كتيب نشر يف سنة : العام أن حتدث يف هذا الصدد فقال
 : قال فيه» االقتصادية والدستورية

قاعدة من قواعد النظام االجتماعي الذي جاء به للناس، » احلكومة«إن اإلسالم يتخذ من  
فمن ظن أن اإلسالم اليعرض للسياسة وأن السياسة ليست من مباحثه، فقد ظلم نفسه 

 .وظلم علمه ذا اإلسالم

وأشار بعد ذلك إىل اخلطأ يف فصل الدين عن السياسة عمليا مع النص يف الدستور على  
ل إن احلكومة يف اإلسالم تقوم على قواعد معروفة هي أن دين الدولة هو اإلسالم، وقا

قام عليها الدستور مسئولية احلاكم ووحدة األمة واحترام إرادا، وهذه القواعد هي اليت 



 

٦١٩ 

، ألن اإلسالم جييز أن يفوض رئيس الدولة غريه يف مباشرة السلطة وحتمل املصري
 . املسئولية، فيصبح املسئول، هي الوزارة ال رئيس الدولة

التناهض نظام احلكم القائم يف وحيث أنه يظهر جليا من أقوال املرشد العام أن اجلماعة  
، وأا كانت دف إىل حتقيق نظام شامل للنهضة بل تراه متفقا مع النظم اإلسالمية، مصر

 طبقا ملا جاء يف وبالطرق الدستورية املعروفةواإلصالح طبقا ألحكام الدين اإلسالمي 
 ". ساسي السابق تفصيلهقانوا األ

وذه النصوص الواضحة تكون احملكمة قد سجلت خطأ االام الذي يأخذ به البعض 
على اإلخوان املسلمني بأم بدأوا مجاعة دينية، مث احنرفوا إىل السياسة والذي انساقت 

صراحة النيابة العامة وراءه، فذكرته من بني مها إىل اإلخوان، فنحن جند احملكمة تقول ب
أن هذا االام اليتفق مع احلقيقة املعلومة أن اإلسالم دين ودولة، مث استدلت احملكمة على 

اإلخوان املسلمني صحة هذه احلقيقة من نصوص ماكتبه اإلمام الشهيد معلنة يف النهاية بأن 
 .١٤٧»بل يرونه متفقا مع النظم اإلسالمية، اليناهضون نظام احلكم القائم يف مصر

 : فقط - عدو الوطن -ال عند اإلخوان ضد العدو اخلارجي  القت-١٣

أما فيما يتعلق مببايعيت لإلمام «: يقول حممد حامد أبو النصر يف حوار يف صحيفة النور 
على املصحف واملسدس فقد كانت على أساس أن احلق البد له من قوة حتميه، ليس من 

 .عدادنا الدائم للقتال يف سبيل اهللاأجل أن نغتال أو نقتل أحدا، كال ولكن لكي نعلن است

 قتال من؟*  

قتال أعداء اإلسالم وأعداء الوطن، فاجلهاد أصل من أصول دعوتنا، وكل أخ البد أن **  
يكون عنده استعداد للجهاد يف سبيل اهللا، وأمامك املثال الواضح، فعندما ظهرت قضية 
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٦٢٠ 

ألمر ميسر لنا لذهبنا إىل ولو أن افلسطني سافراإلخوان فورا إىل هناك، وجاهدوا، 
 .أفغانستان للجهاد يف سبيل اهللا

ولكن مسدساتكم هذه ميكن أن توجه ضد حاكم مسلم أو حزب أو مجاعة إذا *  
 .ماخالفوكم يف الرأي أو مل يستجيبوا لدعوة تطبيق الشريعة يف مصر

 وحنن »وجادهلم باليت هي أحسن«إطالقا إن دعوتنا تقوم على قاعدة ... ال... ال**  
 .١٤٨»داخل الدولة ندعو بالكلمة فقط

 -صاحب التربير املشهور النتخاب حسين مبارك رئيساً للجمهورية-أما صالح شادي  
جيب أوال أن نعلم أن اهلدف الذي من أجله قام اإلخوان «: فيقول بوضوح شديد

كانتا املسلمون لتحريره، هو جالء اإلنكليز عن مصر وطرد الصهاينة من فلسطني، فهاتان 
شغل اإلخوان الشاغل عندما حتركت رماحهم إىل إصابة أهدافهم حنو هذين العدوين، 

 .ومن هنا خاصمتنا الدنيا وشنت علينا حروا العشواء

أما خماصمة احلكومات من أجل هذا اهلدف فهو ليس غاية يف ذاته وإمنا هو استتباع هلذا  
 أطماع اإلنكليز وأطماع ختدمالصراع حيث إن احلكومات يف هذا الوقت كانت 

أما اآلن وقد طرد اإلنكليز من مصر فليس هناك داع ألن يظل الصراع حامي . الصهاينة
وخاصة إذا كان دستورها ينص على أن دين الدولة الرمسي ، الوطيس بيننا وبني احلكومات

جتلو كل  اليت فلزم علينا أن حنقق بالوسائل املشروعة يف الدستور هذه احلقيقة، هو اإلسالم
اليكون غبش عن دعوة اإلسالم، وذا نري أننا مل يبق أمامنا إال طعان الصهاينة وهذا أمر 

 .١٤٩»اإال يف عقر دارهم اليت احتلوه

 -أيضاً-فاحلكومات السابقة كانت دساتريها : وكالم صالح شادي مليء بالتناقضات
ة أيضا ختدم األطماع تنص على أن دينها الرمسي هو اإلسالم، كما أن احلكومات احلالي

 !! األمريكية والصهيونية
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٦٢١ 

 : مجع اإلخوان للسالح كان لفلسطني وليس لقلب نظام احلكم -١٤

وقع انفجار مببين كان ملحقا «: يقول أمحد عادل كمال وهو من قيادات النظام اخلاص 
 باملركز العام لإلخوان املسلمني يف شارع حممد على بالقاهرة بالقرب من مسجد قيسون

وأرادت تقارير البوليس وقتها أن تذهب . بفعل بعض األلغام اليت تآكلت أجهزة األمان ا
إىل أن اليهود فعلوها ردا على نسف حارم، ولكن األستاذ البنا أعلنها يف صراحة، إا 

ولقد أراد ذا اإلعالن . مفرقعاتنا اليت نقوم بإعدادها إلخواننا املتطوعني يف حرب فلسطني
نا مازلنا جنمع السالح ونصلحه ونرممه بعد سحب الترخيص حىت اليهامجنا بعد ذلك عن أن

ومع ذلك شهدنا تلك البجاحة بعد ذلك حني عرضت ... أحد بدعوى أن يف يدنا سالحا
 .قضايانا على القضاء بتهمة مجع السالح للعمل على قلب نظام احلكم

فال يضرينا أبدا أن ،  وثالثني عامايظهر كتابنا هذا بعد سقوط امللك وامللكية بأربعة 
، نفاخر بأن ذلك السالح كان لقلب حكم فاسد انقلب فعال، ولكن ذلك جيايف احلقيقة

مزاعم أيضا ... ، وقد تكرر ذلك الزعم بعد ذلك أيام مجال عبدالناصرنه االام السهلإ
 » األرضجتايف احلقيقة لتربر مذابح دبرها للتخلص من اجلماعة مث ليصري جبارا يف

 :ويقول أيضا ناقال لنص نشرة للنظام اخلاص 

 :أخ اهلدى« 

هذه املطبوعات اليت تصلك إمنا هي دراسات إعدادية ألمر عظيم تومهوه اعتداء على  
، تومهوه خلطاً وتومهوه قلبا لنظام احلكم، وتومهوه خروجا على السلطاتاألبرياء اآلمنني، 

م ماشاء هلم ظنهم، والظن اليغين من احلق بني الدين والسياسة، وأفرطوا يف الوه
 . ١٥٠»شيئا

وكان صاحب الفكرة هو املرشد األول «: ويقول كامل الشريف عن اجلهاز السري 
ومل يكن يهدف من ورائه اىل حماربة احلكومات وقلب أنظمة احلكم واغتيال حسن البنا، 
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رجل الكبري أوال ، كما حاولت الدعاية املغرضة أن تصوره وإمنا كان هدف الالزعماء
وأخريا هو إعداد قوة قتالية معدة لقتال اإلنكليز إذا سنحت فرصة مناسبة، ولقد مات 

 .١٥١»حسن البنا قبل معركة القناة ومل يقدر له أن يشهد الدور الذي لعبه تالميذه

وكان االستاذ البنا نفسه، وهو يؤلف مجاعته يف العهد األول يعلم «: ويقول حممد الغزايل 
عيان الوجهاء وطالب النسبة االجتماعية الذين يكثرون يف هذه التشكيالت أن األ

اليصلحون الوقات اجلد، فألف مايسمى بالنظام اخلاص وهو نظام يضم شبابا مدربني 
 .١٥٢»على القتال، وكان املفروض من إعدادهم مقاتلة الغزاة من اإلنكليز واليهود

ائم، وإذا كانت أقوالكم تفيض بتربير هذه ونسأهلم إذا كنتم ذه املساملة للنظام الق
املساملة، فلماذا تعاونتم مع مجال عبد الناصر يف االنقالب على النظام القائم؟ وملاذا ختليتم 

 تقفز  عن مبدئكم الذي ال زالتم ترددونه؟ أم هي سياسة اقتناص املغامن وانتهاز الفرص اليت
 من النقيض للنقيض عند الطمع يف الربح؟

 : تيال اخلازندار وماكشفه من خلط يف أفكار اإلخوان اغ-١٥

عند استعراضنا هلذا احلادث ومايرويه اإلخوان عنه ستقرأ ياأخي كثريا من املضحكات  
 . املبكيات

لنسمع القصة من بدايتها من أمحد عادل كمال حيث حيكي كيف أنه أثناء حضوره  
ء القنابل على جنود االحتالل جللسة حماكمة اثنني من النظام اخلاص متهمني بإلقا

اعتمد الدفاع أساسا على نفي إتيان املتهمني ألي اعتداء على جنود احللفاء، «اإلنكليزي 
مث على طريقة احملامني ذهب الدفاع إىل أنه إذا افترضنا جدال أن هلما شأنا يف ضرب اجلنود 

افع وطين يهدف إىل اإلنكليز السكاري بالقنابل، فأي دافع يكون وراء ذلك؟ الشك أنه د
 .... حترير أرضنا من دنس االحتالل و
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وإذا باخلازندار بك ينتفض فوق منصته ويدقها بقبضته ويصيح يف األستاذ احملامي الذي  
دول حلفاء موجودين كالم فارغ إيه ده ياأستاذ اللي بتقوله؟ «كان يترافع بذلك فقال له 

تبقي فوضي ملا نسيب كل واحد ... لهنا للدفاع عنا مبوجب معاهدة الشرف واالستقال
ال ده كالم فارغ ! يدي أحكام على كيفه وينطلق األوالد يف الشوارع بالقنابل والرصاص

رمبا كان من الناحية القانونية الصرفة اليت الشأن هلا بأي اعتبار آخر » !!مانسمعوش أبدا
 ... ولكن... كالمه سليما

 . كان هذا الكالم صدمة لنا 

حون باحلماس يف الثانية والعشرين من عمري رجعت من احملكمة أطالب وكشاب مش 
برأس اخلازندار محاية لنا يف عملياتنا املستقبلة، واعتربت أن الرجل يصدر أحكامه والدفاع 

ولعله مل يكن أصدر أحكاما ويبين هذه األحكام على أن وجود جيش ... مل يتم مرافعته
وأن معاهدة الذل واالحتالل هي .... وده حلفاءاالحتالل يف مصر وجود شرعي وأن جن

ومل تكن مفاجأة ... معاهدة شرف واستقالل، إنه من وجهة نظرنا رجل صفته كذا وكذا
 .يل أن أعلم أنه مل يكن رأيي وحدي وأن هناك غريي من تطوع الغتيال اخلازندار

املنعم حكم على حسني عبدالسميع باحلبس ثالث سنوات وعلى عبد. وصدرت األحكام 
 .١٥٣»عبدالعال بالسجن مخس سنوات، واستأنف اإلخوان األحكام

أما عن ردود الفعل النامجة عن هذا احلادث فليسمح القارئ أن أنقل ببعض االسهاب  
ماكتبه اثنان من قيادات النظام اخلاص حوهلا واعتذر للقارئ عن هذه االطالة اليت أراها 

 .  اإلخوان املسلمنيضرورية لتوضيح هذا اخللط يف فكر قيادات

ويف الواقع أنه ولو أن اللذين قتال أمحد اخلازندار كانا من «: يقول أمحد عادل كمال 
ولو أن ذلك القتل مت بناء على تعليمات صدرت من رقم ... اإلخوان بل من إخوان النظام

ن مل وبالرغم من أن تلك العملية كانت جتاوبا مع مايف نفوس بعضنا إ.... واحد يف النظام
 . بالرغم من كل ذلك فقد كانت عملية فردية... يكن كثري منا
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 .ذلك أن الوحيد الذي ينطق باسم اجلماعة وحيدد اجتاهها هو املرشد العام 

فماذا كان موقف املرشد العام؟ لقد كان الرجل رمحه اهللا أكثر الناس مفاجأة ذا  
... ؤخذ رأيه ومل خيربه أحد مسبقااحلادث، فاللذان قتال الرجل من مجاعته ومع ذلك مل ي

 .غضب األستاذ البنا غضبا شديدا وناقش عبدالرمحن احلساب. وهذه هي احلقيقة

وإمنا انصب اعتراضه يف املقام مل يكن اعتراض األستاذ البنا مقصورا على ختطيط العملية،  
 جائز كان من رأيه أن من حق القاضي أن خيطيء وأن اغتياله غري. األول على شرعيتها

 . شرعا

هنا وبعد أن عرفنا هذا انتكست أحساسيسنا وارتد محاسنا هلذه العملية وأشفقنا أميا  
 جهادا يف -كل مانفعل-إننا نفعل مانفعل . إشفاق على حسن عبداحلافظ وحممود زينهم

، فمن شأن هذا أن يصيبنا العمل غري جائز شرعاسبيل اهللا وابتغاء رضاه فإذا انتهينا إىل أن 
ملاذا مل حناول أن ؟ لست أدري ملاذا مل حناول أن نعاجل املشكلة معاجلة شرعية. صدمةب

رمبا كانوا رضوا ورمبا .... ؟نؤدي الدية إىل ورثة اخلازاندار وأن نسترضيهم حىت يرضوا
 .ولكننا مل حناول.... كانوا رفضوا

ل يف طياته احتمال قد يذهب البعض إىل أا سيئة للنظام اخلاص، باعتبار أن وجوده حيم 
مثل تلك االندفاعات، مبا ال ميكن جتنبه، ومبا يعين أن قيام النظام يف حد ذاته كان خطأ من 

فإننا إذا أرجعنا األمور إىل مناخها . ويف هذا مناقشة للموضوع يف غري إطاره. هذا الوجه
الذي ساد العام لوجدنا أن النظام قد كبح مجاح كثريين من أن ينطلقوا بدافع احلماس 

 .تلك السنوات بكل مربراته إىل أعمال الحصر هلا من مثل هذه

فكم من أفراد أرادوا تنفيذ أشياء منعها النظام، فإذا أفلتت عملية أو عمليتان ولو من  
مسئولني يف النظام ففي موازين اإلنصاف ميكن القول إن هذه مقابل تلك، ودون زعم أنه 

 اهللا خالد بن الوليد قد قتل يف بعض سراياه من أدى قياس مبعناه الشرعي نذكر أن سيف
مث حدث . شهادة اإلسالم باجتهاد خاطئ أنكره عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
وسألين . مثل ذلك مرة أخرى منه أيضا يف حروب الردة مبا أنكره عليه أبو بكر وعمر



 

٦٢٥ 

على ااهدين األفغان على إذا حكم اليوم قاض أفغاين مسلم يف حماكم أفغانستان : سائل
 ؟أساس أن الوجود الروسي شرعي يف أفغانستان، أيكون قتل القاضي خطأ

لست أقصد ذا السرد أين أؤيد العملية وأدافع عنها، واليسعين هذا بعد أن استبانت  
كافة جوانبها، إمنا أردت أن أوضح أبعادها كما حدثت، أما اآلن فال يسعين إال أن أقر 

لئن قلنا إنه كان حبسن قصد، فإننا نقول أيضا إنه كان أمرا جسيما، وحني رفضه . خبطئها
 .١٥٤»األستاذ البنا وأنكره فقد كان يقدره حق قدره

 : إذن نلخص ماقاله االستاذ أمحد عادل كمال يف اآليت 

 .، وأن اإلنكليز وجودهم شرعي يف مصر١٩٣٦إن اخلازندار يرى شرعية معاهدة : أوال 

 كل شباب اإلخوان املسلمني بل والشباب الوطين كان يتمىن التخلص من إن: ثانيا 
 . اخلازندار

إن حسن البنا كان يرى عدم شرعية قتل اخلازندار، وأن من حقه أن جيتهد : ثالثا 
 كان يرى ضرورة االلتزام مبعاهدة -رمحه اهللا-فيخطئ، وقد ذكرنا من قبل أن حسن البنا 

١٩٣٦١٥٥. 

 .أي أصاب الشباب بالصدمةإن هذا الر: رابعـا 

مث يصيغ أمحد عادل كمال سؤاال حول القاضي املسلم األفغاين الذي حيكم على : خامسا 
 .ااهدين بالسجن

 .إنه يقر خبطأ النظام اخلاص وصواب رأي البنا يف النهاية: سادسا 

خه ويف رأيي أن األستاذ أمحد عادل كمال اليزال يعيش هذا الصراع منذ مساع رأي شي 
 . حىت كتب كتابه هذا-رمحه اهللا-البنا 
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٦٢٦ 

والدليل على ذلك هو هذا السؤال الذي ترك إجابته املقطوع ا للقارئ ولكنه يستحي  
أن جييب ألن االجابة التوافق رأي شيخه فيستتر وراء القارئ ويترك القارئ ليواجه رأي 

 :شيخه ولنا هنا مالحظتان

كم ااهدين ويعاقبهم على جهادهم ليس بقاض إن القاضي األفغاين الذي حيا: أوال 
مسلم، ألنه الحيكم مبا أنزل اهللا وألنه يوايل أعداء اهللا ويعادي أولياءه بسبب دينهم، وهو 

 .قاض مرتد مهدر الدم سواء كان أفغانيا أو مصريا أو غريمها

روف والنهي إن هذه العصبية للرؤساء واملشايخ هي اليت أدت إىل غياب األمر باملع: ثانيا 
عن املنكر، وهو يف رأينا سبب أساسي اليار مجاعة اإلخوان حىت وصل م األمر إىل 

 بعد ستني عاما من النضال -كما سترى-تأييد ترشيح حسين مبارك رئيسا للجمهورية 
 .والدماء والتعذيب والسجن والتشريد

د عادل والذي مل وليس أدل على ذلك من هذا الصراع احملتدم يف ضمري األستاذ أمح 
 !!يستطع أن يكتمه فصاغه يف صورة سؤال

أما األستاذ حممود الصباغ فيحاول حل هذا األشكال فيأيت بغرائب أجلأته إليها ضرورة  
صحة تصرف قتلة اخلازندار وبشاعة جرمه يف ميزان الشريعة، : التوفيق بني تناقضني

 .ومعارضة البنا ومن معه هلذا الفعل واعتباره حراما

واستمعوا لسرد الصباغ، وأعتذر عن اإلطالة ألمهية توضيح هذه الثغرة يف فكر اإلخوان 
 : املسلمني، يقول الصباغ

 : حادث مقتل اخلازندار بك«

أقرر بكل الصدق أن كال من اإلخوان املسلمني كجماعة إسالمية يرأسها املرشد العام  
كتنظيم عسكري سري خصص -لإلخوان املسلمني والتنظيم اخلاص لإلخوان املسلمني 

 بريء كل الرباءة من هذا احلادث الذي ميكن أن يقع -ألعمال اجلهاد يف سبيل اإلسالم
بدوافع وطنية، ولكنه خمالف ومستنكر من الشريعة اإلسالمية اليت اختذها كل من اإلخوان 



 

٦٢٧ 

 املسلمني وتنظيمهم السري أساسا لكل عمل يقومون به، ومن مث يكون استنكار اإلمام
الشهيد له علنا أمام إخوانه مجيعهم، وإحساسهم مجيعا باآلالم اليت سببها هلم هذا احلادث، 
استنكارا مصدره العقيدة اإلسالمية اليت يعتنقها اإلمام الشهيد ويدعو هلا بكل جهده 
وطاقته، كما يكون استنكار النظام اخلاص هلذا احلادث مستمداً من نفس األسباب اليت 

 الشهيد ا قتل اخلازندار بك، على الرغم من أن مرتكيب هذا احلادث هم استنكر اإلمام
ثالثة أفراد من اإلخوان املسلمني بصفتهم الشخصية، هم عبدالرمحن السندي، وحممود 

 .سعيد زينهم، وحسن عبداحلافظ

ولقد استحل هؤالء اإلخوان الثالثة ألنفسهم القيام ذا العمل لدوافع وطنية اقتضتها  
 هذا احلادث واستشعرها مجيع شعب مصر يف حينها، دون أن يكون ألحد من ظروف

 . اإلخوان املسلمني أو من قيادة النظام اخلاص أمر أو إذن به

واليغري من هذه احلقيقة كون عبدالرمحن السندي رئيسا للنظام اخلاص وال كون األخوين  
، ألن النظام اخلاص الميكن حممود سعيد زينهم وحسن عبداحلافظ أعضاء يف النظام اخلاص

أن يتحمل إال األعمال اليت تقرها قيادته جمتمعة، بأمر صريح من املرشد العام، ومامل 
يتحقق هذين الشرطني ألي عمل من أعمال النظام اخلاص، فإن هذا العمل يكون عمال 

 . »فرديا تقع مسئوليته كاملة على من قام به

 وقت كنت قد تركت فيه مسئولييت يف النظام لقد وقع هذا احلادث يف«: ويقول أيضا 
اخلاص مؤقتا متفرغا للجهاد يف فلسطني، ومل يرد على خواطرنا قبل هذا التفرغ قتل هذا 
القاضي على اإلطالق، حيث مل يطرحه علينا األخ عبدالرمحن السندي للدراسة كتعليمات 

جبا على النظام اخلاص قبل املرشد العام من ناحية، ومل يقم يف ذهن أحٍد منا أن هناك وا
 .هذا القاضي يستحق أن يستأذن املرشد العام يف القيام به

إال أن الظروف املالبسة هلذا احلادث كانت تثري الشعور الوطين ضد هذا القاضي من  
املصريني كافة، وهو مايربر أن يفكر بعض املتطرفني منهم يف اغتياله إرضاءاً هلذا الشعور، 

ا الوقت ثالث قضايا نظرت أمام القاضي اخلازندار، واحدة منها قضية حيث تزامن يف هذ



 

٦٢٨ 

وطنية هي إلقاء قنابل على اإلنكليز يف مدينة اإلسكندرية، بأيدي جمموعة من شباب 
حزب مصر الفتاة، فاألمر كما قلت كان هديرا وطنيا ضد اإلنكليز يف هذه الظروف من 

ن املسلمون، وقد أدانت الدائرة اليت يرأسها كافة أحزاب مصر وهيئاا، ومن بينهم اإلخوا
اخلازندار بك هؤالء الشباب بالسجن عشر سنوات يف نفس الوقت الذي قضت فيه دائرة 
يرأسها اخلازندار بك على سفاح اإلسكندرية املدعو حسن قناوي الذي راح ضحيته سبعة 

ورا الواقعية اليت قتلى، بدوافع جنسية قذرة، نقلتها مجيع الصحف إىل الشعب املصري بص
تثري الذعر واالمشئزاز يف نفس كل مصري ومصرية، حىت أن مجيع أفراد شعب مصر 
وبدون أي مبالغة متنوا أن خيلص القضاء املصري مسعة مصر وشرفها وحياءها من هذا 
الوحش الكاسر الدينء، وقد عرب االام ممثال يف األستاذ أنور حبيب وكيل نيابة عن هذه 

لشعبية العارمة بطلب االعدام، ولكن حكم هذه الدائرة الذي نطق به املستشار الرغبة ا
اخلازندار بك كان خميبا لكل اآلمال، إذ قضي بالسجن سبع سنوات مع األشغال الشاقة، 
األمر الذي أسعد املتهم أميا سعادة، وهو يسمع هذا احلكم مبتسما على النحو الذي نقلته 

 هذه األيام، وقد أجري مجيع أفراد الشعب مقارنة بني الصحف جلميع أفراد الشعب يف
حكم اخلازندار بك على الشباب الوطين الذي يلقي قنابل على اإلنكليز بالسجن عشر 
سنوات، وبني حكمه على هذا الوحش الدينء بالسجن سبع سنوات، وخرج باستبعاد أن 

ماألة اإلنكليز والقسوة يكون هذا القاضي وطنيا على أي صورة من الصور، وبل باامه مب
إن هذا احلكم . يف كل مايصدر عنه من أحكام. على أعدائهم والرمحة بأعداء الشعب

القاسي على اخلازندار بك مل خيرج عليه أي مواطن، بل كان شبه حكم إمجاعي من 
املصريني عامهم وخاصهم، خاصة أن هذه املقارنة مل تقتصر على قضية حسن قناوي، بل 

ئرة برئاسة اخلازندار بك أيضا حكمت ويف نفس الظروف على سيدة امت أشيع أن دا
بتعذيب خادمتها تعذيبا وحشيا إىل حد إمحاء عود من حديد وإدخاله يف موضع العفة 
منها، حىت أودى حبياا، بالسجن ملدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، فكان التعليق على 

 بالغ القسوة ال من رجال مصر الفتاة حكم اخلازندار بك بسجن شباب مصر الفتاة
 .»وحدهم، بل من رجال السياسة يف مصر ومنهم اإلمام الشهيد حسن البنا



 

٦٢٩ 

ولقد حدث أن رجعت إىل القاهرة يف زيارة خاطفة إلعداد بعض املعدات «: ويقول أيضا 
خ الالزمة للمجاهدين، فأصبت باألنفلونزا خالل هذه الزيارة والزمت الفراش، فزارين األ

حسن عبداحلافظ مبرتيل قبيل وقوع مقتل اخلازندار بك وصارحين بأن األخ عبدالرمحن 
السندي اختاره مع أخ آخر لقتل اخلازندار بك ملا ظهر من جحوده للشعور الوطين 

 . وتعاطفه مع القتلة والسفاكني يف أحكامه

عتباري أمري وقد ذهلت هلذا اخلرب، وأصدرت أمرا صرحيا إىل األخ حسن عبداحلافظ با 
جمموعته إىل ماقبل سفري إىل فلسطني أن الينفذ تعليمات عبدالرمحن يف هذا الشأن، ألننا 
باعتبارنا من مجاعة اإلخوان املسلمني ليس بيننا وبني املستشار اخلازندار بك أي عداء، 
فقد كان حكمه على األخوين حسني عبدالسميع، وعبداملنعم إبراهيم، املتهمني بإلقاء 

 بالسجن ثالث سنوات ١٩٤٦بل على اجلنود اإلنكليز بالقاهرة يف ليلة عيد امليالد سنة قنا
وإن كان وطنيا خالصا يتفق مع كل الشرائع ، فالفعل حكم معقول التثريب عليههو 

، إال أنه خمالف للقانون الوضعي الذي حيكم به القضاء السماوية والدوافع الوطنية النبيلة
 األمر الذي جيعل يف هذا احلكم مراعاة للدوافع النبيلة اليت دفعت املصري يف ذلك الوقت،

 . »مسلم صادقهذين األخوين هلذا الفعل الفدائي املرغوب من كل وطين خملص، وكل 

 :املطالبة بدم الضحايا الثالث هلذا احلادث املؤسف«:مث يقول أيضا 

ن حقه على اإلطالق كانت غضبة قيادة النظام على تصرف عبدالرمحن عارمة، فليس م 
 وإن مسحت به املشاعر الوطنية، دون الحتله شريعة اإلسالمأن يأمر مبثل هذا العمل الذي 

 .عرضه على قيادة النظام، والتحقق من صدور أمر من املرشد العام بتنفيذه

وملا كان من املمكن أن حيكم القضاء يف هذه القضية بإعدام هذين األخوين نتيجة هلذا  
لذي مل يراع فيه عبدالرمحن موقعه من النظام كمسئول، فيعترب اإلخوان أوامره التصرف ا

شرعية صادرة من املرشد العام دون نقاش، فالبد وأن يتحمل عبدالرمحن دم الثالثة 
 .وحده



 

٦٣٠ 

وعقدت قيادة النظام اخلاص حماكمة لعبدالرمحن على هذا اجلرم املستنكر، وحضر  
عام الشهيد حسن البنا وباقي أفراد قيادة النظام مبا يف ذلك احملاكمة كل من فضيلة املرشد ال

األخوة صاحل عشماوي، والشيخ حممد فرغلي، والدكتور مخيس محيدة، والدكتور 
عبدالعزيز كامل، وحممود الصباغ، ومصطفي مشهور، وأمحد زكي حسن، وأمحد 

م من العبارات حسنني، والدكتور حممود عساف، وقد أكد عبدالرمحن يف احملاكمة أنه فه
الساخطة اليت مسعها من املرشد العام ضد أحكام املستشار اخلازندار املستهجنة، أنه 
سريضى عن قتله لو أنه نفذ القتل فعال، وقد تأثر املرشد العام تأثرا بالغا لكالم عبدالرمحن 

العام أنه ألنه يعلم صدقه يف كل كلمة يقوهلا تعبريا عما يعتقد، وبلغ من تأثر فضيلة املرشد 
، ألنه قتل لنفوس بريئة هلذا احلادث األليم الذي يستوجب غضب اهللاأجهش بالبكاء أملاً 

من غري نفس، كما يعترب مادة واسعة للتشهري بالدعوة ورسالتها يف اجلهاد من أجل إقامة 
شرع اهللا، وقد حتقق اإلخوان احلاضرون هلذه احملاكمة من أن عبدالرمحن قد وقع يف فهم 

قتل  يف ممارسة غري مسبوقٍة من أعمال اإلخوان املسلمني، فرأوا أن يعترب احلادث خاطئ
، حيث مل يقصد عبدالرمحن وال أحد من إخوانه، سفك نفس بغري نفس، وإمنا خطأ

 . يف بعض الطبقة املثقفة من شعب مصر أمثال اخلازندار بكقتل روح التبلد الوطينقصدوا 

تكبوا هذا اخلطأ يف ظل انتمائهم إىل اإلخوان املسلمني وملا كان هؤالء اإلخوان قد ار 
وبسببه، إذ لوال هذا االنتماء ملا اجتمعوا على اإلطالق يف حيام ليفكروا يف مثل هذا 

دفع الدية اليت شرعها اإلسالم كعقوبة على القتل العمل أو غريه، فقد حق على اجلماعة 
 إنقاذ حياة املتهمني، الربيئني من حبل  من ناحية، وأن تعمل اهليئة كجماعة علىاخلطأ

املشنقة بكل ماأوتيت من قوة، فدماء اإلخوان ليست هدرا ميكن أن يفرط فيه اإلخوان يف 
 .غري أداء فريضة واجبة يفرضها اإلسالم، حيث تكون الشهادة أى وأعظم من كل حياة

مة قد دفعت بالفعل وملا كانت مجاعة اإلخوان املسلمني جزءاً من الشعب، وكانت احلكو 
مايعادل الدية إىل ورثة املرحوم اخلازندار بك، حيث دفعت هلم من مال الشعب عشرة 
آالف جنيه، فإن من احلق أن نقرر أن الدية قد دفعتها الدولة عن اجلماعة وبقى على 

 .اإلخوان إنقاذ حياة الضحيتني األخرتني حممود زينهم، وحسن عبداحلافظ



 

٦٣١ 

ا احلكم دون استثناء، بل إنه لقى موافقة إمجاعية من كل احلضور مبا واستراح اجلميع هلذ 
 . ١٥٦»يف ذلك فضيلة اإلمام الشهيد

 وقيادات اإلخوان مل ينصب -رمحه اهللا-وهنا جتدر مالحظة أمر خطري هو أن حسن البنا  
نقدهم على عدم مالءمة احلادث للظروف احمليطة، أو أن ضرره أكرب من نفعه إذن هلان 

 وألصبح لقوهلم وجه، ولكن اخلطورة أم يعتربونه منافيا للشرع، مث يتخبطون هذا األمر
التخبط املضحك، فيقولون إن السندي مطالب بدم األخوين لو حكم عليهما باإلعدام 

 . وبدم اخلازندار

 .مث يرون ان احلادث قتل خطأ وليس عمدا ضاربني عرض احلائط بأي فهم شرعي 

روح التبلد الوطين فأصابوا اخلازندار / األخوين أرادا قتل األستاذملاذا كان خطأ؟ ألن  
 !أرأيت

 !والتبلد الوطين أين يسكن يف نفوس بعض أفراد الطبقة املثقفة من أمثال اخلازندار 

 !ولذا جيب عليهم الدية وملا كانوا يف مجاعة اإلخوان فقد وجبت الدية على اجلماعة 

عب، وكانت احلكومة أم الشعب وأباه، فقد دفعت وملا كانت اجلماعة جزءا من الش 
 !احلكومة ماهو أكثر من الدية

فإذن احلكومة دفعت عن اجلماعة، وبقى على اجلماعة إنقاذ الضحيتني اللتني مل متتا بعد  
 .قتلهم للضحية الثالثة

 !واستراح اجلميع هلذا احلكم 

 شرعي بل أي منطق عقلي أما حنن واملخلصون والعقالء فلم نسترح بعد، فإن أي فهم 
 .ليلهث هلاثا شديدا وهو حياول دون جدوى أن يلحق باألستاذ الصباغ يف هذا التربير
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٦٣٢ 

 .وطبعا إذا كان هذا هو تعليق أمحد عادل كمال والصباغ ومها من قيادات النظام اخلاص 

ف أا عن الصليبية والشيوعية والصهيونية وكي: فما هو تعليق التلمساين؟ يقول التلمساين 
 :حترض حكام البالد اإلسالمية ضد اإلخوان

وقد ساعد على ذلك بعض األخطاء اليت وقع فيها بعض الشباب من أعضاء النظام مثل «
، ولكن تصرف قانوين سليمقتل املستشار اخلازندار، فقد أساء بعض الشباب الفهم يف 

رشد كثريا وأحزنه،  األمر الذي أزعج املجلهلهم بالقانون اقترفوا جرميتهم دون وعي
 » وأوقعه يف احلرج

مث يسرد املقارنة بني حكم اخلازندار على اإلخوة ااهدين وحكمه على سفاح  
فظن وقد قارن الشباب املسلم بني احلكمني، وبني اهلدف منهما، «االسكندرية، مث يقول 

 .١٥٧»املخطئون الظنون بالسيد املستشار

لناه يف صدر الباب األول من وجوب معرفة حكم ونعود فنذكر األخ القارئ هنا مبا ق 
 .الواقع بالنسبة للجماعات اإلسالمية اليت تواجه هذا الواقع وترفع راية السعي لتغيريه

ولعل السرد السابق املتعلق حبادثة اغتيال القاضي اخلازندار يظهر صدق ماقلناه من عدم  
 يتبنون -ولألسف الشديد- بل إم تبني اإلخوان حلكم صريح يف الواقع الذي يواجهونه،

حكما خمالفا للحق، ومما أثار البلبلة واإلضطراب يف صفوف األتباع، فقد اتفق حسن البنا 
 :  وأمحد عادل كمال وحممود الصباغ وعمر التلمساين على مايلي-رمحه اهللا-

 .استنكار احلادث واعتباره خمالفا للشريعة 

 .لديةاعتبار القاضي رجل مسلم حتق له ا 

 .اعتبار حكم القاضي بسجن من ألقى القنابل على اإلجنليز يف حكم املقبول ولو أخطأ 
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٦٣٣ 

 اليت تعطي اإلجنليز ١٩٣٦ كان يرى ضرورة االلتزام مبعاهدة -رمحه اهللا-أن حسن البنا  
 .وجوداً شرعيا مبصر

و نفس  من أتباعه، واعترب أن فعلهم خمالف للشريعة، وه-رمحه اهللا-تربأ حسن البنا  
املوقف الذي يتخذه اإلخوان اليوم من الشباب ااهد مبصر، إذا أقدم على نكاية يف العدو 
احلاكم الكافر تربأ منه قادة اإلخوان، ووصفوا أفعال الشباب بأا ليست من اإلسالم يف 

 .شيء، وأن اإلسالم بريء منها

 قالوا حنن النكفر .، فتسأهلم جهاد من؟)اجلهاد سبيلنا(وتعجب من أن من شعارهم 
؟ وملاذا ١٩٣٦احلكام، وإمنا اجلهاد ضد اإلجنليز، إذا فلماذا كان البنا يرى االلتزام مبعاهدة 

رفض حسن اهلضييب أي مشاركة رمسية لإلخوان يف األعمال الفدائية ضد االجنليز يف 
  كما ذكرنا؟١٩٥١منطقة القناة عام 

هم عقب حادثة مقتل النقراشي كما سيتضح لك هذا التخبط يف منهج اإلخوان وسلوك
 . اتضح عقب مقتل اخلازندار

 . مقتل النقراشي وماكشفه من اختالف ونقائص يف منهج اإلخوان املسلمني-١٦

كان مقتل النقراشي مأساة من مآسي اإلخوان املسلمني، فقد كشف عن اهلوة الواسعة  
 وعجز هذه القيادات عن بني مايدعو قادة اإلخوان شبام إليه وبني واقعهم وضعفهم

االرتفاع ملستوى الصراع بني اجلاهلية واإلسالم سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية 
 .العملية

وسوف نترك اإلخوان يقصون علينا هذه احلرية والتخبط ولنستمع أوال حملمود الصباغ  
 :أحد قيادي النظام اخلاص ماذا يقول عن النقراشي ومقتله

نعترب قتل النقراشي باشا من حوادث االغتياالت السياسية فهو عمل فدائي الميكن أن « 
صرف، قام به بعض أبطال اإلخوان املسلمني، ملا ظهرت خيانة النقراشي باشا صارخة يف 



 

٦٣٤ 

فلسطني، بأن أسهم يف تسليمها لليهود، مث أعلن احلرب على الطائفة املسلمة الوحيدة اليت 
 .»ترتل ضربات موجعة لليهود

فحل مجاعتهم واعتقل قادم وصادر ممتلكام، وحرم أن تقوم دعوة يف مصر تدعو إىل « 
هذه املبادئ الفاضلة إىل األبد، فكانت خيانة صارخة التستتر وراء أي عذر أو مربر، مما 
يوجب قتل هذا اخلائن شرعا، ويكون قتله فرض عني على كل مسلم ومسلمة، وهذا ما 

م اخلاص لإلخوان املسلمني دون أي توجيه من قيادم حدث له من بعض شباب النظا
العليا، فقد كان ارم األثيم قد أودعهم مجيعا السجون واملعتقالت وحال بني اإلخوان 

 .١٥٨»ومرشدهم

 : ويفصل الصباغ يف تفاصيل خيانة النقراشي يف فلسطني مث خيتمها بالتلخيص التايل 

لعربية املسلحة إىل انكليزي صهيوين هو جلوب أسلموا القيادة العامة للجيوش ا: أوال« 
 . باشا وتلك هي ذروة اخليانة

مسحوا بتوغل اجليش املصري يف فلسطني دون أن يضع خطة عملية لفض اجليوب : ثانيا 
، حىت حياصر هذا اجليش من »النقب«اخلطرية، اليت توزعت يف صحراء » اليهودية«

 بالقوات اليهودية يف املستعمرات اجلنوب بقوات مستعمرات النقب، ومن الشمال
 . الصهيونية، فتتحقق بذلك هزميته، وإعالن إسرائيل

قبلوا اهلدنة األوىل والثانية إلعطاء اليهود فرصة نادرة الستجالب أحدث أنواع : ثالثا 
الطائرات والدبابات وغريها، وحبسوا واعتقلوا أبناء مصر الربرة املتطوعني يف سبيل اهللا، 

 مواصلة العمل، ملا رأوا أن يف مصر رجاال هم أهل فعال إلنزال اهلزمية فمنعوهم من
 . باألعداء، وختييب آمال حكام مصر يف الوالء والفناء ذال وانكسارا هلؤالء األعداء

غريوا دون سبب معقول هدف اجليش املصري يف احتالل تل أبيب وهو يتقدم إىل : رابعا 
العدو باحتالل عاصمته، وقبل تل أبيب بعشرين ميال الشمال دون مقاومة خمافة أن ينهار 
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٦٣٥ 

عددوا له األهداف ليضطرب صفه وينكمش مجعه، ويقترب من اهلزمية، وييأس من 
 .املقاومة واالستبسال

سلحوا اجليش بأسلحة ترتد إىل جنوده لتقتلهم، والتندفع إىل األمام لتنصرهم، : خامسا 
يت مل يستطيعوا سحبها، وإحالهلا مبا فسد، لثقتهم اللهم إال القليل من األسلحة اخلفيفة، ال

أا لن حتسم املعركة، وأن خدمة العدو يف تقدمي شعب مصر ممثال يف جيشها فداء لألعداء 
 .هي خدمة أكيدة وحمققة

 » فما يكون جزاء مثل هؤالء اخلونة الغدارين يف اإلسالم؟ 

ن الشهيد السيد فايز هو مسئول كا«أما كيف مت االغتيال فيحكي الصباغ القصة خمتصرة  
النظام اخلاص عن مدينة القاهرة بعد اعتقال كل من يعلوه يف القيادة سواء رجال الدعوة 
العامة أو من رجال النظام اخلاص، فقد اعتقل مجيع أعضاء اهليئة التأسيسية وحيل بني 

محاية الدعوة يف املرشد العام وبني مجيع اإلخوان، فأصبح سيد فايز هو املسئول األول عن 
 . هذه الظروف الشاذة وله حق االجتهاد

وقد نظر السيد فايز يف قرار حل اإلخوان املسلمني ويف الظروف اليت حتيط ذا القرار  
سواء يف امليدان أو داخل مصر، فشعر أنه حمكوم حبكومة حماربة لإلسالم واملسلمني وقرر 

 . الدخول معها يف حرب وعصابات فوق أرض مصر

ومل يكن للسيد فايز من بد يف أن يتحمل هذه املسئولية، فكل إخوان الدعوة العامة  
معتقلون واملرشد العام حمجوب عن اللقاء باإلخوان بوضعه حتت العدسة املكربة لرجال 
األمن طوال ساعات النهار والليل، فليس هناك جمال لالتصال به أو أخذ التعليمات منه، 

 برأس اخليانة؛ حممود فهمي النقراشي، كون سرية من حممد مالك وبدأ السيد فايز معاركه
وشفيق أنس وعاطف عطيه حلمي والضابط أمحد فؤاد وعبدايد أمحد حسن وحممود 

ولتتحطم رأس االستبداد، وقد أسند قيادة هذه السرية إىل . كامل لقتل النقراشي باشا غيلة
 . الشهيد أمحد فؤاد



 

٦٣٦ 

 .١٥٩»و الذي ظهر يف حتقيقات هذه القضيةوقد رمسوا اخلطة على النح 

كان عمال وطنيا وال أدري ما الفرق الذي جيعل حممود الصباغ يصف قتل اخلازندار بأنه 
وأنه العمل الفدائي ، خالصا يتفق مع كل الشرائع السماوية والدوافع الوطنية النبيلة

  مل الذيويف نفس الوقت بأنه الع، املرغوب من كل وطين خملص وكل مسلم صادق
، ما جزاء الغدارين يف اإلسالميتحمس لقتل النقراشي ويعتربه  ؟ بينماالحتله شريعة اإلسالم

 الفرق الشرعي واألخالقي بني احلادثني، أم أنه اخللط العقائدي الذي ال يثبت على أساس؟

 إصدار بيان باستنكار احلادث -رمحه اهللا-وبعد االغتيال تطلب احلكومة من حسن البنا  
فيصدر بيانا يقلب فيه احلق باطال ويصور فيه أعداء اإلسالم بصورة أبطاله ولكن هل نفع 

 هذا بشيء؟ 

 : كاآليت» بيان للناس«وكان نص البيان الذي صدر بعنوان  

لقد كان هدف دعوتنا حني نشأت، العمل خلري الوطن و إعزاز الدين، ومقاومة دعوات «
ام اإلسالم وفضائله، تلك الدعوات اليت دوى بوقها اإلحلاد واإلباحية، واخلروج على أحك

 .وراجت سوقها يف تلك األيام

وإذا كان ذلك كذلك، فما كانت اجلرمية وال االرهاب وال العنف من وسائلها، ألا  
 .تأخذ عن اإلسالم وتنهج جه وتلتزم حدوده

حلكمة واملوعظة ووسيلة اإلسالم يف الدعوة مسجلة يف كتاب اهللا ﴿ادع إىل سبيل ربك با
احلسنة﴾، والقرآن الكرمي هو الكتاب الذي رفع من قدر الفكر وأعلى من قيمة العقل 
وجعله مناط التكليف، وفرض احترام الدليل والربهان وحرم االعتداء حىت يف القتال 
﴿والتعتدوا إن اهللا الحيب املعتدين﴾، واإلسالم احلنيف هو دين السالم الشامل والطمأنينة 

لة والروحانية الصافية واملثل اإلنسانية الرفيعة، ومن واجب كل مسلم ينتسب إليه أن الكام
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املسلم من سلم : "بقوله يكون مظهرا هلذه احلقيقة اليت صورها النيب صلى اهللا عليه و سلم
 ". املسلمون من لسانه ويده

حها، ولقد وقعت أحداث نسبت إىل بعض من دخلوا هذه اجلماعة دون أن يتشربوا رو 
وتال هذا احلادث املروع اغتيال رئيس احلكومة حممود فهمي النقراشي باشا الذي أسفت 

ومثال ، وقائدا من قادة حركتها، وخسرت بفقده علما من أعالم ضتهاالبالد لوفاته، 
ولسنا أقل من غرينا أسفاً من أجله وتقديراً ، طيبا للرتاهة والوطنية والعفة من أفضل أبنائها

 .وخلقهجلهاده 

وملا كانت طبيعة دعوة اإلسالم تتناىف مع العنف، بل تنكره، ومتقت اجلرمية مهما يكن  
 . من اجلرائم ومرتكبيهانربأ إىل اهللانوعها، وتسخط على مرتكبيها، فنحن 

وملا كانت بالدنا جتتاز اآلن مرحلة من أدق مراحل حياا، مما يوجب أن يتوفر هلا كامل  
 قد تفضل فوجه -حفظه اهللا-واالستقرار، وكان جاللة امللك املعظم اهلدوء والطمأنينة 

احلكومة القائمة، وفيها هذه اخلالصة من رجاالت مصر هذه الوجهة الصاحلة، وجهة 
العمل على مجع كلمة األمة وضم صفوفها، وتوجيه جهودها وكفاياا جمتمعة الموزعة 

 . جإىل مافيه خريها وإصالح أمرها يف الداخل واخلار

وقد أخذت احلكومة من أول حلظة على حتقيق التوجيه الكرمي يف إخالص ودأب وصدق،  
وكل ذلك يفرض علينا أن نبذل كل جهد ونستنفد كل وسع يف أن نعني احلكومة يف 
مهمتها، ونوفر هلا كل وقت وجمهود للقيام بواجبها، والنهوض بعبئها الثقيل، واليتسىن هلا 

متاما من استتباب األمن واستقرار النظام، وهو واجب كل مواطن ذلك حبق، إال إذا وثقت 
يف الظروف العادية، فكيف ذه الظروف الدقيقة احلامسة اليت اليستفيد فيها من بلبلة 

 . اخلواطر وتصادم القوى، وتشعب اجلهود إال خصوم الوطن وأعداء ضته

هم عونا على حتقيق هذا املعىن هللا وللمصلحة العامة أن يكون كل من، هلذا أناشد إخواين 
ويبتعدوا عن كل عمل يتعارض مع استقرار األمن ومشول ، وأن ينصرفوا إىل أعماهلم

واهللا أسأل أن حيفظ جاللة امللك ، حىت يؤدوا بذلك حق اهللا وحق الوطن عنهم، الطمأنينة



 

٦٣٨ 

إىل مافيه  عهده املوفق، ويكأله بعني رعايته، ويسدد خطى البالد حكومة وشعبا يف املعظم
 .١٦٠»اخلري والفالح آمني

جاللة امللك املعظم «وقد الحظنا أن األستاذ حممود الصباغ ملا ذكر البيان حذف مجلة  
كما حذف خامتة البيان احملتوية على » احلاكم«وأبدهلا بكلمة » ....حفظه اهللا قد تفضل

 .١٦١الدعاء والثناء على امللك، وليس هذا من أمانة النقل

 للنقراشي واعتباره مثال للرتاهة والوطنية -رمحه اهللا-رثاء من حسن البنا قارن هذا ال 
والعفة مبطالبة اإلخوان للملك أن يقيل النقراشي من الوزارة كما نقلنا هذا من قبل، وقارن 
كالم البنا بكالم الصباغ الذي ذكر مخسة أسباب جتعل النقراشي مستحقا لوصف اخليانة 

 . وجتعله مستحقا للقتل

 كما -رمحه اهللا-فهل نفع هذا اخللط بشيء؟ أبداً لقد كانت نتيجته قتل حسن البنا  
 .سنرى

عن حمسن حممد يف جريدة املسلمون فيما نقله عن وثائق اخلارجية -ينقل الصباغ  
 هذا احلوار بني إبراهيم عبداهلادي رئيس الوزراء و تشامبان أندروز الوزير -الربيطانية

 : الربيطاين املفوض

مث . االنطباع الذي أخذته من بيان حسن البنا أنه بدأ يتراجع أمام تصرف احلكومة« 
إين واثق من احلصول على أفضل مالدى اإلخوان، ولكين مستعد : يطمئن أندروز قائال له

 .١٦٢»للقضاء عليهم

ومن -ومضى التخطيط، إبراهيم عبداهلادي «: لطيفة سامل هذه املأساة فتقول. وتلخص د 
 يقود محلته الوحشية على اإلخوان، وحسن البنا يوايل نشاطه وهو يعلم أن -اروقورائه ف
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٦٣٩ 

االنتقام آت الريب فيه، لكنه حياول التمويه، فتنشر صحيفة البورص حديثا له يستنكر فيه 
القتل واستعمال القوة ويبني أما اليتفقان مع الدين اإلسالمي، ويأسف ملا جرى 

اليوم - ١٩٤٩ فرباير ١٢سريعا، وانتصر جانب القوة، ويف ولكنه حسم األمر . للنقراشي
 اغتيل املرشد العام رغم احليطة اليت أحاط ا نفسه، ويذكر -التايل لعيد امليالد امللكي

السفري الربيطاين أنه كان قد تسلم قبيل اغتياله خطابات ديد بأنه سيقتل إن مل يقم 
ويف حديث جري بني امللك . اجلماعةبإرشاد احلكومة عن خمازن األسلحة اخلاصة ب

 .١٦٣»وكامبل عن احلادث، أوضح األول أن مقتل حسن البنا كان انتقاما ملقتل النقراشي

 وكانت هذه هي حصيلة أقواله، تربأ من -رمحه اهللا-كان هذا هو موقف حسن البنا  
، ومل النظام اخلاص الذي أنشأه أمام الناس فكانت النتيجة أن سجلت عليه هذه األقوال

يكسب أي مكسب مادي مما كان يطمع فيه، بل على العكس كان نصيبه اخلسارة املطلقة 
فشباب اإلخوان يف السجون، وهذه البيانات تستخدم للضغط عليهم، ولعل أوضح مثال 
على ذلك هو ايار عبدايد أمحد حسن قاتل النقراشي، وحتوله طوال فترة حماكمته إىل 

 . القاء التهم عليهم نتيجة هذه البياناتأداة اليذاء إخوانه و

وليسمح يل القارئ أن أتوقف عند هذه النقطة وأزيدها تفصيال ملا فيها من درس خطري  
ألي حركة إسالمية، وسوف أعرض على القارئ فقرات هامة من مرافعة احملامي أمحد 

ة احلكومة وفيها يوضح خط. حسني يف دفاعه عن بعض املتهمني يف قضية مقتل النقراشي
 والتأثري على عبدايد -رمحه اهللا-ورئيس وزرائها إبراهيم عبداهلادي يف خداع حسن البنا 

. أمحد حسن قاتل النقراشي ليعترف وليصري أداة يف يد البوليس السياسي إلدانة زمالئه
 .وماقاله أمحد حسني يؤيده الصباغ فيما سننقله عنه يف الفقرة التالية إن شاء اهللا

وبينما كان رجال القسم السياسي يعملون يف صرب لعالج املتهم «: ل أمحد حسنييقو 
كان من هم أكرب منهم، كان رئيس الوزراء إبراهيم باشا عبداهلادي يعمل من ناحيته 

وقد روي أن أعظم ماحيطم أعصابه هو اإليقاع بينه . للتأثري على عبدايد وحتطيم أعصابه
 » البنا على التربؤ منه واستنكار فعلتهحبمل حسن » حسن البنا«وبني 

                                                 
 .٧١٠: ص)١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط امللكية يف مصر 163



 

٦٤٠ 

أريد أن تستدعوا إبراهيم باشا عبد اهلادي ومعايل مصطفي «: ويقول أيضا خماطبا القضاة 
بك مرعي، لتسألومها عن الظروف اليت صدر فيها هذا البيان وملاذا صدر؟ فقد كان هناك 

ت الدعوة هلم ومنع أي نشاط خاص م، كان) اإلخوان املسلمون(أمر عسكري حبل 
حمظورة، وكل من نطق بكلمة يشتم منها رائحة النشاط لإلخوان يرتكب جرمية، وكان 
ذلك كله قبل مقتل النقراشي باشا، فلماذا وحتت أي دافع وأي مؤثر مسح للمرحوم الشيخ 

 .بأن يذيع بيانا للناس، يستهله بالدعاية جلماعته وحلركته» حسن البنا«

 على إذاعة هذا البيان، وقد رفض النقراشي باشا أن يسمح له »حسن البنا«ماالذي محل  
قبل موته بإذاعة بيانات من هذا القبيل؟ وماالذي محل إبراهيم باشا عبداهلادي على 

 السماح له بإذاعة هذا البيان، ومااملقصود منه؟ 

حسن «لقد كانت إذاعة هذا البيان مثرة مفاوضات طويلة متصلة بني املرحوم الشيخ  
وبني مصطفي بك مرعي وزير الدولة، وكان أساس هذه املفاوضات أن يذيع الشيخ » بناال
بعد إدخال إصالحات ) اإلخوان املسلمون(هذا النداء متهيدا للنظر يف إعادة » حسن البنا«

هذا هو موضوع املفاوضات كما زعموه حلسن البنا، ولكن . على خططهم وأنظمتهم
ينتزعوا منه هذا البيان الذي يتربأ فيه من القاتل، ويستنكر احلقيقة أم كانوا يريدون أن 

ولقد أجاب املرحوم . اجلرمية وارمني، ملا حيدثه هذا البيان من أثر يف نفس عبدايد
 .طلبهم حبسن نية، فأصدر البيان كخطوة يف سبيل عودة السالم» حسن البنا«

ذي يدل صدوره على قرب عودة ولقد دهش الناس يف ذلك الوقت لصدور هذا البيان ال 
واحلكومة، فلما سألت واحدا من كبار » حسن البنا«املياه إىل جماريها، بني الشيخ 

؟ إذ به )اإلخوان املسلمون(السعديني عن تفسري هذا البيان، وهل هو مقدمة لعودة 
د لقد غررنا حبسن البنا لنحصل منه على بيان للتأثري به على عبدايبل «: يضحك ويقول

 .»وليكون مقدمة ملا حيل بعد ذلك حبسن البنا، من ناحية

فهذا البيان كان مثرة مناورات غرر فيها حبسن البنا، فهو ما كان ليصدره إال بناء على 
وعود قطعت له، فلما أصدره أسرعت النيابة إىل استغالل هذا البيان فيما قصد إليه، 



 

٦٤١ 

ذا يأىب اهللا إال أن يكشف لنا املستور فاستدعت عبدايد أمحد حسن يف نفس اليوم، وهك
فلم يكن مثة داع للتحقيق مع عبدايد يف هذا اليوم، ولكنه . بالدليل من أوراق التحقيق
 .، ليحدث تأثريه يف نفس عبدايد»حسن البنا«استحضر ليتلى عليه بيان 

صدمة يف ولقد صدم عبدايد بتالوة البيان من غري شك، ولكن نفسه القوية قاومت ال
بادئ األمر، فكان رد فعل البيان أن متسك عبدايد بفعلته، وأن قرر أنه مصر على مافعل 

أو سيقوله يف املستقبل، وعند هذا القدر أعيد » حسن البنا«واليندم عليه، بالرغم مما قاله 
على لقد أقدم عبدايد . عبدايد إىل السجن ليتفاعل يف نفسه تأثري هذا املوقف اجلديد

فعلته معتقدا أنه يؤدي واجبا دينيا، وهاهو الزعيم الديين الذي عاش عبدايد السنوات 
األخرية من حياته يتطلع إليه، ويعتربه مثال أعلى يقرر على رؤوس األشهاد براءته منه، 

 .وإنكاره هلذا العمل وبراءة اإلسالم من هذا اجلرم

البيان خبيبة أمل شديدة، عرب عنها بنفسه مما الجدال يف أن عبدايد أصيب من جراء هذا  
ويف هذا الظرف املوايت تقدم له أصحابنا رجال القسم . علل سبب اعترافاته فيما بعد

 .السياسي يستخدمون أساليبهم ومناورام

على ) اإلخوان املسلمني(قد تربأ منه، وقد فعل ذلك مثنا لعودة » حسن البنا«فهذا هو  
 البيان يثين على النقراشي باشا وعلى احلكومة القائمة، فعبد ايد حسابه، وها هو ذا يف

إذن يضحي بنفسه من أجل زعيم اليستحق، ومجاعة غري صادقة يف جهادها، هذا هو 
ماقيل لعبدايد للتأثري عليه، وبعد يومني صدر بيان هيئة كبار العلماء وفيه تأييد ملا جاء 

 .١٦٤»ل وأنه ضد الشريعةبإنكار القت» حسن البنا«يف بيان 

هل وعينا هذا املبدأ الشيطاين الذي تكرر أمامنا عشرات املرات؛ التفاوض للحصول على  
 .أفضل التنازالت مث السجن

                                                 
 إىل ٥٥٥:  ص١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ أشهر قضايا االغتياالت السياسية، وثائق أشهر قضايا مصر من سنة 164
٥٥٧. 



 

٦٤٢ 

أي التفاوض من أجل التنازل فتتشقق صفوف املسلمني من الداخل مث الضرب بقوة من  
 .اخلارج

فذهب إىل ربه وترك لنا هذا الدرس  يف الشارع -رمحه اهللا-مث قتل النظام حسن البنا  
 . القاسي

 من املعتقالت بعد ذلك فشكك -كما حيكي أمحد عادل كمال-مث خرج بعض اإلخوان  
يف اجلهاد، وادعوا أن الجهاد إال خبليفة، وأن علينا الدعوة باحلسىن فقط، وهكذا تراجعت 

 .١٦٥احلركة اإلسالمية عشر خطوات للوراء

 وهو الذي بذر بذرة اجلهاد، مث حاول التفاهم -رمحه اهللا-ا كانت هذه جتربة حسن البن 
مع الطاغوت أمام الناس فاستنكر جهاد إخوانه، وألبس ارمني مسوح الشهداء واألولياء، 

 . ومضي إىل ربه ذه االجتهادات اخلطرية

مث خلف من بعده خلوف متسكوا فقط ذه األقوال املهتزة للبنا، وجعلوها أساسا  
سا، فسرى السرطان يف اجلسم ومتكن، حىت أصبح الشفاء ميئوسا منه إال أن يشاء اهللا ونربا
 .شيئا

ففي كل حزب ويف كل هيئة قد يتصرف بعض أفرادها تصرفات «فيقول عمر التلمساين  
وقد حتمل اإلخوان املسلمون كل األعباء اليت حدثت من بعد، . التقرها رئاسة هذا احلزب
 أن يصدر -يف أيام النقراشي باشا رمحة اهللا عليه-إلمام الشهيد ولذلك عندما طلب من ا

: بيانا يستنكر فيه ماحدث كان اإلمام على أمت االستعداد، ونشر يف الصحف بيانا عنوانه
اخلطأ حنن . »ليسوا إخوانا وليسوا مسلمني«وبيان آخر بعنوان » هذا بيان للناس«

 .١٦٦»النتمسك به والندافع عنه

 :داخلالق وهو الحيترم ذكاء قرائهويقول فريد عب 
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٦٤٣ 

 :  أو ذريعة املتآمرين١٩٤٨أحداث سنة : سادسا« 

على إنزال ضربة قاضية -كانت هذه السنة هي مسرح األحداث اليت أخذها املتآمرون  
 ذريعة لتنفيذ مؤامرام، وسهلت هلم جرميتهم أمام الرأي -باإلخوان املسلمني ومرشدهم
 . لوثائق بعدهاالعام يف وقتها وفضحتها ا

 اغتيل اخلازندار بيد اثنني ممن ينتسبون إىل ١٩٤٨أمر عليها هنا يف إجياز، ففي مارس 
، ومت هذا االعتداء بغري علم ١٩٤٨ نوفمرب ٢٢اإلخوان، وحكم عليهما بالسجن املؤبد يف 

 عدم املرشد، وبدون إذنه، مما أثرعليه تأثريا بالغا وحزن له حزنا شديدا، وقد أثبت التحقيق
م اغتيل النقراشي باشا رئيس احلكومة ١٩٤٨ ديسمرب ٢٨صلة اجلماعة باحلادث، ويف 

بعد عشرين يوما من صدور قرار حل اجلماعة، وام القاتل بصلته باجلماعة، ولكن 
 يونيو نسفت بعض املساكن يف حارة اليهود ٢٠التحقيق نفى صلة اجلماعة باحلادث، ويف 

من مرتكيب هذا احلادث على مذحبة دير ياسني اليت ارتكبها يف القاهرة، وكان ذلك ردا 
 يوليو وقع نسف حملي شيكوريل وأوريكو، ١٩، ويف ٩/٤/١٩٤٨اليهود يف فلسطني 

 يوليو قذيفة ١٦وكان ذلك ردا من مرتكيب هذا احلادث على إلقاء طائرة إسرائيلية يف 
ة وقتلت عددا من السكان، على أحد األحياء الفقرية يف حي عابدين، فهدمت منازل كثري

اليت كانت مركز النشاط » شركة اإلعالنات الشرقية« نوفمرب دمر انفجار آخر ١٢ويف 
الصهيوين يف ذلك احلني، وحوادث أخرى مل يسفر التحقيق فيها هي األخرى عن صلة 

  هذا كالم فريد عبداخلالق، ولكن كل هذه األحداث. ١٦٧»اجلماعة أو مرشدها ا
 .١٦٨الصباغ وأمحد عادل كمال بقيام النظام اخلاص ااعترف حممود 

 : »ليسوا إخوانا وليسوا مسلمني« بيان - ١٧
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٦٤٤ 

حاول النظام اخلاص أن حيرق أوراق قضية السيارة اجليب، فكلف شفيق أنس بوضع قنبلة  
-حارقة جبانب دوالب حفظ أوراق القضية، ولكن القنبلة أكتشفت، فأصدر حسن البنا 

: ويقول فيه» ليسوا إخوانا وليسوا مسلمني«ا يتربأ فيه من العملية، بعنوان  بيان-رمحه اهللا
 . إن الذين فعلوا هذا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمني، واليستحقون شرف املواطنة املصرية

 :ويف هذا يقول حممود الصباغ 

م وقد هللت أجهزة احلكومة مدعية أن الغرض كان نسف احملكمة، وبالغت أبواق االا« 
يئ اجلو للقضاء التام على اإلخوان املسلمني، مما اضطر املرشد العام إىل إصدار بيانه 

، ليساعد على ختفيف حدة الضغط على اإلخوان، وهو )ليسوا إخوانا وليسوا مسلمني(
أمر جائز شرعا يف احلرب ويعد من خدعه، كما أوضحنا عند ذكر سرايا رسول اهللا صلى 

ال أعداء املسلمني، ولكن األخ عبدايد أمحد حسن مل ينتبه إىل اهللا عليه و سلم الغتي
 .١٦٩»ذلك وتأثر بالبيان تأثرا قاده إىل االعتراف على إخوانه

 أتباعه -رمحه اهللا-وحنن نتعجب من هذا التربير فليس من اخلدعة أن يكفر حسن البنا  
 . ويتربأ منهم

صيل حول هذا البيان لعلنا أن نتوب واستسمح القارئ عذرا يف أن أنقل أيضا بعض التفا 
 .عن هذا األسلوب املعوج الذي يضيع الدين والدنيا

ينقل األستاذ حممود عبداحلليم عن األستاذ حممد الليثي الذي كان مصاحبا للشيخ حسن  
 :  يف أيامه األخرية مايأيت-رمحه اهللا-البنا 

 والذي كان له أسوأ وبعد أن وقع حادث حماولة نسف حمكمة االستئناف املؤسف،« 
األثر يف نفس فضيلة املرشد، طلب مرعي من فضيلته أن يصدر بيانا آخر لنشره بالصحف 

إنه يعترب أي حادث من هذه احلوادث يقع من أي فرد سبق له االتصال (يقول فيه بصراحة 
 إال أن يقدم نفسه -أي األستاذ البنا-جبماعة اإلخوان موجها إىل شخصه واليسعه 
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٦٤٥ 

 أو يطلب إىل جهات االختصاص جتريده من جنسيته املصرية اليت اليستحقها إال للقصاص،
 ).الشرفاء األبرياء

ولقد أوجد حادث حماولة نسف احملكمة جوا صاحلا مكن مرعي من الوصول إىل مايريد  
ليسوا «من بيانات يريد احلصول عليها، وقد صدر البيان موقعا عليه من فضيلته بعنوان 

 .»ا مسلمنيإخوانا وليسو

وتسلمت احلكومة البيان ولكنها بدال من أن تنشره يف اليوم التايل حلادث نسف احملكمة  
نشرته يف اليوم التايل حلادث اغتيال الشيخ البنا، مث قدمته جلهات التحقيق زاعمة أن 

 .اإلخوان املسلمني هم الذين قتلوا شيخهم إلصداره هذا البيان

ال عالم الغيوب مث مرعي بك يف أن يظل هذا البيان حبيسا ولعل هناك حكمة اليعلمها إ 
صحيفة » األساس«(شهرا كامال، وأن اليفرج عنه إال لكي تنشره إحدى الصحف 

اإلرهابيون ينقلبون على -النار بدأت تأكل بعضها «بالزنكوغراف حتت عنوان ) السعديني
 .١٧٠»شيخهم

باء على الصحف يف وزارة إبراهيم وينقل أيضا األستاذ حممود عبداحلليم عن أحد الرق 
 : عبداهلادي هذا النص من شهادته يف حماكمة قتلة حسن البنا رمحه اهللا

وبعد احلادث بيوم أو بيومني على ما أذكر طلب منا إعطاء البيان للصحف لنشره على « 
أساس أن يلقي يف األذهان أن احلادث كان مرجعه إىل تذمر بعض اإلخوان املسلمني تذمرا 

 . ١٧١»دى إىل ارتكام احلادثأ

 البيان األول وتنازل فيه كما اعترف اإلخوان -رمحه اهللا-وهكذا أصدر حسن البنا  
أنفسهم طمعا يف اإلفراج عن املعتقلني، ولكن احلكومة استغلت البيان الذي صور أعداء 

راف باعت-االسالم بصورة أولياء اهللا الصاحلني يف حتطيم أعصاب عبدايد أمحد حسن 
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٦٤٦ 

 حىت أصبح أداة طيعة يف يد البوليس السياسي لالعتراف على إخوانه أثناء حتقيق -اإلخوان
 مرة ثانية فأصدر البيان الثاين -رمحه اهللا-مث تنازل حسن البنا . الشرطة مث أثناء احملاكمة

، فأخرج تالميذه من اإلسالم، ومن الطريف أن اإلخوان »ليسوا إخوانا وليسوا مسلمني«
 .ون من قوهلم إم اليكفرون أحداًالميل

بل وسنرى صالح شادي عند تأييده حلسين مبارك يربر ذلك بأنه اليكفره، ومع ذلك  
 شفيق أنس وسيد فايز ومن عاوما يف حادث حماولة نسف -رمحه اهللا-ام حسن البنا 

ما رأينا احملكمة بأم ليسوا مسلمني، فهل أجدى ذلك شيئا؟ أبدا لقد كان هذا البيان ك
 وكان يراد به صرف األنظار عن -رمحه اهللا-حلقة يف سلسلة مؤامرة اغتيال حسن البنا 

 .القتلة احلقيقيني وتوجيه الشك إىل اإلخوان بأم بدأوا يقتلون بعضهم بعضا

ورمبا يبذل اإلخوان قصارى جهدهم يف الدفاع عن شيخهم وتربير موقفه، ورمبا يستغل  
البيانات لتأييد خط التراجع داخل اجلماعة، بل ورمبا يهامجوننا ضعاف النفوس فهم هذه 

رغم أننا مل ننقل إال أقواهلم، ولكن كل هذا ليس مايعنينا إمنا الذي يعنينا ويهمنا هو 
 .استخالص العربة والدرس

إمنا هدفنا أن ننقل إلخواننا من . ليس هدفنا وصف فالن بكذا أو كذا من األوصاف 
 هذه احلقائق اليت مافتئنا نكررها، -ولشباب اإلخوان خاصة-المية شباب احلركة اإلس

 .وهي أن احلوار والتنازل للطاغوت لن ينصر دينا ولن يصلح دنيا

وهذا هو الدليل من سرية اإلخوان أنفسهم وبأقالمهم، ورغم هذا يندفعون يف نفس  
م، وفوق كل هذا أم اهلاوية مصرين على أم احلركة األم، وأم ميتلكون الشرعية وحده
 .القادرون على ترويض املتطرفني لو أتاح الطاغوت هلم حرية احلركة

 : استنكار اهلجوم على حسن أيب باشا-١٨

استنكرت قيادات اإلخوان يف الداخل واخلارج اهلجوم على حسن أيب باشا رغم  
 .الصفحات اليت سودوها عنه يف كتبهم عن التعذيب يف عهد عبدالناصر



 

٦٤٧ 

 «:  اهلجوم عليه أصدر اإلخوان املسلمون بيانا نشرته جملة اتمعفعقب 

 اإلخوان يستنكرون احلادث  

وقد أصدر اإلخوان املسلمون بيانا أعلنوا فيه استنكارهم للعنف طريقا للتعامل بني أبناء  
إن العنف اليولد إال عنفا، وإن احلوار «: وقال البيان... الوطن الواحد حكاما وحمكومني

كما يدعو ... احلكمة واملوعظة احلسنة هلو سبيل اإلسالم كما جاء بذلك صريح القرآنب
اإلخوان املسلمون ذوي الشأن ومحلة األقالم، أن يكبحوا مجاح النفس، وان ينتظروا 
مايسفر عنه التحقيق يف مثل هذه األمور، وأال يعلقوا كل ماحيدث على شجب اجلماعات 

 »..ة له باالسالم وإمنا يبغي الفتنةال صل» ملتح«اإلسالمية فرب 

ودعا البيان مجيع املواطنني أن حيكموا العقل والتروي يف مثل هذه األمور حىت النصل إىل  
 .ما الحيمد عقباه من الفوضى والتربص، وكفى اهللا مصر شر هذا املصري

املستشفي وكان عدد من نواب اإلخوان يف الربملان قد أرسلوا برقيات للواء أبو باشا يف  
 يعلنون فيها رفضهم ألسلوب احلوار بالرصاص، ويتمنون له -نظرا ملنع الزيارة له-

الشفاء، معربني أن أي خالف بينهم وبينه الميكن أن يصل إىل هذا احلد، ولكنه موكول 
 .١٧٢»....إىل اهللا أوال مث إىل القضاء العادل لريد املظامل إىل أهلها

هذا احلادث «: خوان وعضو جملس الشعب لة الةوقال حسن اجلمل أحد قيادات اإل 
مفتعل كحادث األمن املركزي يف العام املاضي الذي استقال بسببه وزير الداخلية السابق 
أمحد رشدي، وأن أصابع خفية تلعب وراء هذه األحداث، والأعتقد أن من فعل هذا 

رتكب احلادث مها  إنسان عاقل، ومانشر عن أن من ا-مهما كانت دوافعه-احلادث 
مسلمان ملتحيان حماوالت ينسبوا إىل التيار االسالمي وهو منها بريء، ألنه ليس هناك 
مسلم يؤيد مثل هذه اجلرمية النكراء، وماحدث للواء حسن أبو باشا جرمية يرفضها 

 .»االسالم وكل مسلم بل ويدينها

                                                 
:  ص١٧٢ العدد ٢٠/٥/٨٧ - هـ ١٤٠٧ شوال ٢، وأيضا العامل ٢٨:  ص– ١٩٨٧مايو :  اتمع172
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٦٤٨ 

سبب مواقفه املتشددة جتاه هل هناك ثأر بني حسن أبو باشا والتيار املتطرف ب: وتسأله 
إن احلكومة ختلط بني التيار «: بعض اجلماعات االسالمية ذات النشاط املتصاعد؟ فيقول

االسالمي ممثال يف اإلخوان املسلمني وبني بعض اجلماعات األخرى وتعتربهم اجتاها 
واحدا، ويف كل األحوال فأنا استبعد حىت عن اجلماعات اإلسالمية فعل هذا احلادث، 
وأظنها حماوالت لضرب التيار اإلسالمي، مثلها مثل حماولة اثارة فتنة طائفية يف األيام 

 . »املاضية وقبيل االنتخابات

إن هذا احلادث غريب على مصر وعلى طبيعة الشعب املصري، «: ويقول عصام العريان 
ساءة ويف ظين أن اللواء حسن أبو باشا ليس أول وال أخر من سيوجه اليهم االام با

استخدام سلطام حىت يربر مثل هذا احلادث، وأنه حادث غري مقبول مهما قيل من أنه 
، اليستطيع أي منصف أن جرمية نكراءوهي . تصفية حسابات أو معاجلة ملواقف سابقة

يلتمس هلا مربرا أو يدافع عنها، ورغم أا جرمية هلا توصيفها القانوين، فليأخذ القانون 
وأرى أن هذا احلادث ستكشف أسراره . لوها العقاب الذي يستحقونهليلق فاعجمراه، و

كيف : األيام املقبلة، ولكن قيل أن مرتكبيه ملتحيان، ويرتديان جالبيب، وهلذا أتساءل
يفعلون هذا؟ وهل من يرتكب هذا احلادث مبثل هذه األوصاف قادر على فعله؟ أم البد 

 إليه االامات؟ وحني قتل التيار املتطرف أن حيلق ذقنه أوال ويغري مالبسه حىت التوجه
الرئيس الراحل أنور السادات قتلوه بعد حلق حليتهم، وكانوا مرتدين الزي العسكري، 

 . ١٧٣».وهلذا أتوقع أن تكشف األيام املقبلة أسرار هذا احلادث

ملاذا «: أما سعيد العبد اهللا يف جملة اتمع الكويتية فيأيت مبامل تستطعه األوائل، فيقول 
 حدثت هذه احملاولة؟ 

بعد النجاح الكبري الذي أحرزه اإلخوان املسلمون يف انتخابات جملس الشعب، أرادت  
، زعزعة ثقة رجل الشارع املصري باجلماعة اإلسالمية، ماسونية صليبية صهيونيةجهة 

بوضع قنابل حارقة يف مسرية اجلماعة اإلسالمية، حىت تبعثر صفها، وتعصف بكياا، 
 . وحترك خفافيش األقالم املترعة باحلقد على اجلماعة اإلسالمية
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٦٤٩ 

يلجأ إليها أعداء ، عفنة قدميةإن حماولة اغتيال وزير الداخلية املصري السابق حماولة  
البد إال أن تشرق مشس . ان شعار االنسان املسلم ﴿وجادهلم باليت هي أحسن﴾. اإلسالم

 .١٧٤»احلق، وحترق غدر املاكرين

إننا جندد ماأعلناه حني مت االعتداء على اللواء أبو باشا من «: ون اهلضييب فيقولأما مأم 
ويف نفس الوقت أيضا النقبل . والنقبله على اإلطالق. استنكار هلذا األسلوب وإدانته

اإلرهاب احلكومي، فإرهاب األفراد مهما بلغت خطورته الميكن إطالقا أن يساوي شيئا 
 . ١٧٥»إىل جانب اإلرهاب احلكومي

 وهذا -رمحه اهللا-بقيت كلمة أخرية وهي أن حسن أبو باشا هو قاتل كمال السنانريي  
 .معلوم لنا وهلم

  

 : قصة الضابط حممود عبده-١٩

أن النقيب حممود عبده كان من اإلخوان، وكان : وهذه القصة باختصار حىت النطيل 
لما صدر أمر حل اإلخوان متطوعا يف حرب فلسطني وكان مشهودا له بالبطولة والفداء، ف

يف القاهرة أودع هو وإخوانه املعتقل يف اجلبهة، وملا احتاجت القوات املصرية لبطولته 
، ذهب إليه القائد العام، وطلب منه احتالل التبة ٨٦لعجزها عن االستيالء على التبة 

تارين فخرج هو وإخوانه واحتلوا التبة بعد بطوالت واستشهادات، مث دخلوا إىل السجن خم
، وأنا أعتربها دليال على اإلفالس العقائدي ١٧٦طائعني واإلخوان يعتربوا من مفاخرهم

للقيادة اليت مسحت للحكومة أن تستخدم جنودها ملصلحتها مث تودعهم السجون ميت 
 .شاءت
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٦٥٠ 

 أقوال -إن شاء اهللا-والعجيب أن هذه املفاهيم الزالت سارية يف اإلخوان، وسترد  
 .١٧٧يعترب فيها حسين مبارك إماما شرعيا الجتوز منابزتهصالح شادي اليت 

والعربة يا أخي القارئ أن هذا هو مايريد اإلخوان أن يستغلوك ألجله، تتطوع حملاربة  
 .أعداء احلكومة، مث تدخل املعتقل وقتما تشاء احلكومة

  

أمحد حسن فإذا أضفت هذا إىل موقفهم من إخوام قتلة اخلازندار ومن أخيهم عبدايد  
قاتل النقراشي مث موقفهم املتخبط من مجال عبدالناصر وعصابته مث موقفهم من أنور 

 !! لعلمت ماذا يريد قادة اإلخوان منك١٧٨السادات وحسن أبو باشا وحسين مبارك

وبعد هذه اجلولة املضنية يف هذا الطوفان الذي أتى على حركة اإلخوان لن أزيد يف هذا 
ق، انطلقت من بقية اخلري يف اإلخوان، وماأشبههم بالنبض املكدود الفصل شيئا إال قولة ح

 .يف جسد املريض املشرف على اهلالك

صوت اليستطيع اإلخوان أن ينكروه أو أن يتهموه أو يشوهوه، إنه صوت من ذلك  
 .البيت الطاهر املؤمن الثابت بيت آل قطب على شهدائهم رمحة اهللا

أمينة قطب يف قصيدا احلزينة، / ابرة احملتسبة السيدة اجلليلةصوت املؤمنة التقية النقية الص 
-سيد قطب / األستاذ» ال إله إال اهللا«اليت أهدا إىل روح شقيقها املستشهد حتت لواء 
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 .واحلكاماإلخوان 



 

٦٥١ 

والقصيدة بأكملها قد أثبتناها يف -، خنتار منها هذه األبيات ١٧٩»ذكراه« يف -رمحه اهللا
 :ألخ الشهيد تقول السيدة الفاضلة ل-مقدمة الكتاب

  

 أخـي إنـه حلديـث يطـــول
 وفـيه األسـى وعميق الشـجـون 

 رأيـت تبـدل خـط احلـــداة
 مبا نـاهلـم من عنـاء السنـيــن 

 فمـالوا إىل هدنـة املســتكيـن
 ومـدوا اجلـسـور مـع ارمـني 

   

 رأوا أن ذلـك عـني الصــواب
 ومادونـه عقبـات الطريــــق 

 املشـورة مـال السفيــنبتـلك 
 تأرجـح يف سـريه كالغريـــق 

 ويف جلـة اليـم تيـه يطـــول
 وظلـمة ليـل طويـل عميـــق 

   

 حزنت ملـا قـد أصـاب املسيـر
 وما ميلـك القـلب غـري الدعـاء 

 بـأن ينقـذ اللـه تلـك السـفني
 وحيـمــي ربـاـا مـن بـالء 

 سريوأن يـحذروا مـن ضـالل امل
 ومما يدبر طي اخلفـــــــاء 

   

 ترى هل يعودون أم أـــــم
 يظنون ذلك خط النجـــــاح 

 ويف ومهـهم أن مد اجلســــور
 سيمضي بآماهلم للفـــــالح 

 وينسون أن طريق الكفـــــاح
 به الصــدق والفوز رغم اجلـراح 

  

 ؟؟.....أمترى هل يعودون أم : وحنن ننادي مع السيدة الفاضلة
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 :الفصل الثاين 

  

 اإلخوان واحلكام

   

 :املطلب األول 

 اإلخوان وامللك

  

 : إظهار التأييد للملك يف صحف اإلخوان ورسائلهم والعديد من مواقفهم-١

مل يكُف اإلخوان عن إظهار تأييدهم للملك منذ أن كونوا مجعيتهم يف اإلمساعيلية رغم  
 . مادبره امللك ضدهم

عن بداية هذه العالقة يذكر الشيخ البنا يف مذكراته أنه يف فترة وجود اجلماعة و 
باإلمساعيلية وشى به البعض لدي السلطات واموه بالسب يف الذات امللكية، وثبت من 
التحقيق بطالن التهمة، وأن البنا كان ميلي على طلبته موضوعات يف الثناء على امللك، 

الزم “:  العمال يوم مرور امللك باإلمساعيلية إىل حتيته، وقال هلمويعدد مآثره، كما أنه دفع
تذهبوا إىل األرصفة وحتيوا امللك حىت يفهم األجانب يف هذا البلد أننا حنترم ملكنا وحنبه، 

وكان ذلك دافعاً ألنّ يكتب أحد رجال البوليس تقريراً ذه . ”فيزيد احترامنا عندهم
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كومة للجماعة وتعميم فروعها يف البالد ألن يف ذلك املناسبة يقترح فيه تشجيع احل
 .١٨٠”خدمة لألمن واإلصالح“

أما عن دعوة اخلالفة فإن جريدة اإلخوان املسلمني قد نادت ا لفاروق يف حماولة  
وقد طالب كثري من احلكام املرتدين . ١٨١استغالل مابدا من ميل لديه للدين لصاحل دعوم

، كان منهم ]١٩٢٤[بعد إلغاء اخلالفة العثمانية رمسياً عام باخلالفة اإلسالمية ألنفسهم 
 .العلماين] ١٩٢٣[امللك فؤاد مث ابنه فاروق، وكالمها كان حيكم مبقتضى دستور 

تطلب ] ١٩٣٣[وأمام ازدياد نشاط املبشرين وقعت اجلماعة خطاباً إىل امللك فؤاد سنة  
وللمسلمني ، زلتم لإلسالم ذخراال“: فيه وضع حد هلذا النشاط، واختتمت نداءها بكلمة

 .١٨٢”حصنا

كان الغرض ] مات امللك حييا امللك[وعندما مات فؤاد رثته صحيفة اإلخوان مبقال بعنوان 
فاروق الذي كان يتوىل رعايته رجل -من ورائه هو جذب عطف ويل عهده امللك اجلديد 

يد اإلسالمية اليت  على أسلوب اجلماعة ودعوته للتمسك بالتقال-ديين هو الشيخ املراغي
، وكما والت الصحيفة نشر عدة مقاالت ١٨٣ يتحلى ا والده-كما ذكر املقال-كان 

بسمو النفس وعلو اهلمة وأداء فرائض اهللا “: تدور حول هذا الغرض تصف فيها فاروق
 .١٨٤”واتباع أوامره، واجتناب نواهيه

                                                 
 .٤٣ ص ١٩٥٢ - ١٩٤٥، احلركة السياسية يف مصر ٨٧ ص - مذكرات الدعوة والداعية 180
 .»الفة جامعة املسلمني موحدة جلهودهماخل «١٨/٣/١٩٣٨) ١٣٥٦( اإلخوان املسلمون 181
بقلم توفيق علي » إىل جاللة امللك«) ١٩٣٣ (١٣٥٢ ربيع أول ٢٧ - ٦ العدد - اإلخوان املسلمون 182

:  ص-١٩٧٧ مكتبة مدبويل - ترمجة عبدالسالم رضوان - اإلخوان املسلمون -حسن، ريتشارد ميتشيل 
٤٦. 
 .»مات امللك حييا امللك«) ٥/٥/١٩٣٦) (١٣٥٥ صفر سنة ١٤ (٤ العدد - اإلخوان املسلمون183
» الناس على دين ملوكهم«) ١٩/٥/١٩٣٦) (١٣٥٥ صفر سنة ٢٨ (٦ العدد - اإلخوان املسلمون184

 .بقلم طاهر العريب
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اإلخوان املسلمني مهمة تولت جريدة ] جاللة الفاروق املثل األعلى ألمته[وحتت عنوان  
تعبئة الرأي العام ولفت نظره إىل خطوات فاروق الدينية، فتبني كيف ملك قلوب رعيته 
بغريته على الدين، وتصف استقبال اجلماهري له وهو يف طريقه إىل مسجد أيب العالء لتأدية 

 تنم على الصالة ودعوام له وهتافام حبياته، وتنقل بعض اللقاءات، وتأيت بالقصص اليت
أن هناك من األبناء الفاسدين من قد قوموا وعرفوا طريق املساجد وانصرفوا إليها، 

 .١٨٥والسبب أم اختذوا من امللك األسوة احلسنة، وبالتايل اعتربته املثل األعلى ألمته

ليثبت املعىن وينشر ] حامي املصحف[ حتت عنوان -رمحه اهللا-ويكتب حسن البنا  
 أثناء رحلة فاروق للصعيد أخرج أحد املرافقني له فصاً أثريا، وقال إنه الدعوة، فيذكر أنه

الذي جيلب له احلظ واخلري، وأخرج آخر مفتاحاً وادعى مثل هذه الدعوى، فما كان من 
ويصل زعيم . ”إن هذا هو مفتاح كل خري عندي“: فاروق إالّ أن أخرج مصحفاً وقال 

إىل قلبه ومزج به روحه، فإنه ال خيدم نفسه يف اإلخوان إىل أنه إذا كان قد ضم القرآن 
حسن التوجيه وحيول بينها وبني “الدنيا واآلخرة فحسب، ولكنه بذلك يضمن ملصر 

العناد ويقيمها على أفضل املناهج ويسلك ا أقرب الطرق إىل كل خري، وهو يف الوقت 
ب أعناقهم، وفو نفسه يضمن والء أربعمائة مليون من املسلمني يف آفاق األرض، وتشرئ

فيبايعونه على ، امللك الفاضل الذي يبايعهم على أن يكون حاميا للمصحفأرواحهم إىل 
، وأكرب الظن أن األمنية الفاضلة ستصري حقيقة ماثلة، أن ميوتوا بني يديه جنوداً للمصحف

ن ورائك وموأن اهللا قد اختار هلذه اهلداية العامة الفاروق، فعلى بركة اهللا ياجاللة امللك 
 .١٨٦”أخلص جنودك

انتهت الوصاية على فاروق حيث بلغت سنه ] ١٩٣٧[ويف التاسع والعشرين من يوليو  
مثانية عشر عاما قمرية، وأصبح ملكاً رمسياً على البالد، وعقد اإلخوان مؤمترهم الرابع 

تشاركهم مجاعة الشبان -لالحتفال ذه الذكرى وحشدوا عشرين ألفاً أو يزيد 

                                                 
جاللة فاروق املثل األعلى «) ١٦/٦/١٩٣٦ (١٣٥٥ ربيع أول ١٩ -١٠ العدد - اإلخوان املسلمون185
 .بقلم طاهر العريب» ألمته
 .بقلم حسن البنا رمحه اهللا) حامي املصحف (٩/٢/١٩٣٧) ١٣٥٦(ان املسلمون  االخو186
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ووفود شعبهم يف األقاليم، وهتفوا مببايعتهم للملك ) اجلوالة( من فرق الرحالة -املسلمني
 .املعظم مع هتافات إسالمية، ومل حيدث مايعكر صفو املظاهرات

اهللا أكرب وهللا “: وامر سيل اإلخوان إىل ساحة قصر عابدين رافعني أعالمهم يهتفون 
نبايعك على كتاب اهللا وسنة  ،اإلخوان املسلمون يبايعون امللك املعظماحلمد، 
 .١٨٧”رسوله

ليحدث مايعكر صفو العالقات بني مجاعة اإلخوان ] ١٩٣٨[وجاء زواج امللك سنة  
اختالط ورقص وامللك، فقد اعتكفت عن املشاركة يف حفل الزواج ملا حدث به من 

،  يف وقت ينادونه فيه بأمري املؤمنني، وألقت اللوم يف ذلك على الشيخ املراغيومخور
وطالبته باحلرص على اللقب وحض امللك واحلكومة على تطبيق شريعة اإلسالم، لكن 
اجلماعة مع ذلك أعلنت عن عدم ختليها عن تأييد امللك والسعي معه لتحقيق أمنية اخلالفة، 

 .١٨٨وأعلنت صحيفتهم أم يهبونه الروح

ك وقد لقب ونشرت جريدة اإلخوان يف هذه الفترة عدة مقاالت لكتاب تابعني للمل 
 .١٨٩”احملرر العريب بالديوان امللكي اإلسالمي“أحدهم نفسه بـ 

وكان اإلخوان قرييب عهد باخلروج إىل املعترك السياسي، فدعوا إىل إلغاء األحزاب  
السياسية، واستعدوا خلصومتهم، لكنهم يف الوقت نفسه أكّدوا استمرار عالقتهم بالقصر 

ستؤدي إليه من توسيع سلطانه، فتنشر جريدة النذير الذي لقى يف دعوم استحسانا، ملا 
وإنّ لنا يف “: يف عددها األول مايؤكد ذلك حيث يقول البنا يف اية املقال اإلفتتاحي

 .١٩٠”جاللة امللك املسلم أيده اهللا أمالّ حمققاّ
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٦٥٦ 

ومن املالحظ أنه يف الوقت الذي ساءت فيه عالقة فاروق بوزارة حممد حممود، انقلب  
ن عليها، وكان واضحاً تعاطفهم مع علي ماهر ورغبتهم يف توليه السلطة، واعتربوا اإلخوا

 يف النذير مقاال -رمحه اهللا-ويكتب حسن البنا . أن السبيل للحكم الصاحل إلغاء األحزاب
يرفع فيه املرشد العام الرجاء للملك ] إىل مقام صاحب اجلاللة امللك فاروق األول[بعنوان 

باحلق وتقدمي النصيحة، وببني حاجة مصر إىل الوحدة واالستقرار، وميس بناء على اجلهر 
الوتر احلساس لدي فاروق، فيشري إىل أن مصر زعيمة للعامل اإلسالمي، وعليه ال بد أن 
تكون القدوة، واإلسالم ال يعرف الفرقة، وال يقر اخلصومة والتمزق، ويستشهد باآليات 

 . ١٩١القرآنية واألحاديث النبوية

غايل جريدة اإلخوان املسلمني يف مدح فاروق، بل قد وصل األمر بالصحيفة إىل التغين وت 
مبكارمه واإلشادة إىل تأثر رجال الوعظ واإلرشاد به وقوهلم الشعر فيه رغم أم ال 
يصوغونه إالّ لدافع قوي يتصل مبهمتهم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، هذا الشعر 

أن يظل التاج املصري يوماً األمم العربية واألعجمية، ويستعيد الذي يعرب عن رجاء 
اإلسالم جمده، وتنتهي إىل أن اإلخوان املسلمني يعقدون اآلمال على امللك يف خدمة 

 .١٩٢اإلسالم واملسلمني

ال تعتربه النذير جمرد خليفة، ولكنها ] الفاروق حييي سنة اخللفاء الراشدين[وحتت عنوان 
ي سنة اخللفاء الراشدين، وذلك على إثر خطبته يف رمضان، واليت أصرت على أنه حيي

 . ١٩٣محلت بني طياا الترضية للجماعة فيما خيتص بالسعي خلري مصر واألمم اإلسالمية

ويالحق اإلخوان حتركات فاروق، فحني يتقرر عودته إىل القاهرة، يصدر مكتب اإلرشاد 
صطف األعضاء بأعالمهم وجوالتهم على العام أمره إىل مجيع الفروع يف األقاليم، لي
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 واالحتفاء بالطلعة فروض الوالءألداء “احملطات اليت يقف فيها القطار امللكي 
 . ١٩٤”احملبوبة

إىل جاللة . ملك يدعو، وشعب جييب[ حتت عنوان -رمحه اهللا-ويكتب حسن البنا  
 فاروق على مواصال جهوده ليعتمد] امللك الصاحل فاروق األول من اإلخوان املسلمني

اجلماعة، فريفع إليه صورة من املظاهر اليت ال تتفق مع اإلسالم من بؤر اخلمور ودور 
حدود الفجور وصاالت الرقص وأندية السباق والقمار واملرأة السافرة املتربجة، وكيف أن 

، ويطلب منه أن يصدر أمراً ملكياً بأالّ يكون يف مصر املسلمة إالّ مايتفق مع اهللا معطلة
فإنه مائة ألف شاب مؤمن تقي من شباب اإلخوان املسلمني يف كل ناحية من “إلسالم ا

نواحي القطر، ومن ورائهم هذا الشعب، كلهم يعملون يف جد وهدوء ونظام يترقبون 
إن اجلنود على متام األهبة، وإنّ الكتائب معبأة وقد طال ا أمد ... هذه الساعة

 . ١٩٥”االنتظار

، وفيه فرض اإلجنليز على امللك أن يويل الوزارة للوفد بقوة ]١٩٤٢[ فرباير ٤ويأيت حادث
 -رمحه اهللا-السالح، وتزداد كراهية اإلخوان للوفد، ولكن امللك مل يسترح حلسن البنا 

الذي استخدم سياسة منتصف العصا بني الوفد وامللك، وأدرك فاروق ذلك، ومن مث 
] ٢٩[يفة اإلخوان يف تصرف املرشد العام بسرعة، وبإعادة إصدار صح

، يتصدر الغالف صورة فاروق ويف يده املسبحة، ويذهب وفد برئاسة ]١٩٤٢[أغسطس
إىل صاحب اجلاللة امللك “ إىل قصر عابدين لرفع هذا العدد -رمحه اهللا-حسن البنا 

، وتتكرر نفس الصورة مرة ثانية مع االحتفال بعيد اهلجرة، ومرة ثانية ”احملبوب أيده اهللا
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وراحت بعض األقالم تسطر عن تاريخ . ١٩٦”القدوة الصاحلة“لتح وكتب حتتها وهو م
 .١٩٧حممد علي ومآثره

 وفداً من املركز العام، ويسافر به إىل القصاصني عقب -رمحه اهللا-ويرأس حسن البنا  
حادثة امللك، وتنتقل إليها وفود من شعب األقاليم وفرق اجلوالة، وتصفهم صحيفة 

هم مجيعا شعورهم حنو مليك البالد حفظه اهللا وعجل له بالعافية حيدو“اإلخوان بأم 
 ، وتشيد بفاروق عندما ترك االحتفال بعيد ميالده وذهب إىل الصعيد ١٩٨”وسرعة الشفاء

 .١٩٩”يواسي املنكوبني منه ويزور الفقراء املعدمني ويصلهم بعطفه وبره“

حملافظة على األرض اليت ذه الصورة أثبت اإلخوان والءهم للملك حرصاً منهم على ا 
 .٢٠٠اكتسبوها، وإمياناً بأن احلكومات غري مستقرة ولكن العرش ثابت

وبإقالة الوزارة الوفدية تغري الوضع، ومل يعد هناك تنازع بني امللك وحكومته، وكان على  
اإلخوان االنعطاف كلية حنو القصر واحلصول على املساندة امللكية، وراحت صحيفة 

فيحمل غالفها ] ١٩٤٥[ياءها للملك، فتنتهز فرصة عيد ميالده اإلخوان تظهر ر
، وتسطر بأن عيد امللك هوعيد الشعب، وأن احلب الذي يكنه له هذا الشعب ٢٠١صورته

] رحلة احلجاز[ يف مقاله -رمحه اهللا-، ويشيد حسن البنا ٢٠٢مل مينحه لغريه من قبل
خوان إىل رئيس الديوان لرفعها باملقابلة بني فاروق وابن سعود، ويبعث بربقية باسم اإل

 .٢٠٣”يعز اإلسالم والعروبة بالفاروق العظيم“للملك يهنئه فيها بسالمة العودة وأنه 
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٦٥٩ 

يطالبه ] ١٩٤٥[ إىل الفاروق يف اية يونيو -رمحه اهللا-ويف عريضة بعث ا حسن البنا  
ت لواء الفاروق وهي فرصة ساحنة ملصر احلديثة حت“: بإلغاء األحكام العرفية وخيتمها بقوله

 . ٢٠٤”أن تنهض من جديد بعبء الرسالة اإلسالمية املشرقة

ومبناسبة لقاء فاروق بابن سعود تشيد جبهود األول يف تدعيم النهضة اإلسالمية وبناء 
 . ٢٠٥اجلامعة العربية، وتتصدر صوره مع الضيوف العرب صفحاا

ة ليوجه الشكر للملك على ومبناسبة تويل صدقي للوزارة يقف زعيم اإلخوان يف اجلامع 
 .٢٠٦استقالة النقراشي، ويشيد برئيس الوزراء اجلديد

عندما بدأت . ومتضي صحيفة اإلخوان يف طريقها، فيبعث املرشد العام برسالة إىل امللك 
 مشرياً إىل أنه معقد اآلمال -مفاوضات اجلالء بني صدقي واإلجنليز-املفاوضات 

 .٢٠٧والرجاء

  لة علىجها واحتلت صور فاروق أغلفتها، وهو قائم يصلي، وهو يستمع واستمرت ا
إىل آيات الذكر احلكيم، وهو حيتفل باملناسبات الدينية، وتقيم فرق اجلوالة االحتفاالت 

 .٢٠٨باملناسبات امللكية، وخيطب املرشد العام ليهنئ ويدعو أن يعز بالفاروق اإلسالم

 مبالبسه العسكرية، وتتبع حركاته وقامت حرب فلسطني، فتنشر صحيفتهم صورة فاروق
يف اجلبهة ولقائه بالعسكريني وحديثه معهم، وزيارته للجرحى يف املستشفيات 

 .٢٠٩العسكرية
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٦٦٠ 

إذا كانت األحداث “: وتكتب مبناسبة ذكرى تويل فاروق سلطاته الدستورية تقول 
فدى يف  فرباير املشؤم قد أظهرت وطنية امللك امل٤املاضية وعلى رأسها احلرب مث يوم 

أحلى صورة، فقد كللت معركة فلسطني هامته بفخار تزهو به مصر، ويباهي به التاريخ، 
. ٢١٠“فاألمة من ورائك واهللا من حولك خري حافظ وأقوى معني، قدنا ياموالي ماشئت

هذا يف الوقت الذي كان فيه فاروق متورطاً يف قبض عموالت من صفقة األسلحة 
 وكانت القضية منظورة أمام احملاكم، وكان فاروق يف الفاسدة للجيش املصري بفلسطني

 قد بلغ الغاية يف اون والفجور وقد شاعت فضائحه -]١٩٤٨[منتصف -هذا الوقت 
 .االخالقية يف شىت أحناء مصر

هذه ] هـ١٣٥٨[احملرم ] ٨[ على صفحات النذير يف-رمحه اهللا-ويرسل حسن البنا 
أعتقد “]: الكلمات اخلالدة[الدعوة فيما بعد بـ الرسالة إىل فاروق اليت وصفتها جملة 

 والوطن يفرض علي أن أضع حتت نظركم والعرشياصاحب اجلاللة أن اإلخالص لإلسالم 
يا “: مث يقول أيضاً” السامي صورة مصغرة جداً من املظاهر العجيبة اليت تتناىف مع اإلسالم

ة اليعمل ا يف بلد ينص صاحب اجلاللة، حدود اهللا معطلة التقام، وأحكامه مهمل
: و يسترسل يف وصف املفاسد مث خيتم رسالته بقوله” دستوره على أن دينه هو اإلسالم

قلها كلمة منقذة، واصدره أمراً ملكياً كرمياً، أالً يكون يف مصر املسلمة إالّ مايتفق مع “
 .٢١١”اإلسالم

] ١٥[ى غالف العدد وال تنسى جملة الدعوة نئة فاروق بعيد جلوسه على العرش فعل 
عيدان سعيدان احتفل يوم “: تظهر صورة امللك يف وسط الصفحة وجبانبها كتبت الة

األحد املاضي يف مجيع أحناء وادي النيل بعيد جلوس حضرة صاحب اجلاللة امللك فاروق 
 ....األول على عرش أجداده العتيد
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٦٦١ 

 .....ارميانكما احتفل بزواج جاللته حبضرة صاحبة اجلاللة امللكة ن 

والدعوة إذ تتقدم بعظيم التهنئة بالعيدين، تبتهل إىل اهللا العلى الكبري أن حيفظ ذات امللك،  
 .٢١٢”وأن جيعل أيامه كلها أعياداً سعيدة، وأن يعزه باإلسالم، ويعز اإلسالم به

هذا الدعاء يف الوقت الذي كانت املظاهرات تف فيه ضد مباذل فاروق، حىت لقد  
، ولكن ”خرجت الطهارة من بيت الدعارة“ماهري عندما طلق زوجته األوىل هتفت اجل

] ٦٤[جملة الدعوة أيضاً يف السنة التالية مل تفوت فرصة عيد اجللوس امللكي، ففي العدد 
وقبيل انقالب يوليو حبوايل شهرين ونصف تظهر صورة فاروق على الصحفة األوىل 

كي، حتتفل مصر اليوم بعيد جلوس حضرة صاحب عيد اجللوس املل“: وجبانبها كتبت الة
اجلاللة فاروق األول ملك مصر والسودان على عرش آبائه وأجداده، وحنن إذ نرفع إىل 

ندعو اهللا خملصني .... مقام صاحب اجلاللة امللك وإىل األسرة املالكة الكرمية أجل انينا
يرفل يف حلة قشيبة من حلل احلرية أن جييء هذا العيد امليمون يف العام املقبل ووادي النيل 

 .٢١٣”احلقة واالستقالل الكامل والوحدة املنشودة

 مل يستجب دعاءهم فلم يأت هذا العيد امليمون يف أي عام -جلت حكمته-ولكن املوىل  
تال، وحلت حمل صور فاروق صورة حممد جنيب على عدد خاص أصدرته الدعوة عن 

 .٢١٤كتهم، فتأملحركة اجليش اليت زعم اإلخوان أا حر

] ١٤/١١/١٩٥١[أما حسن اهلضييب ففور تعيينه مرشداً عام يذهب إىل قصر عابدين يف  
، ويصحبه يف ذلك لفيف من مظهراً تأييده وطاعته لقاتل شيخهليوقع يف سجل التشريفات 

 . ٢١٥قادة اإلخوان ونشرت صحيفة اجلمهورية صورة موثقة من التوقيعات
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٦٦٢ 

يف أن كل من كتب امسه قد صاحب املرشد نتيجة الصراع لطيفة حممد سامل . وتشكك د 
داخل اإلخوان حول هذا التصرف، ولكنها تؤكد أن املرشد قد ذهب ومعه بعض 

 .٢١٦القيادات

فسنفرد هلا فقرة خاصة ] ٢٠/١١/١٩٥١[أما عن زيارة حسن اهلضييب للملك يف  
 قد زار قصر - للملكباإلضافة ملقابلته-ألمهيتها، ولكننا نسجل هنا أن حسن اهلضييب 

ليوقع يف سجل التشريفات، مرة عند ) إن مل يكن أكثر(عابدين فيما نعلم ثالث مرات 
 .تعيينه وقد ذكرناها

يتوجه للقصر مهنئاً مبولد ويل العهد يف وقت كانت ] ١٦/١/١٩٥٢[واملرة األخرى يف  
 .اجلموع تف يف الشوارع ضد فاروق وضد فساده

رافعاً والءه مستنكرا هذه ] ٢٥/٥/١٩٥٢[يف سجل التشريفات يف واملرة الثالثة يوقع  
الصيحات اليت تعالت ضد األعتاب السامية مربئاً اإلخوان من االشتراك يف مثل هذه 

 .٢١٧األعمال

إن :  يقول-بعد كل هذا-ومن الطريف أن أحد كتاب اإلخوان وهو فريد عبداخلالق  
 .٢١٨!!” الذي ال حاجة به إىل مصانعة امللككان الوحيد بني الزعماء السياسني“اهلضييب 

 .وأختم هذه الفقرة بكلمتني لعمر التلمساين ال أظنه حيترم فيهما ذكاء القارئ 

واستقبله اإلخوان استقباالً باهراً، ال ليظهرواً قوم أمامه، “: أما األوىل فيقول عن فاروق 
 .٢١٩!!” اإلسالمولكن ليعربوا عن فرحتهم به، وليعلم أن القوة واملنعة يف
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٦٦٣ 

] ١٩٢٨[من يدري لو مل تقم حركة اإلخوان املسلمني يف مصر عام “: أما الثانية فقوله 
 مستقراً على عرشه -رمحنا ورمحه اهللا-كان امللك فاروق ! ماذا يكون احلال أيامنا هذه؟
 .٢٢٠”تسنده قوة اجليش والشرطة

 : اجلوالة وامللك -٢

ضات اجلوالة ليظهر قوة اجلماعة ويظهر ا أن  استعرا-رمحه اهللا-استغل حسن البنا  
مجاعته القوية تؤيد امللك وتسانده، فقد كان أول ظهور للجوالة يف شكل استعراض عند 

 .٢٢١]١٩٣٧[تنصيب امللك فاروق على عرش مصر 

وتستمر احتفاالت اجلوالة باملناسبات امللكية فتشارك يف االحتفاالت بعودة امللك للقاهرة  
ويالحق اإلخوان حتركات فاروق فحني . ٢٢٢يف حادث سيارة يف القصاصنيبعد إصابته 

يتقرر عودته للقاهرة، يصدر مكتب االرشاد العام أمره إىل مجيع الفروع يف األقاليم 
ألداء “ليصطف األعضاء بأعالمهم وجوالتهم على احملطات اليت يقف فيها القطار امللكي 

 . ٢٢٣”فروض الوالء واالحتفاء بالطلعة احملبوبة

وزار امللك عبدالعزيز آل سعود مصر، فكانت فرصة الستعراض اإلخوان جلوالتهم أمام  
شرفة قصر الضيافة، وكان يقف إىل جواره أمحد السكري الوكيل العام لإلخوان، واندس 

 بني اجلماهري يشاهد االستعراض، وتكررت االستعراضات يف عيد -رمحه اهللا-حسن البنا 
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٦٦٤ 

، وتصف النذير اجلوال بأن عليه أن يكون خملصاً هللا ٢٢٤جلوسهميالد امللك أو عيد 
 .٢٢٥وللوطن وللملك ولوالديه ولرؤسائه ومرؤوسيه

 : عقد املؤمتر الرابع لإلخوان املسلمني-٣

مبناسبة تتويج فاروق خلفا لوالده ] ١٩٣٧[عقد اإلخوان املسلمني مؤمترهم الرابع عام  
 .٢٢٦ولالحتفال ذه الذكرى

 :داة باخلالفة لفاروق السعي للمنا-٤

 .سعت صحف اإلخوان إىل املطالبة بإقامة اخلالفة وتولية فاروق هلا واغراءه بذلك 

نادت باخلالفة لفاروق يف ] اخلالفة جامعة املسلمني موحدة جلهودهم[فتحت عنوان  
، وحني انتقدت جملة اإلخوان ٢٢٧حماولة استغالل مابدا من ميل لديه للدين لصاحل دعوم

ألنه ال !! مون املفاسد اليت جرت يف حفل زفاف امللك وجهت اللوم للشيخ املراغياملسل
حيض امللك واحلكومة على التزام اإلسالم، وكتبت هذا املعىن يف مقاالت حتت عناوين 

إىل األستاذ األكرب أهكذا تكون إمارة “، ]هدية اإلخوان املسلمني إىل عرش مصر[
] اخلالفة اإلسالمية[الصريح هذا املعىن حتت عنوان كما أكدت جملة القلم ” املؤمنني؟
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٦٦٥ 

كما يصف -ولقد قرر الدكتور زكريا سليمان بيومي املتعاطف مع اإلخوان املسلمني  
من داخل احلركات نفسه يف مقدمة حبثه عن اإلخوان املسلمني وأن نظرته منبثقة 

ممثلة يف مجاعيت -إن اجلماعات اإلسالمية “:  هذا األمر حيث يقول-٢٢٩اإلسالمية
 قد هادنت القصر بل ماألته أحياناً ونادت له باخلالفة رغم معاداة -اإلخوان وشباب حممد

 للحركة الوطنية والشريعة اإلسالمية، مما اعترب جنوحاً من هذه -يف الغالب-سلوكه 
اإلساءة إىل منصب إىل طريق معاداة احلركة الوطنية فضالً عن إسهامها يف اجلماعات 
 .٢٣٠”اخلالفة نفسه

 مما يلي، كيف أفرط البنا -إن شاء اهللا-وكما رأى القارئ مما سبق، وكما سريى  
واإلخوان يف مدح امللك والثناء عليه ووصفه باإلسالم والتقوى، وهو ملك حيكم البالد 

وقانون وضعي، ورجل فاسق فاجر متهتك زكمت فضائحه مبوجب دستور علماين 
إن هذا . األنوف، وحاكم خائن اشترى جليشه سالحاً فاسداً مقابل عموالت يقتنصها

املسلك اإلخواين يطمس التوحيد واإلميان، ومييع عقيدة املواالة واملعاداة، ويعمي على 
 معرفة ارمني وسبلهم، قال املسلمني أعداءهم خبالف ما أمر اهللا تعاىل به من وجوب

 ].٥٥األنعام [﴿وكذلك نفصل اآليات ولتستبني سبيل ارمني﴾ : تعاىل

ومل يكتف اإلخوان ذا التمييع العقائدي بأقواهلم ومواقفهم، بل أصلوا هذه امليوعة  
تأصيالً شرعياً، وجعلوها من عقائدهم، عندما أعلن مرشدهم الثاين حسن اهلضييب مبدأ 

، وألف كتاباً ينهي فيه أتباعه عن اخلوض يف مسألة احلكم الشرعي يف "عاة ال قضاةد"
 .الواقع الذي يواجهونه

 التفاهم مع امللك على إزاحة النقراشي يف مقابل إظهار التأييد للملك يف فرباير -٥
]١٩٤٦.[ 
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٦٦٦ 

ويف “:  فيقول-وكان وقتها طالباً يف اجلامعة-حيكي أمحد عادل كمال عن هذه احلادثة  
منتصف الليل تقف سيارة ملكية فاخرة يف احلي الشعيب احللمية اجلديدة أمام البيت 

حسن البنا رمحه اهللا، ... املتواضع الذي يسكنه الرجل الفقري الذي يهز الدولة ويهز العرش
وكان موقف . وطلب الرجل ملقابلة عاجلة مع رئيس الديوان امللكي أمحد حسنني باشا

لقد أساء النقراشي باالعتداء على أبنائنا ...  حامساً وواضحاً-ه اهللارمح-حسن البنا 
إم مل يطلبوا إالّ جالء قوات ... الطالب الذين مل يقترفوا إمثاً إالّ املطالبة بأمانينا القومية

ولذلك ال ... االحتالل ووحدة وادي النيل، وهي مطالب مشروعة ال ينكرها إال خائن
ن الوزارة ومل خيرج الرجل من سراي عابدين إالّ ومعه وعد بد أن خيرج النقراشي م

 ”بذلك

اتصل . ويف نفس الوقت كانت اتصاالت أخرى جتري معنا حنن الطالب: "ويقول أيضا 
 وطلب إيلَّ -وكان طالباً بكلية اهلندسة-يب عمر أمني سكرتري قسم الطالب آنذاك 

ملقابلة " الدقي"ان عبداملنعم بـ احلضور مندوباً عن كلية التجارة يف موعد حدده مبيد
 .ويف املوعد وجدت مندوبني من اإلخوان عن سائر الكليات! رئيس الديوان امللكي

كنت يف العشرين من عمري، وكانوا حنو ذلك، وتقدمنا إىل الفيال اليت كان يقطنها أمحد  
شا وبيننا وعلمت أن واسطة االتصال بني البا... حسنني باشا فأدخلنا إىل حجرة الصالون

مصطفى أمني، وكان هو نفسه حاضراً، كما شهد جانباً /كان الصحايف املعروف األستاذ 
 .من االجتماع كرمي ثابت املستشار الصحفي للقصر امللكي

وجاء الباشا وكان حريصاً كل احلرص إن يتباسط معنا يف احلديث، وذكر أن امللك  
حيس بأحاسيسنا ويشعر مبشاعرنا، وسقط شاب مثلنا، وأنه حيبنا ألننا من جيله، وألنه 

كرمي ثابت، فقال إن امللك مثلنا حيب معاكسة الفتيات، ومل يكن منتبهاً فيما يبدو إىل أننا 
واستمر . إخوان مسلمون، وأراد حسنني باشا أن يتدارك األمر ولكن بعد فوات األوان

. له الطالب يف اجلامعة عاتب علينا أشد العتب ملا فع-جاللة امللك-يقول إنه لذلك فهو 
وأجبنا بأن النقراشي أساء وضربنا، وقال هناك سلطة عليا يف البالد وهي امللك وأنه كان 

 .باستطاعتنا أن نشكو النقراشي إىل امللك



 

٦٦٧ 

قلنا إن النقراشي منع مظاهرة سلمية من الوصول إىل قصر عابدين، وزج بإخواننا يف 
 !السجون ومازال يبحث عنا للقبض علينا

ويفرج عن املقبوض ، النقراشي خيرج من احلكم: أصبح صفقةوانتهى احلديث بيننا إىل أن  
 . وحتفظ القضايا، عليهم

حفاظا على كرامتنا يف ! وحنن نقوم مبظاهرة من اجلامعة إىل قصر عابدين تف حبياة امللك 
هو سقوط البالد وقد ضحى امللك بالنقراشي، وكان كل مايهمه هيبته هو، وكان مايهمنا 

 .٢٣١"النقراشي واإلفراج عن إخواننا

وسوف ترى يا أخي أن هذا النقراشي سيأيت مرة أخرى للحكم، وسيؤيده اإلخوان مث  
 .سيهامجونه ويقتلونه ألنه خائن

أما الذي أتى بعده فهو إمساعيل صدقي عميل اإلنكليز واملقرب إىل كبار أثرياء اليهود،  
فس املنهج الذي ال يستند على عقيدة الوالء والرباء ن. وسيؤيده اإلخوان مث يهامجونه

 . واملستمر حىت اليوم

 ].م١٩٤١[ تدخل للملك إلعادة البنا بعد نقله واإلفراج عنه بعد اعتقاله -٦

تدخلت السراي إىل جانب البنا إلعادته إىل القاهرة بعد نقله إىل الصعيد بأمر من حسني  
وكذلك تدخلت لإلفراج عنه ووكيله بعد . يز وبوحي من اإلنكل-رئيس الوزراء-سري 

 .٢٣٢]١٩٤١[اعتقاهلما سنة 

 :  مع امللك على حماربة الشيوعية حتت لوائه-رمحه اهللا- اتفاق حسن البنا -٧
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٦٦٨ 

أشار فيها إىل “]: ١٩٤٥[ إىل فاروق بعريضة يف أواخر -رمحه اهللا-بعث حسن البنا  
تمع وأن السبيل إىل مواجهتها هو األفكار القلقة اليت دد القواعد األساسية للمج

االعتصام حببل اهللا وهي فرصة ساحنة ملصر احلديثة حتت لواء فاروق أن تنهض من جديد 
 .٢٣٣”بعبء الرسالة اإلسالمية املشرقة

 : دعم امللك للجماعة -٨

من جملة املسلمون الربقية التالية للسفري الربيطاين ] ٤٥[ينقل حممود الصباغ عن العدد  
دة البنا بتأثري السراي من الصعيد بعد أن نقله حسني سري رئيس الوزراء بإمياء عقب إعا
 .من اإلنكليز

إن القصر امللكي بدأ جيد يف اإلخوان أداة مفيدة، وأن امللك أصدر بنفسه أوامر ملديري “ 
األقاليم احملافظني بعدم التدخل يف أنشطة اإلخوان الذين يعملون بال أطماع شخصية 

 ” .لبالدلرفاهية ا

 .٢٣٤”ال شك أن اجلماعة استفادت كثرياً من حماباة القصر هلا“: وقال السفري 

لطيفة حممد سامل عن تقارير اخلارجية الربيطانية عن وضع اإلخوان أثناء وزارة . وتنقل د 
ومل ميسهم الضرر أثناء وزارة حسن صربي حيث ساندهم القصر “: حسن صربي مايلي

 .٢٣٥”]١٩٤٠[ املالية اليت بدأت منذ وواصل إمدادهم باإلعانات
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٦٦٩ 

كما تنقل أيضاً أن ال مبسون يشكو حلكومته من اجلماعة ويبني أا مستمرة يف العمل  
 .٢٣٦ضد بريطانيا بتشجيع من القصر

 أن امللك قد أوقف املعونات املالية اليت كانت تتلقاها -عن نفس التقارير-وتنقل أيضا  
رمحه -فاهم حمدد بني الطرفني بعد اتفاق حسن البنا اجلماعة من القصر، ومل يعد هناك ت

 والنحاس على تنازل البنا عن ترشيح نفسه يف مقابل بعض التنازالت من -اهللا
 .٢٣٧احلكومة

وتذكر أيضاً أنه بسقوط الوزارة الوفدية تغري الوضع، ومل يعد هناك تنازع بني امللك  
قصر وإسقاط الفجوة القائمة وحكومته، وكان على اإلخوان االنعطاف كلية جبانب ال

، وتنقل أيضا أن امللك ذكر للسفري ٢٣٨واحلصول على املساندة امللكية، وهذا ماسعوا إليه
الربيطاين أنه على صلة وثيقة م، ويشري إىل انتشارهم، لكنه يطمئنه بأم ال يتدخلون يف 

 .٢٣٩السياسة

 للسفارة الربيطانية حول وتذكر أيضاً نقالً عن مذكرة والتر مسارت املستشار الشرقي 
لقائه مع حسن رفعت وكيل وزارة الداخلية يف حكومة النقراشي، الذي أخربه أنه ليس 
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هناك ضرر من أن يعطي فاروق هلم بعض التشجيع، ألم أحسن أداه حملاربة الشيوعية، 
 قد تلقى أموأالً من اإليطاليني -رمحه اهللا-كما صرح حسن رفعت بأن حسن البنا 

 .٢٤٠ان والقصر والوفد لتوسيع تنظيمهواألمل

لطيفة أيضاً أن امللك ساند اإلخوان كوسيلة حملاربة الوفد يف وزارة النقراشي . وتذكر د 
بعقد ] ١٩٤٥[األوىل، ولذلك مل يكن غريباً أن يسمح النقراشي لإلخوان يف سبتمرب 

االجتماعات، وترتب املؤمتر العام لنواب األقاليم يف الوقت الذي منع فيه كل املؤمترات و
 . ٢٤١على ذلك أم حصلوا على حرية التجوال والتنقل، وهذا ماكانوا يسعون إليه

لطيفة أيضاً أن وزارة إمساعيل صدقي مثلت قمة االرتباط بني فاروق . وتذكر د 
واإلخوان، ويستاء القائم باألعمال الربيطاين لذلك وأنه مع حكومته أصبحا مرتكزان على 

مني الذين زادت قوم إىل درجة كبرية وبالفعل فقد قدمت اجلماعة خدماا اإلخوان املسل
 .يف مشاركتها يف احلملة على الشيوعيني

 إىل إحدى والئم -رمحه اهللا-وانعكس الرضا امللكي على اجلماعة، فدعي حسن البنا  
الذي قصر عابدين، وجاء يف الدعوة أن احلضور بالردجنوت، فاعتذر ألنه ال ميلك املال 

 . ٢٤٢يشتريه به
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٦٧١ 

أن القصر يف ] ١٩٤٨[لطيفة أيضاً عن القائم باألعمال الربيطاين يف اية سبتمرب . وتنقل د
بعض الظروف يقدم على تأييد اإلخوان ألم التنظيم الدميابوجي الوحيد ذو القوة الكافية 

 عودة الوفد اليت متكن فاروقاً من احلصول على التأييد الشعيب وإحكام املوازنة يف حالة
 .٢٤٣للحكم

ومن األمانة العلمية أن نذكر أن كل الروايات اليت بني أيدينا عن تلقي اجلماعة إعانات 
أحدمها املصادر الربيطانية، وهي مصادر ال : مالية من القصر أو غريه هي من مصدرين

ح يستطيع املرء أن جيزم بصحة ما تتناقله، وثانيهما شهادة األستاذ أمحد حسني حيث صر
 .بأن احلكومة دعمت ومولت جوالة اإلخوان

 للجماعة يف فترات عديدة فهو أمر ثابت، تكرر -وامللك خاصة–أما تأييد احلكومة 
 .٢٤٤ الشهادة اهلامة لألستاذ أمحد حسني بتفصيل يف

من األوضاع ) اإلخوان املسلمون(وما الضرر أن تستفيد مجاعة : وقد يسأل سائل
 دعوا؟ وليس هذا هو السؤال الصحيح؟ بل السؤال الصحيح والتناقضات السياسية لصاحل

هل ميكن أن تتنازل مجاعة إسالمية عن مبادئها وعقيدة الوالء والرباء من أجل ما : هو
تزعمه مصلحة للدعوة؟ هذا هو السؤال اخلطري، وهو الذي جييب عليه أصحاب الدعوات 

مية هي يف هداية الناس لعقيدة وأتباع الرسل بالرفض والنفي، ألن قيمة الدعوة اإلسال
التوحيد، وليس يف قفزها من موقف لنقيضه، وال يف استفادا من بعض فتات الدنيا 

﴿ولَوالَ :  لنبيه صلى اهللا عليه و سلم-سبحانه وتعاىل-قال اهللا . تغاضياً عن الوالء والرباء
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ِإذاً لَّأَذَقْناك ِضعف الْحياِة وِضعف } ٧٤{ِليالً أَن ثَبتناك لَقَد ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئًا قَ
 ].٧٥ و٧٤اإلسراء [الْمماِت ثُم الَ تِجد لَك علَينا نِصريا﴾ 

 : استشارة امللك للبنا يف تعيني إمساعيل صدقي رئيساً للوزارة-٩

موضعاً ولن نسهب هنا يف تفاصيل عالقة إمساعيل صدقي باإلخوان، فسنفرد هلا  
 يف تعيني -رمحه اهللا-، ولكننا هنا نتناول واقعة استشارة امللك حلسن البنا ٢٤٥خاصاً
عندما وقع اختيار امللك على تويل إمساعيل صدقي “: لطيفة حممد سامل. تقول د. صدقي

 ليستشريه يف أمر جميء رئيس الوزراء -رمحه اهللا-الوزارة، بعث برسول إىل حسن البنا 
 . ظن فاروقاجلديد، ومل خيب

فقد سر املرشد العام من أنه أصبح يستشار يف السياسة العليا ووافق موافقة تامة على  
االختيار، ويف اليوم التايل لتأليف الوزارة، ذهب إمساعيل صدقي إىل املركز العام لإلخوان 

ووقف زعيم اإلخوان يف اجلامعة .  الزيارة-رمحه اهللا-وترك بطاقة، ورد له حسن البنا 
 . ٢٤٦”ويشيد برئيس الوزراء اجلديد على استقالة النقراشي، وجه الشكر للملكي

 : سعى البنا للقاء امللك- ١٠

 لقاء امللك لطمأنته بأن اإلخوان ال يريدون به شراً فيما بني -رمحه اهللا-حاول حسن البنا  
هي يدينا من مصادر ثالث مرات، منها واحدة اعترف ا عمر التلمساين يف مذكراته و

. ٢٤٧)ناهد رشاد(اليت كانت عن طريق طبيب امللك يوسف رشاد وزوج إحدى عشيقاته 
اخلاص يوسف ) أي طبيب امللك(وفعالً التقى طبيبه “: وجيمل التلمساين الواقعة فيقول
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) امللك(رشاد باإلمام الشهيد، ولكن األيدي اليت ال تضمر خرياً لشرع اهللا زرعوا يف قلبه 
 .٢٤٨”اخلوف من اإلخوان

عقب خروجه من -أما تفاصيل هذه الواقعة فقد بدأت عندما اتصل حممد أنور السادات  
 باملرشد العام، فأفصح األخري عن أن املتاعب تأتيه من ناحيتني، ناحية امللك، -املعتقل

وناحية األجانب، وبني أن فاروقاً يشعر خبطورة دعوة اإلخوان على أساس أا تقوم على 
بايعة ال بالوراثة، وعليه فإنه خيشى أن يضرب ضربته واحلركة مل تبلغ أن يكون امللك بامل

 .بعد أوج قوا

وذكر أن األجانب ميكن أن يطمئنوا للدعوة لو اطمأن إليها امللك، وأنه يستطيع أن  
يكسب ذلك لو تقابل معه حيث ميكنه أن يزيل من نفسه األوهام والشكوك، يف الوقت 

 أن يبدأ معه سياسة وفاق أو تعاون، وطلب من السادات الذي أوضح فيه أنه ال يريد
التوسط للتنفيذ لدي صديقه يوسف رشاد، ومتت املهمة، وطلب فاروق أن يقابل يوسف 
رشاد املرشد العام، ويستمع إليه، وينقل له احلديث، لريى إن كان يقابله، مث عاد امللك 

ألمر باللقاء، وجرى احلديث الذي وألغى ما ارتآه، وتكررت احملاولة مرة أخرى، وانتهى ا
 حنو امللك واليت -رمحه اهللا-خرج منه يوسف رشاد مقتنعاً خبلوص نية حسن البنا 

 .استبعدها فاروق

ولكن االرتياب عاد إىل نفس السادات من البنا الستمرار عالقة األخري بالقصر عن طريق  
 .٢٤٩غري يوسف رشاد

ملا ظهرت يف األفق فكرة حل اجلماعة، ومل ] ١٩٤٨[أما احملاولة الثانية فكانت يف اية  
-تكن فكرة حل اجلماعة وليدة حلظتها، وإمنا رددت حوهلا األقوال، مما أجلأ حسن البنا 

 إىل مرتضى املراغي وكان مديرا لألمن، وحتدث معه بشأن خطورة تنفيذ هذا -رمحه اهللا
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هم لإلخوان لدى فاروق، اإلجراء، وأبدى غضبه على النقراشي وامه بأنه يكيل الت
وتتضمن أم يريدون قتله وينبذون تصرفاته، ورفض املرشد العام وساطة مرتضى املراغي 
عند النقراشي، وبني أنه ممكن الصرب عليه، ألنه قد يترك منصبه يف أي وقت، أما امللك فهو 
ون باق، وطلب أن ينقل له رسالة شفوية بأن اإلخوان ال يريدون به شراً وال ينبذ

تصرفاته، وأم ليسوا بقوامني عليه، ورجاه أن يقنعه بالعدول عن اختاذ تلك اخلطوة 
واعتربها جرمية نكراء، ولكن عندما عرض مدير األمن العام على مسامع رئيس الوزراء 

 .٢٥٠الرسالة عارض يف توصيلها للملك

له بأربعة أيام أصدر أما احملاولة الثالثة فكانت عندما اغتيل حكمدار القاهرة، وعقب اغتيا 
حبل مجاعة اإلخوان وفروعها باألقاليم ] ١٩٤٨ ديسمرب ٨[النقراشي أمراً عسكرياً يف 

ومصادرة أمواهلا، وجاء من بني التهم اليت وجهت إليها أا تعد لإلطاحة بالنظام السياسي 
ر الصحايف القائم عن طريق اإلرهاب، مما أدى باملرشد العام لالستغاثة بكرمي ثابت املستشا

للملك، وطلب وساطته، وأبرز له أمهية حركة اإلخوان ومدى الفائدة اليت يكسبها العرش 
إذا عرف كيف يستفيد من نشاطها الديين، واعترف أن اشتغاهلم بالسياسة كان خطأً، 

 .وأن عليهم قصر رسالتهم على خدمة الدين

يتدخل بنفوذه لدي وطلب من كرمي ثابت نقل هذا احلديث للملك مع الرجاء بأن  
النقراشي ليوقف تدابري احلل واملصادرة، وليبقى على اإلخوان كهيئة دينية تنصرف إىل 
تأدية رسالتها األخالقية دون أن جتاوزها، مث عاد وكرر أن اإلخوان من هذا املنطلق هم 

امللك، عون كبري للملك يف مقاومة الشيوعية واملبادئ اهلدامة، واختتم حديثه بأنه إذا وافق 
فهو مستعد تسهيالً ملهمة احلكومة إذاعة بيان يعلن فيه أن اإلخوان لن يشتغلوا بالسياسة 

 . بتاتا، وأم سيوجهون جهودهم لألغراض الدينية وحدها

وعندما هم كرمي ثابت بالتوسط، وجد فاروق يف شدة الغضب على حسن البنا رمحه  
تائج اليت تطبعها مصلحة املساحة ومرتوع اهللا، حيث أخرج من أحد األدراج نتيجة من الن
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منها صورته وملصق مكاا صورة املرشد العام، وعلق عليها بأا صورة امللك اجلديد، 
 .٢٥١وكان رجال املباحث قد عثروا عليها يف دمنهور ومن مث فشلت الوساطة

 : اختيار اهلضييب مرشداً عاما-١١

املسلمني بعد وفاة حسن البنا رمحه اهللا، وقد مت اختيار حسن اهلضييب مرشداً عام لإلخوان  
ختطى هذا االختيار قانون اجلماعة، إذ إن اهلضييب مل يكن يف مجاعة اإلخوان املسلمني، 
وأراد التيار الذي اختار اهلضييب ملنصب املرشد العام حتصيل عدة فوائد منها إرضاء امللك 

 النظام اخلاص عن القيادة، وقد وإرضاء القضاة وإبعاد التيار املتطرف وخاصة قيادات
كما أن احلوادث نفسها أثبتت أن حسن . صرح ذا اإلخوان أنفسهم والذين أرخوا هلم

اهلضييب سعى إلرضاء القصر وللقضاء على اجلانب املتشدد من اجلماعة، كما سنرى يف 
 . بقية البحث

 حسن اهلضييب، وحنن هنا نعرض ألقوال اإلخوان مث ألقوال غري اإلخوان حول اختيار
 .وكلها تدور حول املعاين اليت أسلفناها

واستبشر اإلخوان مبرشدهم اجلديد، وأولوه ثقتهم، والتفوا “: يقول فريد عبداخلالق 
 الذي ساءته تصرفات تصاحلا مع القضاءحوله، وقد رأوا يف اختياره على رأس اجلماعة 
صدور قرار حل اجلماعة، قبل ] ١٩٤٨[بعض األفراد وارتكام حوادث عنف يف عام 

وال يزال الرأي العام يذكر مقتل النقراشي واغتيال اخلازندار، ويف هذه التصرفات ما شوه 
صورة اجلماعة يف نظره، ويف موافقة األستاذ اهلضييب على أن يكون مرشداً لإلخوان 

 .٢٥٢”املسلمني تصحيح هلذه الصورة

وكان البناء “: اعة بعد توليه شئواويقول أيضاً عند كالمه على عمل اهلضييب يف اجلم
الداخلي هو اآلخر حيتاج إىل عالج بعد املتاعب اليت حلت به يف أخريات أيام اإلمام 

النظام "، عندما وقعت تلك التصرفات الفردية عن قيادة وبعض أعضاء "حسن البنا"
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رشد، وعلى بقيامهم حبادثيت االغتيال اللذين سبقت اإلشارة إليهما، دون علم امل" اخلاص
غري منهج اجلماعة ووسائلها يف حتقيق أهدافها، اليت ليس فيها االغتيال أو العنف، فقد 

 . ٢٥٣”أعترب حسن البنا ذلك خروجاً على نظام اجلماعة

عضو مكتب اإلرشاد وأحد أقطاب اجلماعة وصاحب جملة -ويقول صاحل عشماوي  
 يف خطابه أمام اهليئة -ما بعدالدعوة والذي غضب عليه اهلضييب وفصله من اجلماعة في

مث عندما أراد األستاذ منري دلة تعيني مرشد عام للجماعة، “: التأسيسية لإلخوان املسلمني
وعندما اقترح اسم األستاذ حسن اهلضييب، ومل يكن معروفاً ألحد من اإلخوان يف ذلك 

ل اإلخوان، الوقت إالّ العدد القليل، وكيف إنه قال بأن هذا احلل هو الذي جيمع مش
وجيعلهم على قلب رجل واحد، ومينع تنازعهم وفرقتهم، وكيف أم ذكروا اعتبارات 
أخرى ومزايا هلذا االختيار ال حمل لذكرها اآلن، مث ذكر كيف أنه ختطى العقبات 

 .٢٥٤”ومتت اإلجراءات رغم خمالفتها الصرحية لنظام اجلماعة“: إىل أن قال” القانونية

خيطئ من يظن أن األحداث األخرية يف حميط اإلخوان “:  الحقويقول أيضاً يف مقال 
كانت نتيجة لقرار املكتب القاضي بفصل أربعة من خرية اإلخوان من غري توجيه اام 
إليهم أو حتقيق معهم، وبدون إبداء األسباب، إمنا احلقيقة أن هذا القرار كان عارضاً ملرض 

 .٢٥٥” مرشداً عاماً للجماعةأصاب الدعوة منذ جميء األستاذ حسن اهلضييب

وعلى أية حال، فإن االجتاه “]: ١٩٥١[لطيفة حممد سامل عن أحداث . وتقول د 
املتطرف مل يتحكم يف املوقف، وضح ذلك يف اختيار حسن اهلضييب مرشداً عاماً، وجتاهل 

 وال االختيار قانون اهليئة التأسيسية، ومل يكن اهلضييب عضواً فيها، وال يف مكتب اإلرشاد،
رئيس شعبة، ومل يكن حيضر درس الثالثاء، لكن قيل إن هذا الرجل هو الذي اختاره 
حسن البنا يف أيام احملنة ووكله اإلشراف على رعاية أسر اإلخوان، وقد عمل بالقضاء فترة 
طويلة، والواقع أنه مل يتمتع بالشخصية القوية اليت تؤهله للزعامة الفردية كسلفه، وكان 
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صود، نظراً لصعوبة البيعة ألحد العناصر القوية املتنافسة، ذلك من ناحية، هذا هو املق
وهي تعتمد على مهادنة وللسياسة اجلديدة اليت ارتأى اإلخوان انتهاجها جتاه فاروق، 

، فاملختار ميت بصلة نسب لناظر اخلاصة القصر الستعادة اجلماعة ملكانتها من ناحية أخرى
وكان وص اإلجنليزي بالديوان، ومعروف عنه دماثة أخالقه، امللكية ولرئيس القسم املخص
 .القصر يسعى لتبوئه املركز

وبدأت مرحلة حتالف جديدة بني فاروق واإلخوان، وألغى قرار حل اجلماعة وعادت إىل  
شرعيتها، لكنها ارتدت ثوباً آخر يتفق مع االجتاه اجلديد، وكان أول خطاب وجهه 

 قصر نداءه للجماعة على تقوى اهللا وطاعته وترتيل املرشد العام يعكس ذلك، حيث
 .٢٥٦”القرآن

أما طارق البشري فريد على القول بأن امللك مل يكن له دور يف اختيار اهلضييب بدليل أن  
وقد ال تكون صلة املصاهرة بني اهلضييب وناظر “: اجلماعة احتفظت به بعد الثورة فيقول

مبراعاة استقاللية . يست بذات شأن هاموهي كذلك ل. اخلاصة ذات شأن سياسي هام
ومبراعاة ماتكشفت عنه شخصية اهلضييب من صالبة نادرة يف أوقات احملن، ولكن . الدعوة

املالينة ، اختيار مقصوداً به ]١٩٥١[يظل اختيار اهلضييب يف الظروف السياسية لعام 
إن هذا “ً :يضاويقول أ. ”واإلمياء خبفوت اجلانب املتمرد املشاكس من نشاط اجلماعة

اخلط السياسي املالين قد تقرر بني اإلخوان، يف ظروف مد ثوري وتصاعد، فجاءت 
. ”]١٩٣٦[حركة اإلخوان غري متمشية مع الزخم احلاصل، خاصة بعد إلغاء معاهدة 

جاءت سياسة اجتاه اهلضييب يف اإلخوان بإمالء من السياق الداخلي “: ويقول أيضاً
التنظيم السري املسلح لإلخوان وتعمل على هلا، جاءت حتاصر للجماعة والتطور الذايت 

 .٢٥٧”تقليم أجنحته

                                                 
 ٣٠/١٠/١٩٥١ يف ٣٧، الدعوة عدد ٧١٥: ص) ١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط امللكية يف مصر 256
 .١: ص

 .٦٥:  املقدمة ص-١٩٥٢ – ١٩٤٥ احلركة السياسية يف مصر 257



 

٦٧٨ 

ويف . ]١٩/١٠/١٩٥١[مت اختيار حسن اهلضييب مرشدا عاما يف وهكذا  
توجه هو ولفيف من قيادات اإلخوان إىل قصر عابدين ليسجلوا ] ١٤/١١/١٩٥١[

دمي آيات الوالء لقاتل أمساءهم يف سجل التشريفات مبناسبة تعيني املرشد اجلديد لتق
 .شيخهم

حتمل سيارة من سيارات الديوان امللكي حسن اهلضييب ليتشرف ] ٢٠/١١/١٩٥١[ويف  
مقابلة كرمية مللك “مبقابلة فاروق األول ملك مصر والسودان وليخرج من املقابلة فيعلق 

 .”كرمي

د وتتشرف  حني هرولت لتؤي-رمحه اهللا-وهكذا أهدرت قيادة اإلخوان دم حسن البنا  
 .مبقابلة قاتله

أنور : ويدور الزمان دورته، ويقتل عبدالقادر عودة يف حمكمة اثنان من قضاا الثالثة هم 
ويهدر اإلخوان أيضاً دم عبدالقادر عودة وحممد فرغلي السادات وحسني الشافعي، 

م، ، بل ويعتربون أن له منة عليهوإبراهيم الطيب حني يهرولون ويؤيدون أنور السادات
ويذهب عمر التلمساين كما سنرى إىل قصر عابدين مرة أخرى ليسجل امتنانه على إفراج 

 .السادات عنهم وهكذا يضيع أيضاً دم عبدالقادر عودة ورفيقاه

، ويدور الزمان فليس له بواٍك -فكما سنرى من موقف اإلخوان منه- أما دم سيد قطب 
بال طرة بيد حسن أيب باشا وزير داخلية دورة ثالثة ويقتل كمال السنانريي يف سجن استق

مصر األسبق، وخيرج اإلخوان من املعتقالت فيتوجهون بالشكر إىل حسين مبارك، بل 
رغم فصاحتهم يف -ويبايعونه على رئاسة اجلمهورية كما سنرى، وال يرتفع هلم صوت 

الشباب  يف املطالبة بدم السنانريي، بل وعندما يقوم بعض -التربؤ من التطرف والعنف
مبحاولة اغتيال حسن أبو باشا، يستنكرون مايفعله الشباب ويتربؤن منه، ويعدونه جرمية 

 .وهكذا ضاع أيضاً دم كمال السنانرييتستحق العقاب كما سنرى، 

 !!!!وكم من الدماء ستضيع على أعتاب مصلحة الدعوة 



 

٦٧٩ 

 من حاد اهللا ورسوله وصدق اهللا العظيم ﴿ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون
ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشريم أولئك كتب يف قلوم اإلميان وأيدهم 
بروح منه، ويدخلهم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها، رضي اهللا عنهم ورضوا 

 ].٢٢اادلة [عنه، أولئك حزب اهللا، أال إن حزب اهللا هم املفلحون﴾ 

 :ء اهلضييب بامللك لقا-١٢ 

، واختري ]١٢/٢/١٩٤٩[ يف شارع رمسيس يف مساء يوم -رمحه اهللا-قتل حسن البنا  
، وكان يف القصر امللكي يوم ]١٩/١٠/١٩٥١[حسن اهلضييب مرشداً عاماً يف 

 ].٢٠/١١/١٩٥١[موقعاً يف سجل التشريفات مث زائرا للملك يف يوم ] ١٤/١١/١٩٥١[

ياً هائالً اعترف به اإلخوان أنفسهم، وأنكرها كثري منهم، وقد أحدثت هذه الزيارة دو 
ألا كشفت عن خط جديد يف اجلماعة، وإن كان هذا اخلط قد بدأ قبل اغتيال حسن 

 .ولذلك فقد أفردنا هلذه الزيارة وماقيل حوهلا فقرة خاصة. البنا رمحه اهللا

د املقابلة بأسبوع، حيث كان أول رد فعل إخواين تقريباً هو مانشرته جريدة الدعوة بع 
يف الساعة السادسة من مساء يوم الثالثاء املاضي : يف احلضرة امللكية“: أوردت اخلرب التايل

قصد حضرة صاحب الفضيلة األستاذ املرشد العام لإلخوان املسلمني إىل قصر القبة العامر 
ول مقابلة رمسية دقيقة، وهذه أ] ٤٥[حيث تشرف مبقابلة جاللة امللك، وقد دامت املقابلة 

مثار تكهنات بني جاللة امللك وبني فضيلة املرشد العام لإلخوان املسلمني، وكانت 
 .٢٥٨”ومبعث قلق يف كثري من الدوائر السياسية

وكان هذا أول رفض مهذب للتيار املعارض للزيارة، أما مؤيدي الزيارة فقد حاولوا  
 .ختفيفها قدر اإلمكان

ا امللك فقد سعى إىل مقابلة املرشد، ومتت املقابلة، ورحب فأم“: يقول فريد عبداخلالق 
إنين رجل مسلم وأحب اإلسالم وأمتىن له اخلري، وقد أمرت “: امللك به، وكان مما قاله له
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٦٨٠ 

إن اإلخوان قد أفهموا خطأ أنين … فلم يكرهين اإلخوان؟... بإنشاء مساجد كذا وكذا
هذا واهللا العظيم خطأ ومل أفعل . …"ناحسن الب"الذي أمرت حبلهم واعتقاهلم وباغتيال 

النقراشي وإبراهيم عبداهلادي، ويف . …إن الذين فعلوا هم السعديون… شيئاً من هذا
اللحظة اليت متكنت فيها أقلت إبراهيم عبداهلادي وأمرت الوزارة اجلديدة اليت عينتها 

مارأيك إذن “: قائالوملا رأى أن املرشد ال يرد على سؤاله، أعاده ” باإلفراج عن اإلخوان
إين سأعرض “: فرد عليه املرشد” !!فيما قلته، ويف أنين على استعداد أن أعمل لإلسالم؟

 .٢٥٩”األمر على اإلخوان ونسأل اهللا التوفيق

أحست حبرج اإلخوان من هذا التصرف، ] ١٩٥٢[بل إن جملة الدعوة يف أعقاب ثورة  
ب الدعوة فضيلة األستاذ املرشد العام، قابل مندو“: فنشرت حلسن اهلضييب احلديث التايل

وطلب من فضيلته اإلدالء حبديث إىل قراء الدعوة، فأبدى فضيلته استعداده الكرمي هلذا، 
مازالت مسألة مقابلة فضيلتكم للملك السابق تثري اهتمام الرأي العام “: فقال املندوب

ثوا قراء الدعوة بشيء عن فنرجو أن حتد. نظراً ملكانة اإلخوان ومرشدهم عند الرأي العام
الواقع أنه مل يكن يف هذه الزيارة شيء غري عادي، فقد “: فقال فضيلته” هذه الزيارة

: ذهبت إىل الزيارة يف موعدها، وعندما دخلت على امللك السابق بدأ هو بالتحية، فقال
قت حنو مث بدأ احلديث وواصله واستمر فيه مدة الزيارة كلها اليت استغر... السالم عليكم

 .دقيقة] ٣٥[

وتكلم عن اإلخوان، وأم ... وقد بدأ بكلمات تتعلق بشخصي وماعرفه عين كقاضي 
كدعوة إسالمية حيبها اجلميع، وأنه رجل متدين بطبعه وحيب الدين، وأشار إىل أن البعض 
ء القليل من اإلخوان قد احنرفوا، وأنه يأمل اخلري يف األكثرية، كما يأمل نسيان املاضي وبد

 .صفحة جديدة

إن اإلخوان املسلمني ينظرون دائماً إىل املستقبل، ويأملون فيه اخلري، وال ينظرون : فقلت 
 .إىل املاضي إال ليستخلصوا منه العربة املفيدة
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: مث حتدث عن صلة امللك بالشعب، وأشار بيديه موضوعة إحدامها فوق األخرى فقال 
 ...!! ذا أن امللك أقرب للشعب من اهللاومعىن ه.... الشعب مث امللك مث اهللا فوق

هذا حتديد موضعي فاهللا سبحانه يف كل مكان، وال مكان له، ... ال: وهنا تكلمت فقلت 
متام ومل ... أيوه: فقال امللك... اخل وقلت مايصحح الوضع... وهو قريب من مجيع عباده

 .يناقشين

. ر يل امسه، وال سألت أنا عنهوصحيح أنه حدد يل وسيطاً يكون صلة بيننا، ولكنه مل يذك
وقد خرجت من هذه املقابلة إىل املركز العام وكان بالظاهر، فألقيت تصرحياً موجزاً يف 

 .حماضرة الثالثاء عن هذه املقابلة

مث انصرفت إىل مرتيل، فوجدت هذا الوسيط يف انتظاري هناك، ولبثنا بعض الوقت،  
ت تصريف، حىت إذا كان عندي ما أبلغه وحتدثنا فعرفت منه أنه مكلف بوضع نفسه حت

للملك قام بذلك، ولكين من ناحييت مل أسترح إىل هذا الشخص، ومل أدري ملاذا؟ ومل 
 .أكلفه بأي شيء

ً إن اإلنكليز خارجون من البلد حتماً، ولكن اخلوف من :وكان مما قاله يل امللك أيضا 
 . الشيوعية، وهي ال تتفق مع الدين

ولكن جيب أن يطبق الدين حبذافريه، ونرعى حق الفقري فوافق .....  حقهذا: فقلت معقباً 
 . على ذلك

ولكن املؤكد أن ... ومما يذكر أن هذا احلديث مل يدون يف وقته، وهذا ما أذكره منه 
امللك السابق مل يذكر الوفد وال أي حزب سياسي، ومل يذكر القنال ومقاومة اإلنكليز وال 

 أقل إشارة إىل أن يلزم اإلخوان سياسة معينة، وال ذكر شيئاً مما حركة التحرير، وال أشار
 .٢٦٠”تداوله الناس وقت ذاك وذهبت الظنون فيه كل مذهب

                                                 
 .٥:  ص٩/٩/١٩٥٢ - هـ ١٣٧١ ذي احلجة ١٩ - ٨٢ الدعوة العدد 260



 

٦٨٢ 

وقد أثبتنا هذا احلديث بكامل نصه لنؤكد أن اهلضييب أقر على اتفاقه مع امللك على  
 :شيئني

منها وأنه يريد أن يفتح  أن هناك قلة منحرفة يف اإلخوان، وأنه ال يوافق على ماوقع - ١ 
 .مع امللك صفحة جديدة

 أنه متفق مع امللك على حماربة العدو األهم والذي منه اخلوف وهو الشيوعية أما - ٢ 
 .اإلنكليز فهم خارجون حتماً

هل ميكن أن تلقي بعض “: أما عمر التلمساين فكان واضحاً كعادته، فقال عندما سئل 
 .” فاروق؟الضوء على عالقة اإلخوان بامللك

كل الذي أعرفه ويعرفه الناس أن املرشد العام طلب ملقابلة امللك فاروق، “: التلمساين 
وفعل مثل هذا . ورجال الثورة أخذوا عليه هذا. وخرج يقول مقابلة كرمية مللك كرمي

يعطي فكرة عن قيادة اإلخوان وعن أساليبهم يف التعامل مع احلكام، حنن ال نريد أن 
 .٢٦١”.نصطدم بأحد

وحياول عمر التلمساين شيئاً من الدفاع عن هذه احلادثة ولكنه ال أظنه احترم ذكاء قراءه  
وكان من املتوقع أن يطلب األستاذ اهلضييب مقابلة فاروق للمشاركة يف “: حيث يقول

انقاذ الوطن مما كان ينحدر إليه يف مجيع نواحيه، ولكنه رفض خشية أن يقال عنه أنه 
روق، وألنه كان يرى أن وضعه كمرشد لإلخوان املسلمني فوق ذلك يسعى ملقابلة فا

مبراحل شاسعة، وهو أحرص مايكون على هذه الكرامة اليت متعه اهللا ا يف مراحل حياته، 
وأخرياً استدعاه وهو ال ميلك إالّ أن يستجيب، فذهب وخرج من تلك املقابلة وهو 

 . ”مقابلة كرمية مللك كرمي“: يصفها بأا
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أما وقد كان موقف “:  يسهب يف أا مقابلة كرمية ألن امللك احترمه فيها مث يقولمث 
امللك على هذه الصورة معه، فليس من املنطق أو اللياقة أن يصفه بأنه ملك لئيم أو ما أشبه 

 .٢٦٢”ذلك

أما الرافضون هلذه الزيارة من قيادات اإلخوان فلم يصرحوا مبا يف قلوم إالّ عندما انفجر  
، فيقول أمني إمساعيل يف جملة ]١٩٥٢[اخلالف بينهم وبني املرشد بعد انقالب يوليو 

وكان املرشد العام قد قيد امسه يف سجل التشريفات مبناسبة : اغتيال جديد“: الدعوة
وتلقف رجال السراي أداء املرشد هلذا التقليد الشكلي، فصوروه ” “إعالن انتخابه رمسياً

ووصفوه بأنه !! تبديال يف سياسة إعالن الوالء للجالس على العرشأنه ووصفوه بأنه يعلي 
يعلي تبديال يف سياسة اإلخوان جتاه السراي وامللك، ويف عجلة غري مألوفة، اتصلت 
السراي عصر أحد أيام الثالثاء باملرشد العام تدعوه للتشرف مبقابلة امللك بعد ساعة من 

 .”التفكري يف االستدعاء ملراسيم املقابلة ذااالزمن فعطل ظرف االستدعاء كل تفكري إال 

مجاعة اإلخوان املسلمني وهذا هو كشف حساا وتلك هي صحيفة : الرعب القاتل“ 
 ؟!؟ ياله من نصر سياسي!اامها، تصافح يد فاروق يد ممثلهم ورمزهم

ون ومن جهة أخرى فإن حتالف اإلخوان مع امللك املكروه يفقدهم حمبة الشعب، وحيول د 
اجتاه الناس إليهم، ومتت املقابلة وكانت بني اثنني ال ثالث هلما إال اهللا، واستغرقت وقتاً 
طويال، وبالطبع مل يدر احلديث خالل هذه املدة الطويلة فقط حول اجلو والتهنئة والسؤال 

ال شك أنه دار حديث وأي ... عن الصحة اليت هي غاية القصد واملراد من رب العباد
 .حديث

وال بد من !!  بد أنه تناول اإلخوان، وتناول أهداف اإلخوان، وتناول وسائل اإلخوانال 
 !!ذكر للماضي ومآسيه، وال بد من أمل يف نسيانه أو تناسيه
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وال بد من رجاء بفتح صفحة بيضاء ترصد فيها احلسنات، وال مكان فيها للذنوب  
م أقرب إليهم من اهللا، سبحانه ومما ليس منه بد أن يفهم اإلخوان أن احلاك!! والسيئات

 .٢٦٣”وتعاىل عما يأفكون

كان ملقابلة األستاذ حسن : ظروف املقابلة امللكية“: ويقول أيضاً يف العدد الذي يليه
اهلضييب املرشد العام لإلخوان املسلمني لفاروق دوي شديد يف ميدان السياسة املصرية 

أي بعد أن بدأت حكومة الوفد ، ]١٩٥١ نوفمرب ٢٠[والعاملية، فقد جاءت يف يوم 
والسراي يف التراجع عن املوقف الذي أخذ يتطور يف القناة بتأييد الشعب عملياً للقوة 

ومن البديهي أن “: ويقول” )يقصد املعركة بني قوات بلوكات النظام واإلنكليز(الرمسية 
: ويقول أيضاً” املرشد العام لإلخوان املسلمني ميثل التكتالت الشعبية الواعية العاملة

وكذلك فإن الصحف اليومية والدورية كانت تتساءل كل صباح عن دور اإلخوان يف “
-املعركة، وكانت الصحافة ذا صدى ملا يدور يف الرأي العام، وكان الرأي العام كله 

 يعتقد أن كسب القضية متوقف على اشتراك اإلخوان إشتراكاً كامالً -داخلي وخارجي
 ”يف املعركة

فلماذا إذن ال حياول فاروق أن يسيطر على اإلخوان وميلي عليهم سياسة، “: ل أيضاًويقو 
 .؟...!كما حاول األحزاب وكما حاول اإلنكليز من قبل

وطارت يف اجلو إشاعات وإشاعات، واستند الناس فيما يقولون على صالت  
حممد سامل ناظر إن عالقة املصاهرة بني األستاذ اهلضييب وبني األستاذ : قالوا. …وصالت

إن عالقة النسب بني األستاذ اهلضييب واألستاذ عمر : وقالوا. …اخلاصة امللكية هلا شأن
إن عالقة األستاذ : وقالوا… حسن رئيس القسم املخصوص اإلنكليزي هلا شأن وأي شأن

قبل ذلك وبعد ذلك : اهلضييب باألستاذ مصطفى مرعي هلا هي األخرى شأن وشأن، وقالوا
ملام األستاذ اهلضييب إملاماً كافياً بأسلوب اإلخوان وتنظيمات اإلخوان وتشكيالت إن عدم إ
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اإلخوان وأعمال رجاالت اإلخوان هي السبب الذي جعله ينتحي أسلوباً حزبياً هلذه 
 .٢٦٤”املقابلة امللكية

 قلت يف العدد املاضي أن مقابلة األستاذ اهلضييب للملك“: وقال أيضاً يف العدد الذي يليه 
، قد أحدثت أثراً سيئاً يف صفوف اإلخوان ]١٩٥١ نوفمرب ٢٠[البغيض املخلوع يف 

املسلمني يف مصر ويف غري مصر، كما أحدثت نفس األثر يف التكتالت الشعبية اليت كانت 
تنظر إىل اإلخوان نظرة الغريق إىل من ينتشله، واليت كانت تنتظر األجماد اليت ال بد أن 

فلقد كانت املقابلة يف وقت بدأت فيه احلكومة .... ركة القناةيسجلها اإلخوان يف مع
والسراي واالقطاع تلوي وجهها عما حيدث يف القناة، وتدبر كيف ختلص من املأزق 
الذي وضعتها فيه تصرفات غري مدروسة، ما كانوا يظنون أن الشعب سيتلقفها سريعاً 

لبون شاسعاً بني إمكانياته الساذجة وميضي فيها جبد وحبق مهماً كلفه األمر، ومهماً كان ا
 ....وبني إمكانيات جيش االحتالل

وقلت أيضاً أن عالقات النسب بني بعض كبار رجال السراي واألستاذ اهلضييب من ناحية  
وبينه وبني رئيس القسم املخصوص الذي كان يعمل بوحي اإلنكليز من ناحية أخرى، قد 

 . ٢٦٥”....ستفهام وعالمات التعجبأضفت على املوقف الكثري من عالقات اال

وكانت اخلطوة املثرية، تلك الزيارة اليت قام ا اهلضييب “: لطيفة حممد سامل. وتقول د 
واستمرت ساعة إال ربع، وأثارت ] ١٩٥١ نوفمرب ٢٠[للملك بقصر القبة يف مساء 

ض بشيء وخرج املرشد العام منها ومل يف. التكهنات، وبعثت القلق يف الدوائر السياسية
 . ”زيارة كرمية مللك كرمي“: عما مت يف هذه املقابلة الرمسية سوى قوله

لكنه روى فيما بعد، فذكر أنه يف نفس ذلك اليوم اتصل به عبداللطيف طلعت كبري 
األمناء، وأخربه أن امللك يريد مقابلته وحدد له السادسة مساء، وطلب منه أال خيرب أحداً، 

اروق بضيفه من حيث نزاهته وعقليته، وأمل أن تكون رئاسته وجرى اللقاء، وأشاد فيه ف
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خرياً، وتكلم عن الدعوة وكيف احنرف البعض من اإلخوان، وأبدى رغبته يف نسيان 
ملاضي، وعرج على ما جيب أن تقوم به احلكومة خلدمة الشعب، مث حتول إىل الغرض 

ن الذي جيب علينا أن إن اإلنكليز سيخرجون من بالدنا حتماً، ولك“: الرئيسي موضحا
نعم الشيوعية تتناىف مع “: فأجابه اهلضييب” نقاومه هو الشيوعية ألا تتناىف مع الدين

، فوافق فاروق ”الدين بشرط أن يطبق حبذافريه ونراعي حق الفقري يف ثروات األغنياء
 .٢٦٦وطلب من مضيفه تبليغ إخوانه حتياته

اً وكان مكلفاً خبدمته وتنفيذ الربنامج واعترف املرشد العام بأن امللك حدد له وسيط
امللكي، ومما يذكر أن فاروقاً مل يشر بأن يلتزم اإلخوان سياسة معينة، لكنه عرف فيما بعد 

، وطلب اتفق على إحالة اجلماعة إىل مجعية خريية يف مدى عشر سنوات على األكثرأنه 
 أن اإلشتراك يف أن يتجنب اإلخوان خوض االنتخابات يف أي صورة من الصور، حيث

 . االنتخابات ممارسة للسياسة

 -وعقب عودة املرشد العام إىل مرتله-ومما جتدر اإلشارة إليه أنه يف مساء يوم املقابلة  
وجد الوسيط ينتظره، ودار بينهما حديث عرف منه اهلضييب املهام املوكولة هلذا 

 . ٢٦٧الوسيط

، وبني أا ارتكزت على احلوار حول وينقل السفري الربيطاين حلكومته ملخص املقابلة 
الشيوعية كعدو رئيسي، ويسجل أن املرشد العام أكد أنه ليس لدي اإلخوان النية يف محل 
السالح، وأم يساندون تطهري اإلدارة، ويشري إىل أن اللقاء اتسم بالود، ويعلق على أن 

تردد على ألسنة البعض يف اهلضييب أصبح مقرباً من امللك، وتبعث لندن لسفريها تبلغه مبا ي
السفارة املصرية حول قرار فاروق بشأن ضم اإلخوان إىل جانبه، وأن ذلك يرجع إىل 

 .٢٦٨الرغبة يف تكوين جبهة قوية ضد الوفد
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ومثل ذلك الواقع، ففي تلك الفترة كان امللك يعد األمر، وينتظر اللحظة اليت يعمل فيها  
عميد اجلالية الربيطانية يف مصر، حيث ضد النحاس، وهذا ماصرح به حافظ عفيفي ل

 .٢٦٩أوضح أن االستقبال امللكي للمرشد العام نوع من التخطيط لذلك

بالوضع املتدهور الذي وصل إليه وفقدانه للشعبية كما أن فاروقاً كان على دراية تامة  
ن تأييد شعيب ، ملا هلا مومن مث أراد احتواء اجلماعة، علّها تعطيه جزءاً مما انتزع منه، ائياً

 .ودور وطين، وحىت ال تتحول إىل جبهة املعارضة، وتتخذ موقفاً مضاداً له

أما من ناحية اإلخوان، فقد خرج اهلضييب من املقابلة، فتوجه إىل املركز العام حيث  
اجتمع مكتب اإلرشاد، وألقى تصرحياً موجزاً عنها، وعرض االجتاهات اخلاصة باإلخوان 

شيوعية، واشترك باقي األعضاء يف املناقشات اليت كان هلا طابع وخاصة ما يتعلق بال
حبكم السلطة -، ومما يدل على االختالفات اليت سرت بينهم، ولكن اهلضييب ٢٧٠احلدة

 أجرى بعض التعديالت يف اجلهاز السري، حيث أبعد صاحل عشماوي ومن -املخولة له
 .٢٧١ اجلديد للعالقة مع امللكعلى شاكلته نظرا لتضارب وجهات النظر ومن بينها الشكل

واستعاد اإلخوان مكانتهم وعادت هلم ممتلكام وأمواهلم اليت كان حمجوزاً عليها، وقد  
أصبح ذلك ضرورة شرعية بعد حكم جملس الدولة، ويستعرض السفري الربيطاين للندن 
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حتليالت هذا اإلجراء، فيذكر أنه ترجم على أساس أنه حماولة من احلكومة لكسب 
 .٢٧٢التقارب بني اإلخوان والقصرةخوان، وأن البعض يعزوه إىل أنهاإل

والقول األخري هو األقرب للصحة، ومضى املرشد العام يف حتركاته وقام بزيارات إىل  
، كما صرح بإقصاء أعمال العنف، ويف ٢٧٣األقاليم، خطب فيها وركز على تطهري األمة

 ١٦ة طلبت من احلكومة تدريب ذلك ما يرضي فاروق، ونفى ما أشيع من أن اجلماع
، ٢٧٤ألف شخص، وبني أن الكفاح العملي قد يأخذ صوراً خمتلفة غري مقاطعة اإلنكليز

 .٢٧٥ومثل هذه التصرحيات جعلت ستيفنسون يصف تصرفاته بالرزانة

وما أحدثه من أزمة يف صفوف ) عميل اإلنكليز( نئة اهلضييب حلافظ عفيفي -١٣
 :اإلخوان وغضب اهلضييب لذلك

عني امللك حافظ عفيفي املعروف بوالئه لإلنكليز رئيساً للديوان ] ١٩٥١[يف اية عام  
 :امللكي، فذهب إليه اهلضييب ليهنئه، وسوف نترك اإلخوان يقصون علينا هذه القصة

ظهرت الدعوة ] ١٩٥٢[ففي يوم أول يناير سنة “: يقول صاحل عشماوي يف جملة الدعوة
، جاء ]ال مفاوضة وال معاهدة[هذه السطور حتت عنوان ويف صدرها مقال بقلم كاتب 

كان تعيني حافظ عفيفي باشا رئيسا للديوان امللكي مبثابة قنبلة يف امليدان السياسي، «فيه 
ففي الوقت الذي كفر فيه الزعماء والوزراء بأسلوب املفاوضات، ويف الوقت الذي التقت 

كفاح واجلهاد، ويف الوقت الذي  على طريق ال-ألول مرة-فيه احلكومة مع الشعب 
يستحث فيه الشعب احلكومة لتسرع اخلطى يف هذه السبيل الوحيدة املوصلة النتزاع 
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يف هذا الوقت يعني يف هذا املنصب اخلطري حافظ ... احلرية املغصوبة واحلقوق املسلوبة
، وأشاد فيه ١٩٣٦امتدح فيه معاهدة (صاحب التصريح املشهور الذي ) باشا(عفيفي 

مث مضينا !) بالدفاع املشترك، وحبذ االتفاق ال مع انكلترا فحسب، بل ومع أمريكا أيضا
والعجب إذا فهم الشعب من هذه املالبسات والقرائن أن هناك اجتاها إىل العودة «:نقول

 -السريع أيضا-إىل املفاوضات والوصول إىل اتفاق سريع مع بريطانيا، وكان رد الفعل 
امعات يف القاهرة واالسكندرية أدت إىل غلقها، مث انتقلت احلركة مظاهرات قامت يف اجل

إىل املدارس الثانوية والصناعية، وانتشرت املظاهرات فشملت األقاليم مجيعا، وشاركت 
مث علقنا على هذه املظاهرات اليت هتف فيها بسقوط امللك » مدارس البنات ومدارس البنني

اهرة على احساس مرهف ووعي ناضج، للشعب وتدل هذه الظ«: فقلنا» فاروق«الفاجر 
 .»عامة والطليعة املثقفة خاصة

ولكن هذا املوقف كان أكرب من أن يتحمله، أو «مث يقول صاحل عشماوي يف نفس املقال  
ويف صدرها بيان يعلن للناس أن جملة » الدعوة«يتحمل مسئوليته بعض الرؤساء، فصدرت 

وكان هذا البيان مبثابة ! تعرب إال عن رأي حمررهاالتنطق إال باسم صاحبها، وال» الدعوة«
فقد توالت املصادرات املتتابعة ألعداد . إشارة اهلجوم للبوليس السياسي ولرجال القصر

 .٢٧٦»والتحقيق معي بوصفي رئيس التحرير» الدعوة«

ان يكرر املركز العام لإلخو: جاءنا البيان التايل: بيان«وحنن ننقل هنا نص البيان ألمهيته  
التصدر عنه، والتنطق بلسانه، والمتثل سياسته، وأا صحيفة » الدعوة«املسلمني أن جملة 

  . شخصية تعرب عن أراء صاحبها، والتتقيد دعوة اإلخوان املسلمني مبا ينشر فيها

  

 .٢٧٧»عبداحلكيم عابدين السكرتري العام 
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خوان املسلمني جملة، ويف عهد فاروق كان لإل«: ويقول أمحد جالل باستخدام التلميح 
وكان اإلخوان املسلمون يكتبون فيها عن املآسي واملهازل اليت متت يف هذا العهد املظلم، 
وطاملا بينوا رأيهم فيما كان حيدث يف عهد اإلرهاب، وقد حتمل هؤالء اإلخوان التهديد 

وان اإلخ«واملصادرة من رجال العهد البائد، بل إم قد حتملوا بعض األذى من بعض 
 .وهم وهللا احلمد قليلو العدد» املسلمني

وظلت جملة اإلخوان تكتب عن عهد اإلرهاب وعهد فاروق، وتبني للناس أن هذا العهد  
زائل الحمالة، وأن كل اجلهود اليت تبذل إن هي إال حماولة يائسة لزخرفة أنقاض هذا العهد 

يف هذا لبالء مل يعلم به إال اهللا أو حماولة فاشلة إلنقاذ ماال ميكن إنقاذه، وتعرض الكتاب 
وحده، وتعرضت الة لقرار يصدر من مكتب اإلرشاد بأا المتثل اإلخوان املسلمني 

 .٢٧٨»وحلرب شعواء بني صفوف اإلخوان أنفسهم مازالت مستمرة لآلن

بعد أن سرد موقف اهلضييب من كتائب اإلخوان الفدائية يف : أما حممد الغزايل فيقول 
فلما توىل حافظ عفيفي باشا رياسة «:و ماسنعرضه تفصيال فيما بعد، يقولالقناة، وه

الديوان امللكي يومئذ، وعرف القاصي والداين أن امللك فاروقاً جاء به لإلجهاز على 
حركات ااهدين وإعادة الروابط املتقطعة مع انكلترا، وإقامة حكم يسامل اإلنكليز ويطعن 

ستاذ حسن اهلضييب إىل نئة الرجل مبنصبه مراغماً ذا الفدائيني من اخللف، سارع اال
املسلك شعور األمة الغضيب واإلخوان املشدوهني، وغلبين السخط على ذلك العمل الشاذ، 
ورأيت إنقاذاً لكرامة اإلسالم ودعوته أن أصور املوقف الذي جيب أن يقفه اإلخوان 

غادرة، ومن مث نشرت جبريدة املصري املسلمون، فنحن النتبع ملكا خائنا، والنؤيد سياسة 
لن تبلغ أمة أهدافها إال إذا نظفت جبهتها « كلمة حتت عنوان ٣١/١٢/١٩٥١يف 

 . »الداخلية
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ماذا يف تلك الكلمة يغضب املرشد العام؟ لقد اعتربين «: مث يستطرد بعد أن ذكر كلمته
 .٢٧٩»يوم صدورها خارجا على اجلماعة

وتفاقمت اخلالفات بني أعضاء «: احلادثة فتقوللطيفة حممد سامل هذه . وتلخص د 
مكتب اإلرشاد واهلضييب بعد أن استتب الوضع للجماعة، ولكنه نظرا للصالحيات اليت 

 ١٩٥١خيلعها النظام على املرشد العام، أمكنه توجيه سياستها وفقا ملشيئته، ومع اية عام 
 عفيفي عقب يومني حدث تصدع ظهرت صورته بوضوح عندما ذهب اهلضييب إىل حافظ

من تعيينه رئيسا للديوان ليهنئه باملنصب اجلديد، رغم أن القاصي والداين علم أن فاروقا 
جاء به لإلجهاز على احلركة الوطنية ومساملة اإلنكليز، وردا على هذا التصرف كتب 

لن تبلغ أمة «حممد الغزايل أحد أعضاء مكتب اإلرشاد مقاال يف صحيفة املصري بعنوان 
تكلم فيه عن اإلسالم ومناداته باالشتراكية » فها إال إذا نظفت جبهتها الداخليةهد

اإلسالمية، ورفض اإلخوان االرتباط بأية كتلة معتدية، وأنه الجيوز بقاء أي جندي 
انكليزي يف العامل اإلسالمي، مث يبني أن اإلخوان أدوا واجبهم يف معركة القناة، وأن لألمة 

وغضب املرشد العام من املقال واعترب الغزايل خارجا عن . م دائماأن تعتمد على رجولته
 .اجلماعة

وعندما هامجت جملة الدعوة تعيني رئيس الديوان، أصدر عبداحلكيم عابدين السكرتري  
العام للجماعة بيانا قال فيه إن الة التصدر عن املركز العام لإلخوان والتنطق 

 .٢٨٠»بلسانه

  

  

 :املطلب الثاين 
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 اإلخوان والضباط األحرار ومجال عبد الناصر

  

تعد عالقة اإلخوان بالضباط األحرار عالقة متشابكة مليئة بالدروس املريرة اليت جيب أن 
يدركها املسلمون، وملا كان املوضوع حيتاج يف عالجه إىل حبث مستقل، وملا كان هذا 

ت هذا العنوان بعضا من البحث اليسمح إال مبرور سريع ذه العالقة، فسوف نذكر حت
 . احلقائق التارخيية اليت يستفاد منها دروس خطرية

، كما حيدد عبد ١٩٤٢ بدأت معرفة مجال عبد الناصر باإلخوان يف أكتوبر عام -١ 
املنعم عبد الرؤوف الذي دعا مجال عبد الناصر إىل اإلخوان، وأن عبد املنعم ومجال عبد 

ن حسني وسعد حسن توفيق وخالد حمي الدين هم كمال الدي-الناصر ومخسة آخرين 
 قد بايعوا اإلخوان على السمع والطاعة يف أوائل -وحسني محودة وصالح الدين خليفة

 .٢٨١ يف مرتل يف حي الصلبية جبوار سبيل أم عباس١٩٤٦عام 

وهذه احلقيقة اليت ذكرناها تواترت عليها روايات اإلخوان مثل الصباغ وأمحد عادل 
 . ٢٨٢وعبد الناصر نفسهوصالح شادي بل 

وسوف نرى أن العالقة بني اإلخوان والضباط األحرار بعد ذلك كان شعارها التساهل يف 
 . املباديء من أجل املكاسب، فال هي أبقت على املبادئ، والهي جنت املكاسب

) موجزتاريخ احلقبة العلمانية يف مصر(أسامة محيد يف كتابه /  يرى الباحث األستاذ-٢ 
) ورمبا اشترك يف النقاش آخرون( البداية دار جدل بني حسن البنا وحممود لبيب يف«: أنه
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حول ما إذا كان ينبغي االهتمام بغرس القيم اإلسالمية يف نفوس األعضاء، أم يكتفي 
بتجميع العناصر الوطنية املتحمسة، مث يأيت حتويلهم إىل اإلسالم يف مرحلة الحقة، ويف 

 األخرية، وهكذا كان كثري من أعضاء التنظيم الحيملون النهاية انتصرت وجهة النظر
 .٢٨٣»الفكر اإلسالمي، وكانت كل أفكارهم التعدو بعض التصورات السطحية اهلالمية

وهذا القول يؤكده سري احلوادث وسرية هؤالء الضباط بعد ذلك، بل ومادونوه هم  
 .٢٨٤أنفسهم يف مذاكرام

ود لبيب كان متساهال يف بعض أفكاره، ومل أسامة محيد أن حمم/ ويرى أيضا األستاذ 
يتضح » محاة السلوم«يكن يرى تعارضا بني الوطنية املصرية وبني اإلسالم، وأن روايته 

منها أنه باإلضافة لقبوله لفكرة الوطنية كان حيترم أشياء غريبة مثل مايسمى باالنضباط 
 . ٢٨٥اخل... العسكري والشرف العسكري

ك حممود لبيب قيادة التنظيم وأسراره جلمال عبد الناصر بعد ونتيجة هلذا التساهل تر 
 .٢٨٦وفاته

أمثال عبد املنعم عبد - بدأ مجال عبد الناصر يصرح لزمالئه ١٩٤٩ ويف أواخر عام -٣ 
 أنه اليستطيع االلتزام مبنهج اإلخوان -الرؤوف وحسني محودة وعبد الرمحن السندي
 إىل -فيما رواه أمحد عادل- وذهب مجال املتزمت، وسوف يضم ضباطا غري ملتزمني، بل

أنه اليضر التنظيم أن ينضم إليه ضابط وطين من غري دين اإلسالم، وبعد وفاة حممود لبيب 
يروي أمحد عادل أن السندي قد عرض األمر . وحسن البنا انقطعت صلة التنظيم باإلخوان
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تمر صديقا على اهلضييب الذي سلم باألمر الواقع، فأجابه مجال بأنه سوف يس
 . ٢٨٧لإلخوان

، وينقل عن كمال ١٩٤٦إال أن فريد عبد اخلالق يرجع بداية هذا االنسالخ إىل عام  
الصامتون (الدين حسني اعتراضه على هذا األسلوب وهؤالء الضباط، كما ورد يف كتاب 

إن هؤالء كانوا أول من أساء إىل الثورة بعد قيامها بتصرفام وحتقيق «): يتكلمون
، وأما عن أهداف التنظيم »ب املادية ألنفسهم وتكوين الثروات من املال احلراماملكاس

إن أهداف تنظيم الضباط األحرار كانت العمل على تطبيق «: فيقول كمال الدين حسني
: ، ويقول يف خطابه الذي دونه لعبد احلكيم عامر»اإلسالم، والنعلم له هدفا غري ذلك

م، اليعرف هلا هدف سوي احلكم ١٩٤٤لها سنة إن حركة الضباط األحرار منذ دخ«
 قد -عبد الناصر وعبد احلكيم عامر وعبد املنعم عبد الرؤوف-بكتاب اهللا، وأم مجيعا 

بايعوا حممود لبيب واملرشد والسندي، وأن احلركة قد انتكست عندما أضاف إليها عبد 
 . ٢٨٨»١٩٤٨الناصر ضباطا من غرز احلشيش واخلمارات منذ سنة 

مجال عبد الناصر كان جيمع هذا الغثاء يف جلسات لتحضري األرواح لكي خيتربهم وأن  
 .٢٨٩على حد تربيره

بل ويذكر عبد املنعم عبد الرؤوف أنه قبيل اغتيال حسن البنا بأسابيع دعي إىل بيت  
يوسف رشاد الطبيب اخلاص بامللك، وكان حاضرا معهم عدد من الضباط منهم أنور 

لقاء أثىن يوسف رشاد على امللك، وتكلم عن ضرورة التخلص من السادات، ويف هذا ال
 خلطورته على امللك -رمحه اهللا-مصطفى النحاس ألنه عميل انكليزي ومن حسن البنا 

وعلى أمن البالد، وأن احلاضرين أمنوا على حديثه، وأبلغ عبد املنعم حممود لبيب مبا 
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، وقبل ذلك كانت ١٢/٢/١٩٤٩  يف-رمحه اهللا-حدث، وبعد أسابيع اغتيل حسن البنا 
، ومن ذلك عرف عبد املنعم ٣٠/٤/١٩٤٨قد انفجرت عبوة ناسفة عند بيت النحاس يف 

 .٢٩٠من هم املدبرون هلذه األحداث

الذي كانت ( وبسبب حرب فلسطني تفكك اهليكل التنظيمي للضباط األحرار -٤ 
 تشكل -١٩٥٠ويف مطلع -، وبعد انتهاء احلرب )عوامل تفككه موجودة يف األصل

من جديد، وكانت جلنته التأسيسية هذه املرة مكونة من مخسة » الضباط األحرار«تنظيم 
عبد الناصر وكمال الدين حسني وعبد املنعم عبد الرؤوف وحسن إبراهيم : إشخاص

وخالد حميي الدين، ومل يكن على صلة تنظيمية باإلخوان سوى عبد املنعم، وإن بقيت 
 .ت باإلخوان، ولكن بصورة غري تنظيميةلكمال الدين حسني صال

صالح ومجال سامل وعبد اللطيف : وبعد عدة شهور ضم مخسة آخرون للجنة التأسيسية
عبد (وهكذا أصبح التنظيم على صلة باإلخوان . بغدادي وعبد احلكيم عامر والسادات

 .٢٩١)السادات(وبامللك ) خالد حميي الدين(وبالشيوعيني ) املنعم عبد الرؤوف

غم ذلك فقد بقي اإلخوان على صلة ذا التنظيم، وظلوا أصدقائه، ولقد ذكرنا من ور 
 قد وسط السادات -رمحه اهللا- أن حسن البنا -عند الكالم على صلة البنا بامللك-قبل 

لدى يوسف رشاد ليدبر لقاءاً بينه وبني امللك، إذن فالصلة املشبوهة للسادات باحلرس 
 .اإلخواناحلديدي مل تكن خافية على 

 :  وكان طبيعيا أال يكون هلذا اخلليط فكر حمدد-٥ 

وبسبب االفتقاد إىل فكر فقد كان طبيعيا أال يتم حتديد العدو بدقة، ورغم أن مقر احلركة 
 ورغم دور أمريكا الواضح يف حرب ١٩٤٥الصهيونية كان قد انتقل إىل أمريكا بعد، 
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 يكرهون أمريكا، ولذلك مل جيد الضباط )باستثناء اإلسالميني(، فلم يكن الضباط ١٩٤٨
 . ٢٩٢حرجا يف االتصال برجال املخابرات األمريكية

واملقطوع به أن االمريكيني قد وجدوا يف «: بل إن أمحد محروش حياول تربير ذلك بقوله
التنظيم السري حلركة الضباط األحرار بعض ماحيقق هلم أهدافهم يف املنطقة، ولكنهم مل 

 .٢٩٣» يكونوا مسيطرين عليهيستطيعوا أبدا أن

 : ورغم- ٦ 

 . ان التنظيم بال فكر حمدد-أ  

 . وأنه يضم شيوعيني-ب  

 وأنه يضم أفراداً على صلة قوية باحلرس احلديدي للملك الذي شارك يف -ج  
 . باعتراف عبد املنعم عبد الرؤوف-رمحه اهللا-اغتيال حسن البنا 

 .ته معهم وانقلب عليهم ورغم أن مجال عبد الناصر قد نكث بيع-د  

 . ورغم ان التنظيم يضم ضباطا مجعوا من اخلمارات وغرز احلشيش-هـ  

 . ورغم إحساسهم بأنه على صلة باملخابرات األمريكية-و  

رغم ذلك كله فقد استمر اإلخوان على صلة به بواسطة عبد املنعم عبد الرؤوف الذي  
 .كان عضوا يف اللجنة التأسيسية

 التعاون معه يف القيام بالثورة وتفاوضوا معه ويلخص فريد عبد اخلالق هذا ووافقوا على 
 : بقوله
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 .  يوليو٢٣دور اإلخوان يف حركة « 

حدد عبد الناصر يف لقائه مع اموعة اليت كلفت من املرشد باالتصال به، الغاية من ) أ( 
 :االنقالب يف ثالثة أمور

 .د حكم نيايب سليم إصالح النظام السياسي بإرساء قواع- ١ 

 .  تطهري اجليش وأجهزة الدولة من عمالء امللك وعناصر الفساد- ٢ 

 .  إصالح اجتماعي واقتصادي شامل- ٣ 

وكانت وجهة نظر اموعة اإلخوانية تتلخص يف أن مباديء اإلسالم هي األساس  
 .ةالوحيد الصاحل حلكم مصر ولعالج اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعي

وأقر عبد الناصر ذلك، وأكد متسكه باإلسالم أساسا للتغيري املنشود، وأن هدفه اإلسالم،  
، ولكن تؤخذ األمور تدرجييا، إن املصلحة عدم ااهرة بذلك يف بادئ األمر: إال أنه قال

 .حيت الحيارب أعداء اإلسالم احلركة يف أول عهدها

وعرضوا لألحزاب السياسية القائمة :  االنقالبمتت مناقشة األمور املترتبة على قيام) ب( 
 .وعدم صالحها لتويل احلكم خال احلزب الوطين، ولكنه استبعد لضعف تكوينه

وأوضح عبد الناصر أن موضوع ملن يسند احلكم الخيرج عن ثالثة احتماالت عرضها  
 :بدهاء ووصل ا إىل مايريد

اقشة إىل استبعاد اإلخوان لئال املنوخلصت . اإلخوان أو اجليش أو شخصية مستقلة 
وكذلك . ينكشف االجتاه اإلسالمي للحركة من بادئ األمر تفاديا لردود األفعال الدولية

استبعد العسكريون ألن التجارب دلت على أن تدخلهم يف السياسة وتوليهم احلكم يؤدي 
قد توىل مهامجة إىل احنرافهم وإىل الطغيان الشديد وجتاوز األهداف اليت قاموا من أجلها و

تويل العسكريني أحد اإلخوان، وقد الحظ اإلخوان وجوم عبد الناصر الشديد لوجهة 
 .رئيسا للحكومة» علي ماهر«النظر هذه، واتفق على اختيار 
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االتفاق على أن يتوىل اإلخوان مسئولية محاية االنقالب من جانبه الشعيب، ويتوىل ) ج( 
املصلحة هنا كلها له، وقد راغ من ااهرة باهلدف الضباط األحرار اجلانب العسكري، و

 !. الذي أقره باسم مصلحة احلركة واهلدف نفسه من البداية، ياله من ثعلب ماكر

 :أما عن احتماالت التدخل األجنيب) د( 

: اجته التفكري إىل أمريكا واجنلترا واحتمال تدخلهما، وقال عبد الناصر يف هذا املوضوع 
بل إا تؤيد أي ثورة أو انقالب ، قف يف صف امللك إذا حدث االنقالبإن أمريكا لن ت«

 ومع ذلك مل يغن ،أساس معلومات مؤكدةوقد فهم اإلخوان أنه يبين رأيه على . »يطيح به
 .٢٩٤»وسقط القناع سدى، اإلخوان فهمهم

ولنا هنا وقفة نورد فيها شهادة الصحايف مصطفى أمني أحد رجال مجال عبد الناصر  
 وسطائه يف التعامل مع املخابرات األمريكية أو على وجه الدقة العميل املزدوج، وأحد

الذي مل يكن جيد يف ذلك حرجا، طاملا أن سيده مجال عبد الناصر كان يعلم ويستفيد، 
وراوي هذه الشهادة الميكن اامه بالكيد لعبد الناصر بل هو رجله الويف، الذي صعد 

 الثروة من بيع الكتب عن عالقاته بعبد الناصر ومعلوماته عن على أكتافه، والزال يرفل يف
عبد الناصر، ذلك الراوي األمني على مسعة سيده هو حممد حسنني هيكل العميل املزدوج 
أيضا للمخابرات املركزية األمريكية باعتراف اجلميع مبا فيهم الشاهد مصطفي أمني نفسه 

كل سلمها له عبد الناصر يف ملف يتضمن يف هذه الشهادة، وهذه الشهادة كما حيكي هي
اعترافات مصطفى أمني يف املخابرات العامة على يد صالح نصر األمني على أمن عبد 

 .الناصر، وسلمها عبد الناصر إىل هيكل األمني على مسعة عبد الناصر

فماذا يقول مصطفى أمني يف هذه الشهادة اليت استغرقت ستني صفحة ننقل منها هذه  
 :الفقرة

وعندما قامت الثورة أبلغين ليتالند أنه يف .... وعرفين كافري مبستر ليتالند وليكالند« 
ليلة قيامها أيقظ السفري الربيطاين يف واشنطن مستر دين وزير اخلارجية من النوم، وأبلغه 
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٦٩٩ 

أن ثورة شيوعية قامت يف مصر، وأن احلكومة الربيطانية قررت التدخل العسكري فورا، 
أن دين اتشيسون طلب :  الربيطاين من فايد لقمع الثورة، وقال يل ليتالندوحترك اجليش

مهلة للتشاور، وأنه أبرق إىل كافري يسأله رأيه، وأن ليتالند هو الذي أعد الربقية العنيفة 
 . ٢٩٥»اليت على إثرها أبدت أمريكا اعتراضها على التدخل العسكري الربيطاين يف مصر

ة اخلطرية بني الثورة واملخابرات املركزية األمريكية فلذلك ولن أدخل يف تفاصيل العالق 
 .جمال آخر

أنه برغم كشف عبد الناصر ملفاوضيه من اإلخوان عن ضمانات : ولكن أؤكد هنا فقط 
أنه يبين رأيه على أساس معلومات «أمريكا له، وأم كما يقول فريد عبد اخلالق فهموا 

ومع ذلك مل يغن اإلخوان فهمهم، «:  قوله، ورغم حتسر فريد عبد اخلالق يف»مؤكدة
 .كما نقلنا» وسقط القناع سدي

 .ورغم ماذكرناه عن التركيبة املريبة للضباط األحرار 

 .ورغم أن الثقل الصهيوين قد انتقل ألمريكا 

، رغم كل ذلك الذي ورغم أن مباديء الثورة الستة مل تتضمن كلمة واحدة عن فلسطني 
 .خوان املشهورون باالطالع على بواطن األمورعلمناه والذي علمه اإل

رغم كل ذلك اتفقوا مع عبد الناصر، واستمروا يف تأييده، رمبا ألم علموا أن امللك قد  
 .انتهت أيامه، كما سنوضح

ملاذا شارك اإلخوان يف الثورة : ولعل هذه احلقائق تعطي بعض اإلجابة على هذا السؤال 
قفون مع النظام احلاكم واليعادون إال احملتل األجنيب؟ ملاذا ضد امللك، رغم أم دائما ي

خرج اإلخوان على قاعدم هذه اليت استمرت منذ امللك فؤاد حيت حسين مبارك، الذي 
يؤيدونه وينتخبونه رئيساً للجمهورية، ويصفون العالقة بينهم وبينه أا عالقة حب يزيد 
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٧٠٠ 

من كالم حممد حامد أبو  يما سننقله  ف-إن شاء اهللا-وينقص كما سنرى، كما سنرى 
 .٢٩٦النصر وصالح شادي

ملاذا خرج اإلخوان على هذه القاعدة وحتالفوا ضد فاروق مع الضباط األحرار؟ ومالفارق  
 .بني فاروق والضباط األحرار والسادات ومبارك؟؟؟

 :أعتقد أن من حقنا أن نقول 

شرعيته، ويتزلفون إليه،  إن اإلخوان يعلنون والءهم للحاكم، ويؤكدون على -أ 
 ملنصب اخلالفة، ولكنهم خيرجون عليه ويسقطون -رغم علمانيته وفسقه-ويرشحونه 

 .شرعيته إذا وجدوا أن فرصة جناح اخلارجني راجحة، وأن القوى العظمى تؤيدهم

 إن اإلخوان اليتحرجون من االنتقال من النقيض للنقيض، فهذا هو اهلضييب الذي -ب 
تشريفات قصر عابدين مث إىل لقاء امللك يف أول شهر من توليه منصب يهرول إىل سجل 

، مث يتوجه بعد ذلك مرتني ليسجل والءه للملك يف سجل التشريفات يف ٢٩٧املرشد العام
 الجيد -أي قبل أقل من شهرين من قيام الثورة- ٢٥/٥/١٩٥٢٢٩٨ ويف ١٦/١/١٩٥٢

 .صر لقلب نظام فاروقأي حرج يف أن يرسل رجاله ليتفاوضوا مع مجال عبد النا

 إن اإلخوان كانوا يعرفون تركيبة الضباط األحرار، فجمال عبد الناصر اختلف مع -ج  
اإلخوان ألم متزمتون، والمانع عنده من أن يضم أي ضابط وطين لتنظيمه ولو كان من 
غري دين اإلسالم، كما نقلنا عن أمحد عادل كمال، كما أن التنظيم كان يضم شيوعيني 

 .الء للملك وكان على صلة باملخابرات األمريكية كما بيناوعم
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٧٠١ 

وهذه التركيبة الميكن أن تقيم حكومة إسالمية بأي حال، ومع ذلك عقد اإلخوان معهم  
صفقة على تأييدهم، رغم مناورة عبد الناصر بأنه البد من أخذ األمر تدرجيياً وعدم 

 .ااهرة بالصبغة اإلسالمية من أول يوم

لك مل يكن غريبا أن يتنصل مجال عبد الناصر من االتفاق، ولكن الغريب أن  ولذ- ٧ 
كما يروي . هذا التنصل جاء بعد مخسة أيام من جناح االنقالب يف أول لقاء له مع املرشد

ودخل عبد الناصر وصافح املرشد فوجئت به يقول ... وعندما وصلنا«: صاحل أبو رقيق
 .»إحنا مل نتفق على شيء... نا على شيءقد يقال لك إن احنا اتفق«: للمرشد

.. فقد كان اتفاقنا أن تكون احلركة إسالمية وإلقامة شرع اهللا... وكانت مفاجأة 
.... امسع يامجال«: واستمرت املقابلة يف مناقشات أاها املرشد بقوله جلمال عبد الناصر

... نون للبلدإن أحسنتم فأنتم حتس... وسنعتربكم حركة إصالحية... ماحصلش اتفاق
وقال لنا املرشد وكأنه . وانصرف مجال» وإن أخطأمت فسنوجه لكم النصيحة مبا يرضي اهللا

 .٢٩٩»وجيب االحتراس منه. الرجل ده مافهش خري«: كان يستطلع الغيب

 ٣٠ويذكر فريد عبد اخلالق رواية قريبة من تلك، ولكنه يقول أن تاريخ اللقاء كان يف  
 .٣٠٠»أول شعور خبيبة األمل«، ويصفه بأنه ١٩٥٢يوليو 

بل ومل - ومع كل هذا ومع أن الثورة مل ختط أي خطوة جادة حنو التحول اإلسالمي -٨ 
 فقد استمر اإلخوان يف تأييدها -يكن هلا أي فكر حمدد إال جمموعة من الشعارات التهرجيية

وخداع الناس وخداع أنفسهم أن هذه هي حركتهم، وسوف نضرب بعض األمثلة فقط 
 . ذا الطوفان من التأييدهل
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٧٠٢ 

 عن حركة ٧/١٠/١٩٥٢، ١٣٧٢ حمرم ١٧ صدر عدد كامل من الدعوة بتاريخ -أ 
اجليش وعلى صفحته األوىل صورة حممد جنيب مبساحة الصفحة كلها، وهي نفس 

 .٣٠١الصفحة اليت كانت حتتلها صورة فاروق قبل مخسة أشهر

ري غزوة بدر ألقيت فيها كلمة  أقام اإلخوان حفال مبناسبة ذك١٩٥٣/ ٥/ ٢٩ ويف -ب 
وإننا مع هذا نتابع جهودنا يف ميدان اإلصالح الداخلي، متعاونني مع «للمرشد جاء فيها 

كل من يريد اإلصالح واخلري هلذا الوطن، مؤيدين رجال العهد احلاضر يف ذلك تأييد 
 كل معرضني عن... الكرمي للكرمي، اليألون عونا إن أصاب وال نصحا خالصا إن أخطأ

وموقفنا ... ماحياوله أعداء اإلصالح يف عهده اجلديد من إيغار الصدور، وتفريق الصفوف
هذا مما يفرضه حق األمة والوطن على مجاعة تدعو إىل اإلصالح، التبتغي من الناس جزاء 

 .٣٠٢»والشكوراً

 متت مقابلة بني املرشد العام ووكالة االسوشيتد برس، وكان مما ٤/٦/١٩٥٣ ويف -ج 
 : فيهاجاء

هل اإلخوان املسلمون على استعداد للتعاون مع احلكومة يف أي إجراء تقرره : س« 
 لتحقيق اجلالء عن القناة مهما يكن هذا اإلجراء؟

ولو مل نكن موقنني بأن صرب احلكومة احلايل وانتظارها -إن أحدا اليشك يف ذلك : ج 
ب على مصر اختاذها بشأن يف مصلحة مصر لسبقناها وخطونا اخلطوات الضرورية اليت جي

هذا النضال جبميع الوسائل املمكنة ضد القوات الربيطانية، وعندما تقرر احلكومة أن 
الوقت قد آن للتحرك فستجد اإلخوان املسلمني على استعداد للتجاوب بكل اإلجراءات 

 .٣٠٣»والعمليات الضرورية لتحقيق آمال مصر وحقوقها
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٧٠٣ 

ر حبل اجلهاز السري، وتأييداً هلذا ينقل حممود  استجاب اإلخوان لطلب عبد الناص-د
الشك أا «: عبداحلليم رأيا لفريد عبد اخلالق حول حماولة اغتيال عبد الناصر يقول فيه

فلم يكن أحد ابتداء من املرشد إىل أعضاء ... كانت حماولة ومهية الغتيال عبد الناصر
ملرشد هو الذي استجاب لنداء بل إن ا.... مكتب اإلرشاد يفكر يف اغتيال عبد الناصر

... عبد الناصر حبل اجلهاز السري عندما طلب منه ذلك وأعلن أن ال سرية يف الدعوة
وعندما رفض عبدالرمحن السندي حل اجلهاز عزله وعني يوسف طلعت بدالً منه متهيداً 

 .؟)اجلهاد سبيلنا(فأين حل اجلهاز السري من رفع شعار . ٣٠٤»لتصفيته

 عرض مجال عبد الناصر على اإلخوان ١٩٥٢أشهر يف أوائل سبتمرب بعد الثورة ب -٩
 . دخول الوزارة، ولكن مكتب اإلرشاد رفض

واجتمع ... وذهبنا إىل املرشد«وعن هذا يذكر حممود عبداحلليم نقال عن صالح شادي 
فقد رأى ... مكتب اإلرشاد، واختذوا قراراً بعدم االشتراك يف الوزارة بعد مناقشات طويلة

... لبعض أن اشتراكنا يف الوزارة سيجعلنا مبصرين بكل اخلطوات اليت تقوم ا احلكومةا
لو حدثت أخطاء من احلكومة فإا ستلقى على : ولكن املرشد كان له رأي آخر، وهو أنه

اإلخوان، فضال عن أن رسالة اإلخوان كما كان يراها املكتب يف تلك اآلونه هي عدم 
 .»الزج بأنفسهم يف احلكم

فاتصل الضباط بالباقوري، واستمالوه جلانبهم، فقبل الوزارة، فضغط عليه اهلضييب  
يف » أخبار اليوم«ليستقيل من اإلخوان، وأعلن ذلك يف الصحف، فقد جاء يف 

اتصل األستاذ حسن اهلضييب رئيس مجاعة اإلخوان املسلمني «:  مانصه١٣/٩/١٩٥٢
 وطلب إليها أن تنشر على لسانه أن األستاذ جبميع الصحف ليلة تأليف وزارة حممد جنيب،

 .»أمحد حسن الباقوري قد استقال من اإلخوان قبل قبوله املنصب الوزاري

: فقال له الباقوري.ويف الصباح التايل توجه املرشد إليه يف مكتبه بوزارة األوقاف مهنئاً له 
 .إا شهوة نفس.... اعذرين ياموالي

                                                 
 .٤٦:  ص٣:  أحداث صنعت التاريخ ج- اإلخوان املسلمون304
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 .٣٠٥»اشبع ا.... ءفرد املرشد متتع ا كما تشا

ولكن لعمر التلمساين رواية أخرى، أم مل يرفضوا مبدأ دخول الوزارة، ولكن اخلالف  
هذا االنقالب أو » حسن اهلضييب«لقد أقر فضيلة املرشد «: كان على األمساء حيث يقول

 التغيري، ألن االخوة الذين كانوا على صلة جبمال عبد الناصر كانوا يتصلون بعلم فضيلته
وإشارته وتوجيهه، والدليل على ذلك أن مجال عبد الناصر ملا طلب من فضيلته ترشيح 
عدد من اإلخوان ليدخلوا الوزارة رشح الشهيد عبدالقادر عودة، فقالوا إم الينسجمون 
معه، فرشح هلم األستاذ منري دلة، فقالوا إنه مل يصل بعد إىل درجة مستشار، فرشح هلم 

شماوي فقالوا إنه صغري السن، فترك هلم حرية االختيار، فاختاروا املرحوم األستاذ الع
األستاذ الباقوري، فقبل دون أن يستأذن املرشد أو مكتب اإلرشاد، وبعد أن استنفذوا 

 .٣٠٦»غرضهم من تعيينه قالوا فيه ما قالوا

الذي نعرف ان قيادات اإلخوان : املصور«: ويقول يف جملة املصور ردا على سؤال 
ني قدمت للرئيس قائمة بعدد من شخصيات اإلخوان أرادوا اشراكها يف احلكم، املسلم

 وأصروا على هذه الشخصيات بذاا؟

وقدم . لكن طلبنا أن يشترك بعض اإلخوان املسلمني يف الوزارة. مل نقدم قائمة: التلمساين 
ل إنه صغري وقد اعترض عبد الناصر على أحد املتقدمني وقا. األستاذ اهلضييب بعض األمساء

أما أمحد . السن وهو حسن عشماوي رمحه اهللا، كما اعترض على عبدالقادر عودة
 .٣٠٧»الباقوري فقد دخل الوزارة على مسئوليته

أما صاحل عشماوي فيقول عن أول وزارة بعد الثورة واليت دخلها الباقوري واستقال من  
ؤالء الوزراء، ال ألننا لقد فرحنا ذه الوزارة، وه«: مكتب اإلرشاد من أجل دخوهلا

نعرفهم ونريد أن نتغين مبحامدهم، وننشر صورهم على الناس، ونصفق هلم، ولكننا فرحنا 
                                                 

: ، ذكريات ال مذكرات ص١٤٨، ٢٥، ٢٤:  ص٣:  أحداث صنعت التاريخ ج- اإلخوان املسلمون305
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٧٠٥ 

ألم وزراء ثورة، أحدثوا وسيحدثون انقالبا يف أفكار الناس وتقديرام ونظرام إىل 
 .٣٠٨»املناصب وأصحاا

 االشتراك يف الوزارة، وإمنا وأيا كان الذي حدث، فإن اعتراض اإلخوان مل يكن على مبدأ
مل يريدوا : فعلى الرواية األوىل. كان اعتراضهم على حساب املكاسب واخلسائر السياسية

اختلفوا على األمساء، : أن يتحملوا تبعة النقد املوجه للحكومة اجلديدة، وعلى الرواية الثانية
باح يهنئونه؟ وإذا كانت فلماذا طردوا الباقوري مث ذهبوا يف الص: والقضية كلها متناقضة

احلكومة اجلديدة إسالمية فلماذا رفضوا مشاركتها؟ وإذا مل تكن حكومة مسلمة فلماذا 
 يؤيدا؟

بل إن األمر أشد من ذلك، فلرمبا يعجب القاريء الكرمي إذا علم أن اهليئة التأسيسية  
قسم يظن أن : ام يوليو بني املرشد ومجال عبد الناصر إىل ثالثة أقس٢٨انقسمت بعد لقاء 

ماخيربهم به اهلضييب مبالغ فيه ومستبعد، وطلبوا مهلة للتحقق من األمر، وقسم دفعتهم 
صداقتهم الشخصية جبمال عبد الناصر إىل الدفاع عنه حبكم الصداقة، وقسم صدق ماقاله 

 .املرشد

 مبا تيار يذهب جلمال ويواجهه: حىت أصبحت جلسات اهليئة التأسيسية صراعا بني تيارين 
قال املرشد، فينكر مجال ويقول هذا كذب، وأنا سأحكم بالقرآن، ولكن حني يأيت 
الظرف املناسب، فيعود أصحاب هذا التيار ليطالبوا بتأييد مجال تأييداً مطلقاً، ألنه كما 

 . ، وتيار حيذر من مغبة التأييد املطلق مقتنعاً برأي املرشد»أخ لنا«: يقولون

لو علمت من كان على رأس التيار املؤيد جلمال الذي يعتربه واألعجب ياأخي القارئ 
/ أخا له؟ إنه فقيه اجلماعة ووكيلها وشهيدها فيما بعد على يد مجال وعصابته األستاذ

عبدالقادر عودة رمحه اهللا، حيت لقد أفرد مؤرخ اإلخوان حممود عبداحلليم له فصال كامال 
 .٣٠٩»عبدالقادر عودةمواقف حمرجة «يف كتابه عن اإلخوان بعنوان 

                                                 
 .٣: م ص٩/١٩٥٢ /١٦ هـ، ١٣٧١ ذي احلجة ٢٦، ٨٣العدد :  جملة الدعوة308
 .١٤٦ إىل١٤١:  ص٣:  أحداث صنعت التاريخ ج- اإلخوان املسلمون309
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إذا علمت هذا ياأخي القارئ ألدركت أي خبط وارتباك يف األفكار واملوازين كانت  
حتويه مجاعة اإلخوان، وأنه ليس هناك أي مقاييس أو ثوابت شرعية تقاس ا األمور، وإمنا 

 .املسائل عواطف وأهواء ومتابعات ومصاحل وآمال

تزامه حيت يتخبط فيه اإلخوان؟ مث أليس هو صاحب فماذا قدم عبد الناصر من أدلة على ال 
التنظيم املخلط الذي بينا سوءاته باختصار من قبل، مث أليس يف تنظيمه أنور السادات 
وماأدراك ماأنور السادات، أنور السادات رجل احلرس احلديدي للملك وصديق يوسف 

 . رشاد وقد ذكرنا أحد لقاءاته وآرائه من قبل

ن يكون أنور السادات هذا وحسني الشافعي ومجال سامل هم أعضاء ويشاء القدر أ 
 . باإلعدام-رمحهم اهللا-احملكمة اليت حكمت على عبدالقادر عودة ومخسة من رفاقه 

أنور السادات وحسني الشافعي مها الوحيدان اللذان بقيا من جملس قيادة الثورة نائبني  
أنور السادات رجل .  واليعترضانجلمال عبد الناصر حيت هلك، إلما اليعارضان

إسرائيل األول، الذي رفع علمها يف القاهرة، يأيت للحكم فيتصاحل اإلخوان معه يف رئاسته 
للجمهورية، ويذكرونه باخلري كما سنرى، وينسون دم أخيهم عبدالقادر عودة رمحه اهللا، 

ءهم يف سجل كما نسوا من قبل دم شيخهم، حينما ذهبوا إىل قصر عابدين ليسجلوا وال
 .التشريفات لدى قاتله بعد تشكيل مكتب اإلرشاد اجلديد

 الذي يعلمون جيدا كيف قتله -رمحه اهللا-وكما نسوا من بعد دم كمال السنانريي  
حسن أبو باشا، و ذهبوا يستنكرون العدوان عليه ويصفون فاعله بأنه جمرم يستحق أقصى 

يونية شيوعية ماسونية كما أوردنا وذهبوا العقاب، بل وكما ذكرنا ادعوا إا مؤامرة صه
 .يبايعون حسين مبارك الذي قتل السنانريي يف عهده كما سنرى

 . إذا علمت هذا ياأخي علمت مدي الفقر العقائدي والشرعي يف هذه اجلماعة 

وهذه املآسي اليت نقصها عليك أخي الكرمي التزال تتكرر دون أن يعي املسلمون الدرس، 
أن التعاون مع املشبوهني والتأييد العاطفي للذين اليبدون التزاما حقيقيا ودون أن يعوا 



 

٧٠٧ 

هذا التأييد الذي -باإلسالم والذين يقولون سنحكم بالقرآن ولكن عند الظرف املناسب 
 .  أدى ويؤدي وسيؤدي إىل خسارة الدنيا والدين-اليستند على أدلة وثوابت شرعية

وزارة وقفوه من عرض مجال عبد الناصر عليهم  ونفس هذا املوقف املتناقض من ال-١٠
أن يدخلوا هيئة التحرير، وأن يتولوا قيادا فرفضوا األمر ألسباب سياسية، وقالوا حنن 

، وتتوىل أنت اهليئة السياسية، كما حيكي مؤرخهم حممود نؤيدكنتوىل التربية اإلسالمية، و
 :عبداحلليم عنهم

 اتصل يب مجال عبد الناصر ١٩٥٣ أوائل عام يف أحد األيام يف: يقول صالح شادي« 
أنا باعت لك إبراهيم الطحاوي، وسيحدثك يف موضوع هام، ... ياصالح: وقال يل

 . وعايز رأيك ورأي مجاعة اإلخوان فيه

إن الرئيس عبد الناصر يريد من مجاعة اإلخوان : وفعال جاءين إبراهيم الطحاوي، وقال يل 
 . يصبحا تنظيما واحداأن تنصهر داخل هيئة التحرير و

وهيئة التحرير ماهي ... إن معىن هذا القضاء على مجاعة اإلخوان... مش ممكن: وقلت له 
 . إال حزب سياسي وحنن مجاعة دينية

 . ماهو الرئيس عايزك متسك هيئة التحرير: وفوجئت به يقول يل 

 ..  ذلكلكن من اخلطأ أن تطلب منا... إنين ال أحبث عن مصلحة شخصية: وأجبته 

وبطبيعة احلال أبلغ الرسالة إىل عبد الناصر الذي طلب أن ... وانصرف إبراهيم الطحاوي 
 .املرتل الذي شهد كثريا من االجتماعات... تنعقد جلسة عمل يف مرتل عبدالقادر حلمي

وحضر مجال عبد الناصر ومعه عبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسني واملرحوم  
وكان حيضر هذا ... وأمحد أنور الذي كان وقتئذ قائدا للبوليس احلريبعبد احلكيم عامر 

اللقاء من اإلخوان أنا وصاحل أبو رقيق وفريد عبد اخلالق وبطبيعة احلال عبدالقادر حلمي 



 

٧٠٨ 

وبعد أن انتهينا منه جلس عبد الناصر يتحدث عن هيئة ... الذي دعانا لتناول الغداء
 . ا مجاعة اإلخوان املسلمني لتكون تنظيما قوياالتحرير وعن رغبته أن تنصهر داخله

احلكومة أياً كانت مادامت يف احلكم ... شوف يامجال: ويرد صاحل أبو رقيق ويقول 
ألن الذين سينضمون إىل .. سيولد احلزب ميتاً... وأرادت تكوين حزب فمصريه الفشل

 وعندك جتربة ..عضويته ويسارعون إليها هم أعداؤها قبل أنصارها وذلك خوفا منها
فعندما توىل احلكم شكل حزب ...  خري دليل على ذلك١٩٣٠إمساعيل صدقي يف سنة 

وملا خرج من احلكم انتهي حزب الشعب ... الشعب وزور االنتخابات وجنح مرشحوه
 . وتالشى

 .أنتم عصاة: وجنح مجال وقال خببث 

 غرفة الصالون، ودار فناداه فريد عبد اخلالق أن جيلس إىل جواره على أريكة يف جانب 
قلت له يامجال إنين أرى اجلو ينذر بصدام ليس : بني االثنني حديث يرويه فريد، ويقول

وكنت بذلك أشري إىل رغبته يف أن تنصهر مجاعة ... من مصلحة أحد يف البلد أن يقع
اإلخوان داخل هيئة التحرير وكذلك لعدة مواقف اعتربناها عدائية، وكانت مظاهرها 

 . قابة مجيع بيانات اجلماعة وعدم نشرها يف الصحفحذف الر

 .. ما انتم عصاة... أعملكم إيه: فأجابين 

 .تعجبت لرده وقلت له مستنكراً 

هل حنن نقف موقفاً عدائيا من ... عصاة ليه... دي كلمة كبرية يامجال... عصاة 
 . وعودة احلياة النيابيةالدميقراطيةإننا نريد حتقيق ... األهداف الوطنية للثورة ومصلحة البلد

يعين عايزين النحاس ... طالبني انتخابات حرة... ماأنتم كده بتحرجوين: فأجابين بسرعة 
أنا بأقول لكم ادخلوا هيئة التحرير وتولوا أنتم ... باشا يرجع تاين، وتعود نفس األوضاع
 عايزين إيه أمال؟...وأنتم بترفضوا...أمرها، وتصبح هي مسرح نشاطكم



 

٧٠٩ 

، وأنت جيب أن تكون الدميقراطية البديل هلا... إحنا بنصارحك...  له امسع يامجالفقلت 
أما أن تتشكك يف ... عندك الثقة يف أن الشعب سيتمسك بك، ولن يرضي عنك بديال

أما بالنسبة لدخولنا هيئة التحرير فليس ... ملاذا تتشكك؟.... ذلك فهذا أمر غريب فعال
لتنظيم السياسي عن طريق هيئة التحرير، ونبقى حنن دعاة هناك تعارض من أن تقود أنت ا

للتربية اإلسالمية، أما رأيك أن تندمج اجلماعة مع هيئة التحرير فهذا بالضبط أشبه مبن 
ومن ... مش ممكن أبدا ميتزجان... يضع زيتا وماء يف زجاجة وحياول أن ميزجهما ببعض

لسياسة ومؤيدين لك كحركة األفضل لإلسالم وللبلد ولك أن نبقى بعيدين عن ا
... والتزام احلكمة وضبط النفس ميكن أن يكون جسرا لتعرب من فوقه األزمة.... إسالمية

ولذلك ال أرى أي ... وليس من هدفنا ائيا أن ننافسك يف احلكم فنحن النريد احلكم
 سبب للتصادم وعدم تقبل النصيحة، وخاصة أن املرشد قال لك عند بدء اخلالف باحلرف

يامجال عندما تشعر بضيق من اإلخوان أبلغين، وأنا أسلمك مفتاح املركز العام، «: الواحد
 .٣١٠»ونقفلها حيت التقع فتنة

 : ١٩٥٣ قبول اإلخوان لتوسط الضباط بينهم يف الفتنة اليت نشبت بينهم يف نوفمرب -١١

نينا إال وفيها ام كل طرف الطرف اآلخر بأنه يعمل مع احلكومة، وليس يف هذا مايع
بقدر بيان تدهور وضع اجلماعة الداخلي، أما قبول تدخل الضباط يف الوساطة بينهم فهذه 

 . إحدى الدواهي

 بيان باسم صاحل عشماوي وحممد الغزايل وأمحد ١/١٢/١٩٥٣ففي جملة الدعوة بتاريخ 
دعانا البكباشي مجال «:  جاء فيه-وكان مكتب اإلرشاد قد فصلهم-عبدالعزيز جالل 

 الناصر إىل مرتله، فتوجه عن اللجنة األستاذ صاحل عشماوي ومعه الشيخ سيد سابق عبد
حيث وجدا البكباشي زكريا حميي الدين وزير الداخلية والصاغ صالح سامل وزير اإلرشاد 
القومي والشيخ حممد فرغلي مندوبا عن مكتب اإلرشاد، مث حبث املوقف برمته يف هذا 

جلنة للتحقيق مع اإلخوان املفصولني وحتديد موقفهم وعلى االجتماع، واتفق على تكوين 
دئة اخلواطر يف االجتماع الذي انعقد بعد العصر، ويف نفس الوقت اتصل بنا األستاذ 
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عبدالعزيز كامل وأبلغنا أنه أفلح يف إقناع أعضاء املكتب باملوافقة على تكوين جلنة 
 .٣١١»للتحقيق

وقد كان مجال عبد الناصر يتصل «: قة حني قالوقد أصاب أمحد عادل كمال كبد احلقي 
بطريف اخلالف يف اجلماعة بدعوى إصالح ذات البني، ولكنه كان يفسد ذات البني، 

 .٣١٢»ويدبر لقرار حل اجلماعة، والتخلص منها ائيا

وعلى الفور صدر قرار حل اإلخوان :  وقع حادث املنشية١٩٥٤/ ٢٦/١٠ ويف -١٢
ب برئاسة مجال سامل وعضوية السادات وحسني وتشكلت ماتسمى مبحكمة الشع

 حوكموا أمام ٢٥٤اضافة إىل ( من اإلخوان ٨٦٧الشافعي، اليت أصدرت أحكاما ضد 
 . ٣١٣، وانتهت احملكمة أيضا إىل اعدام ستة)حماكم عسكرية

يف األسكندرية مستقال القطار إىل القاهرة، ومن بيته يف الروضة » اهلضييب«مث ظهر األستاذ 
 : باخلطاب التايل مكتوبا خبط يده» مجال عبد الناصر «بعث إىل

 السيد مجال عبد الناصر «[ 

 رئيس جملس الوزراء  

 السالم عليكم ورمحة اهللا  

 .وأصلي وأسلم على رسوله الكرمي] كذلك يف النص[أمحد اهللا اليكم، اهللا تعاىل  

 وبعد 

وحي بأن احلكومة تتوقع فقد وجدت أثناء قدومي من االسكندرية أمس حموطا مبظاهر ت
قيام اإلخوان املسلمني حبركة، رمبا كانت ألخذي عنوة، ولو أن احلكومة أعلنت رغبتها 

                                                 
 .٤:  ص١/١٢/١٩٥٣ - هـ١٣٧٣ ربيع األول ٢٤ السنة الثالثة ١٤٦ جملة الدعوة عدد 311
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على أن . يف جميئي لبادرت واهللا بايء أسعى إليها من تلقاء نفسي دون أن حيرسين حارس
ع الكلمة هذه املظاهر قد أورثتين حسرة، وجعلتين أمتىن لو وهبت البلد حيايت يف سبيل مج

أرجو أن يتسع صدرك للقائي بضع . فأحببت أن أبادر بالكتابة إليك. وصفاء النفوس
دقائق أشري عليك فيها مبا حيقق أمانيك وأماين، وأنا أعلم أنك قد تكون راغبا عن هذا 
اللقاء، ولذا تركت أمر تدبري اجلماعة من حنو مخسة أشهر إىل غريي فلم يصلوا معك إىل 

وصول إىل شيء حىت تتجه البلد كلها اجتاها واحدا، مث الجيدين أحد يف شيء، وأريد ال
 .مكاين الذي أنا فيه من اإلخوان

إن مامسي اختفاء قد أدهشين أن ينسب إىل تدبري جرائم، فهذا كان : وأبادر فأقول لك 
مفاجأة يل، وأقسم باهللا العظيم وكتابه الكرمي أين ماعلمت بوقوع جرمية االعتداء عليك 

ال يف الساعة تسعة من صباح اليوم التايل، وال كان يل ا علم، وقد وقعت من نفسي إ
موقع الصاعقة، ألنين ممن يعتقدون أن االغتياالت مما يؤخر حركة اإلخوان، ويؤخر 

يف اجلماعة منذ ) االغتياالت(اإلسالم واملسلمني، ويؤخر مصر، وقد كنا حبثنا هذه املسألة 
نا على ذلك، وأخذنا نوجه الشباب إىل هذه احلقيقة، حىت لقد زمن بعيد، واستقر رأي

مضى وجودي بينهم ثالث سنوات مل يقع فيها شيء من العنف، ولست أجد سبب لذلك 
 .بنعمة اهللا، وال اختلفنا على كثري، وإمنا جسم اخلالف أنه مل يسمح يل بإدالء رأيي

ون على معاهدات وأعداؤهم يف فأما املعاهدة فاين كنت أخربتكم أن اإلخوان اليوافق 
داخل البالد، ولكنهم يصرحون أن هذه املعاهدة قد قربت البالد من أمانيها قربا كبريا، 
ونلح يف استكمال الباقي حيت اليطمع اإلنكليز فينا، وهذا هو حمصل رأيك أنت يف 

 .املسألة

  ا وال بتفاصيلها، فان وأما مسألة احلملة اليت شنها عليك اإلخوان يف سوريا فاين ال أعلم
 يونيو ومل أره إىل اآلن، ٣ودعنا يف املطار يوم ) عضو مكتب االرشاد(عبد احلكيم عابدين 

ومل يكن بيين وبينه أي نوع من االتصال، وحني عدت بعد عيد األضحي وجدته ذهب 
ألداء فريضة احلج، ومن هناك إىل دمشق، وجيب أن نتحقق عما إذا كان قد اشترك يف 

احلملة، وحضر اجتماعاا، وقد بلغين أنه رماك بأنك قابلت رجاال من إسرائيل يف هذه 



 

٧١٢ 

وهذه على وجه اخلصوص إذا كان قد قاهلا أحدا اليقره عليها بل . أثناء سياحتك يف البحر
حصلت ) واقعة قول عبد احلكيم عابدين بذلك(يستنكره كل االستنكار، وفوق ذلك فإا 

 .أيام اعتكايف

 االعتكاف فقد أشار علي به بعض اإلخوان لسبب ما هو اخلوف من وقوع وأما هذا 
حوادث مؤسفة على أثره، ولقد كنت أخربت اإلخوان بأن أضع استقاليت حتت تصرفهم 
إذا وجدوا يف وجودي مايعطل االتفاق بينهم وبني احلكومة، وأكدت ذلك هلم خبطاب 

م من تلقاء أنفسهمأرسلته هلم من هناك وتركت هلم التصرف يف شئو. 

 وقد يكون يف نفسك أشياء حتب - إن شاء اهللا -هذا وقد يكون يف املشافهة خري كثري  
 .أن تستجليها

 مبا -بإذن اهللا-وال أذكر التحقيق الذي جيري، فاين حمتمل كل ماميس شخصي، وسأدفعه  
قكم ويوفق البالد يريح نفسك إىل احلق الذي هو بغية اجلميع، هذا وأسأل اهللا تعايل أن يوف

 .كلها للخري واحلرص على والوئام

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا 

٣١٤]»املخلص حسن اهلضييب 
 

والذي يعنينا يف هذه الرسالة ليس داللتها يف وقتها، فرمبا تكون قد صدرت حتت ظروف  
ر من اإلرهاب واخلوف، وإمنا الذي يعنينا أن هذه املعاين التزال تتردد حيت بعد أن صا

 .اإلخوان أحرارا طلقاء

لقيت من املرحومني إبراهيم « وخنتم هذا املطلب بعمر التلمساين حيث يقول - ١٣ 
 .٣١٥»عبداهلادي وعبد الناصر الكثري من الظلم فلم أحقد ومل أضمر سوءا

                                                 
 .٣١٠، ٣٠٩:  ملفات السويس ص-رب الثالثني سنة ح314
 .٢٦:  ذكريات المذكرات ص315



 

٧١٣ 

وكان اإلخوان يقدمون «: ويقول عن مجال سامل قاتل عبدالقادر عودة ورفاقه رمحهم اهللا 
مة باعترافام، وكلهم مثخنون باجلراح، وعالمات التعذيب، مث حيكم إىل هذه احملاك

بل إن األخ الذي كان . وياليت األمر وقف عند هذا احلد. عليهم باعترافام املزعومة
ينكر االعترافات املقدمة للمحكمة، كان يعاد إىل السجن احلريب لينظر يف أمره، مث جييء 

 .ن معذبيه، كاملستجري من الرمضاء بالناروقد أيقن بأن املستجري باحملكمة م

وكان مجال سامل هو الذي يقوم بالسخرية واإلهانات، أما العضوان اآلخران، فقد ظال  
 .طوال احملاكمة صامتني

وقد انتهي األمر جبمال سامل إىل خلع بدلته العسكرية، وارتدى اجللباب األبيض والعباءة  
 . النهار يف مسجد السيدة زينبالبنية اللون، وكان يقضي أغلب ساعات

هل ندم وعلى أي شيء؟ وهل تاب من أي شيء؟ أال إن رمحة اهللا واسعة، ولن تضيق  
مبن يلجأ إليه، مهما كانت جرائمه وإن من أكرب الذنوب عند اهللا، من يستعظم جرميته 

 .على عفو اهللا

 عليه و سلم أما تقييمي لرئيس تلك احملكمة، فيقف عند قول رسول اهللا صلى اهللا 
 .٣١٦»)اذكروا حماسن موتاكم(

 . هذا كالم التلمساين أما حنن فنقول إن مجال سامل ليس من موتانا بل من موتى الكافرين

أن األخ احلاج حممد جودة شفاه اهللا، دعاين يوما إىل مرتله، «وحيكي التلمساين أيضا  
إىل هناك، وجدت حوايل وكان معي فضيلة املرحوم األستاذ البهي اخلويل، وعند وصولنا 

سبعة من الضباط األحرار، ال أعرف منهم إال إبراهيم الطحاوي وأمحد طعمية، وعقدت 
جلسة حتضري أرواح، واحلقيقة أين دهشت ملعرفة الوسيط عن طريق الروح املستحضرة 

وألين مل أكن أعرف . ولبعض التفصيالت وكانت األصوات رفيعة ومضايقة لألذن
حلجرة مظلمة، قدرت أنه يعرف هذه التفصيالت، فيلقيها كأنه موحي الوسيط إذ دخل وا

                                                 
 .١٧٤:  ذكريات المذكرات ص316



 

٧١٤ 

وفضيلة » حممد جنيب«به إليه من تلك الروح، وكان كل كالم الروح محلة على السيد 
 .٣١٧»املرشد األستاذ اهلضييب

  

                                                 
 .١٣٩:  ذكريات المذكرات ص317



 

٧١٥ 

 :املطلب الثالث

 اإلخوان وأنور السادات

  

ت عندما أصبح رئيسا نعرض هنا يف عجالة سريعة ملوقف اإلخوان من أنور السادا 
للجمهورية متناسني دوره املشبوه يف احلرس احلديدي للملك ويديه امللوثتني بدم عبدالقادر 

 .  وخدمته الطويلة لسيده عبدالناصر-رمحهم اهللا-عودة ورفاقه 

وحني خرجنا من « يقول عمر التلمساين عن شكره للسادات بعد اإلفراج عنهم -١  
 فعلته هو ذهايب إىل قصر عابدين لتسجيل شكري للرئيس  كان أول شيء١٩٧١السجون 

 » السادات بإفراجه عنا

عندما ماأفرج السادات عنا ذهبت أنا باعتباري أمثلهم، وقدمت واجب «ويقول أيضا  
 .٣١٨»الشكر وكتبت تقديري وشكري

 .ال أدري على ماذا يشكره؟ على طول سجنهم أم على قتله لعبدالقادر عودة ورفاقه؟ 

ليس هذا الذهاب لقصر عابدين لشكر قاتل إخوام مذكر بذهام من قبل لقصر مث أ 
 .٣١٩عابدين لشكر قاتل شيخهم؟ كما ذكرنا من قبل

 : اتفاق اإلخوان مع السادات-٢ 

ذكرنا من قبل كالم التلمساين الصريح بأنه كان يضع نفسه يف خدمة وزارة الداخلية  
 يف وجود اجلماعة، وأنه الخالف بني احلكومة وكالم مأمون اهلضييب عن مصلحة احلكومة

 . ٣٢٠واجلماعة حول تطبيق الشريعة
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وحنن اآلن نلقي مزيدا من الضوء على هذه املفاوضات بني حكومة أنور السادات  
 .كل هذا بأقالم اإلخوان أنفسهم. واإلخوان واستعداد اإلخوان التام للتعاون مع احلكومة

: تفاقه مع احلكومة وعن استعداده دائما للتعاونيقول عمر التلمساين عن جوالت ا 
-» أمحد طعيمة«أخربين أن السيد . »سيد سابق« فضيلة الشيخ ١٩٧٣وجاءين يف عام «

 جاءه، وأخربه أن السادات على استعداد للقاء بني -وكان وزيرا يف عهد السادات
وكان ذلك . الوطناإلخوان املسلمني املعروفني إلزالة مايف النفوس والتعاون على خدمة 

حسن «قبل استبعاد اخلرباء السوفيت بقليل، فرحبت بالفكرة، وذهبت إىل فضيلة املرشد 
الذي كان يف األسكندرية، وأخربته حبديث الشيخ سيد سابق معي، فقال يل » اهلضييب

فضيلته إن الفكرة البأس ا إن صحت النوايا عند أصحاا، وكلفين أن أستمر يف 
 سارت سريا حثيثا، وصل إىل الدرجة اليت طلب مين فيها الشيخ سيد سابق املفاوضات اليت

 أن أقوم بتكوين جلنة من اإلخوان تقابل السادات -طبقا ملا طلب منه السيد أمحد طعيمة-
يف األسكندرية لوضع الصيغة النهائية لالتفاق، واتصلت بالسيد أمحد طعيمة تليفونيا، 

يقابلون السادات بناء على طلبه، مث حدث توقف تام، مل وأعلمته بأمساء اإلخوة الذين س
أدر ماأسبابه؟ إىل أن التقيت بالشيخ سيد سابق مصادفة عند األزهر، وسألته عن النتائج، 

 .» رأوا إرجاء األمر إىل حني-يقصد السادات-فأخربين أن اجلماعة 

 يف قمة املسؤولية  كانوا-وعلى رأسهم فضيلة املرشد-املهم أن اإلخوان «: ويقول أيضا 
 .»والتقدير عند أية بادرة من البوادر دف إىل إصالح هذا الوطن العزيز

وقد كان وزيرا -» عثمان أمحد عثمان«ويف مرة أخرى طلب منا السيد «: ويقول أيضا 
 أن تلقاه جمموعة منا، فذهبت مع الدكتور أمحد امللط واحلاج حسين -لإلسكان حينذاك
 صاحل أبو رقيق، وقابلناه، فرأى أنه من اخلري أن نقدم للسادات وجهة عبدالباقي واألستاذ

نظرنا يف اإلصالح كتابة، حىت يدرس األمر يف روية وعلى مهل، فكتبنا له وجهة نظرنا يف 
، مث كانت يل مقابالت »عثمان أمحد عثمان«تسع صفحات فولسكاب، محلها إليه السيد 
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٧١٧ 

ا لرئيس اجلمهورية يف ذلك احلني، لقيته يف مرتله مع السيد حممد حسين مبارك، وكان نائب
ومعي األستاذ مصطفي مشهور مرات أخرى، لبعض . يف مصر اجلديدة منفردا مرارا

استفسارات عن بعض ماجاء بتلك الصفحات التسع، مث انتهى األمر إىل صمت مطبق، 
 . وتوقفت اللقاءات، ماهي األسباب؟ لست أدري

ملسؤولني بثقل اإلخوان يف الشارع السياسي، وأثره يف الرأي واملهم مرة أخرى هو وثوق ا
وإال فما الذي حيمل املسؤولني على مثل هذه التصرفات؟ والذي أؤكده على وجه . العام

القطع واليقني أن اإلخوان املسلمني كانوا ومايزالون وسيظلون بفضل اهللا على مستوى 
تعصب، وأم على استعداد كامل لكل املسؤولية الوطنية، وأم أبعد مايكونون عن ال

حوار من ورائه رفعة شأن هذا الوطن الغايل احلبيب، ومما الشك فيه أن هذه اللقاءات اليت 
 .٣٢١»كانت تتم بني املسؤولني تقطع برباءة اإلخوان من اخليانة والعمالة والتبعية

 والأدري أهذه اللقاءات دليل الرباءة أم دليل األدانة؟ 

املرشد العام واملتحدث الرمسي باسم -أن نقلنا كالم عمر التلمساين واآلن وبعد  
 :  فلنقرأ رواية حممد حسنني هيكل حول هذه االتصاالت-اإلخوان

مل يكن ذلك هو الطريق الوحيد الذي اتبعه امللك فيصل يف تشجيع ومساعدة اليمني «
احلة بني الرئيس الديين يف مصر، وإمنا ذهب إىل أبعد من ذلك حني حاول أن يرتب مص

كان اإلخوان املسلمون اآلن موزعني على عدة . السادات وجمموعة من اإلخوان املسلمني
كانت هناك أوال تلك القلة اليت ظلت على اعتقادها بأن العنف واإلرهاب مها . جمموعات

أفعل الوسائل لتحقيق أهدافهم، لكن معظم هؤالء كانوا اليزالون إما يف السجون أو 
وكانت هناك جمموعة ثانية، هم هؤالء الذين غادروا مصر هربا من . حتت األرضخمتفني 

االضطهاد أو حبثا وراء فرصة عمل يف اخلارج، وكان كثريون من هؤالء قد مجعوا ثروات 
وأخريا كانت هناك جمموعة هؤالء الذين آثروا البقاء يف مصر وحاولوا قدر ما . طائلة

 .ظل الظروف القائمة مهما تكن صعوباايستطيعون أن يواصلوا الدعوة يف 
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 جنح امللك فيصل يف أن يرتب اجتماعا بني السادات وبني جمموعة ١٩٧١ويف صيف سنة  
وبالفعل فقد عقد اجتماع يف استراحة الرئيس . اإلخوان املسلمني الذين ذهبوا إىل اخلارج

 اخلارج بعد أن يف إطار من السرية املطلقة، حضره زعماء اإلخوان يف» جاناكليس«يف 
حصلوا على ضمان بتأمني دخوهلم إىل مصر وخروجهم منها، والتقوا هناك بالرئيس 

الذي عاش بعض الوقت يف » سعيد رمضان«كان بني هؤالء الدكتور . السادات
. السعودية، مث قصد إىل جنيف حيث رأس منظمة إسالمية ترعاها اململكة العربية السعودية

جرت يف ذلك االجتماع قال الرئيس السادات لإلخوان الذين وخالل املناقشات اليت 
كان قد فرغ لتوه من (قابلهم إنه يواجه املشاكل من نفس العناصر اليت قاسوا هم منها 

، مث أنه يشاركهم أهدافهم يف مقاومة اإلحلاد والشيوعية، )معركته مع مراكز القوى
ض عليهم استعداده لتسهيل وقد عر. وكذلك فإن عبدالناصر قد خلف له تركة ثقيلة

لكن . عودم إىل النشاط العلين يف مصر، بل وكان على استعداد لعقد حتالف معهم
اإلخوان الذين قابلهم السادات يف ذلك الوقت مل يكونوا قادرين على اختاذ قرار، ويبدو 

يف و. أم مل يكونوا واثقني من احتماالت التعاون معه، وكانت هلم شكوكهم حول نواياه
 يوليو اليت ٢٣كل األحوال فإم حىت ذلك الوقت كانوا يعتربونه جزءا من ثورة 

 . اصطدموا معها

شأم شأن غريهم من القوى يف -ومضت سنوات، واآلن أصبح اإلخوان املسلمون  
ووجد بعضهم رعاية .  يدركون رغبة نظام السادات يف التعاون مع العناصر الدينية-مصر

كان عثمان . قاء املقربني للرئيس، وهو املهندس عثمان أمحد عثمانخاصة من أحد األصد
أمحد عثمان من أغىن الناس يف مصر، وكان ينحدر من أسرة أصلها من العريش عاصمة 
سيناء، وقد جاء إىل اإلمساعيلية ليعمل يف املقاوالت، ومنت أعماله حىت يف الوقت الذي 

إلمساعيلية اليت أصبحت قاعدة نشاطه يف وكانت ا. كانت فيه مصر تتخذ جا اشتراكيا
ذلك الوقت هي املوطن الذي تأسست فيه مجاعة اإلخوان املسلمني، فهناك قام بإنشائها 

إىل أن يقول عن اإلخوان بعد . »١٩٢٨سنة » حسن البنا«مرشدها العام األول الشيخ 
 : ١٩٥٤حمنة سنة 
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عثمان أمحد « يف مشروعات ووجد بعضهم جماال فسيحا. وفر من استطاع إىل اخلارج« 
الذي كانت ظروف التحول االشتراكي يف مصر قد جعلته يتوسع يف نشاطه » عثمان
كان على استعداد ألن يعطيهم وظائف يف مشروعاته، وعلى استعداد ملساعدم . خارجها

وبعد تغري الظروف يف مصر عاد بعضهم إليها . يف احلصول على أعمال خارج مشروعاته
» عثمان أمحد عثمان«ولقد عادوا إىل مصر ليجدوا أن . ما مجعوه من مالومعهم بعض 

كان مازال صديقا هلم، وكان من . قد أصبح قوة كبرية فيها بقرب الرئيس السادات
ولتجربته يف » مجال عبدالناصر«حوافزه لالحتفاظ ذه الصداقة أنه يشاركهم العداء ل 

ا على احلصول على تأييدهم للسادات التحول االشتراكي، إىل جانب أنه كان حريص
 بالناصريني -ويسميهم السادات معه-كقوة يف الشارع تواجه من كان يسميهم 

ولقد راح حياول إقناعهم بالتعاون مع السادات، بل إنه كان يبدو أمامهم . والشيوعيني
ن ولقد محل إليهم تطمينات كثرية باسم الرئيس، لك. مفوضا من السادات بالتعامل معهم

 .٣٢٢»بعضهم كان اليزال متشككا

وهيكل يربز دور امللك فيصل وعثمان أمحد عثمان، وهو كالم جدير بالتأمل، ألن  
 الذي عاصرناه - مع أقوال التلمساين، كما أن سري األحداث-يف معظمها-روايته تتفق 

 . اليتناقض معها-مجيعا

ع ومستقبل التيار واق«وقد حدث أن عقد نادي التدريس جبامعة القاهرة ندوة عن 
 .٣٢٣نشرت ملخصها جملة اتمع» اإلسالمي يف مصر

وقد لعب السادات دورا يف «: أنكر فيها عصام العريان على سعد الدين إبراهيم قوله 
توفري اجلو املالئم هلذه احلركات لفرض نفسها، ليوازن بينها وبني التيارات اليسارية و 

 »لإلخوان مع الدولة لعدم استخدام العنفالقومية، وكان هذا هو االتفاق الضمين 
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٧٢٠ 

ميت بدأ االتفاق الضمين مع السادات؟ وقال ان احلديث مع «وتساءل عصام العريان  
 .»االتفاق الضمين اليدخل ضمن البحث العلمي اجلاد

 الرد الكايف على -عن تفاصيل مفاوضات اإلخوان مع السادات-ولعل فيما ذكرناه آنفا  
 . ي طالب للحقعصام العريان عند أ

 ويف لقاء عمر التلمساين املشهور مع السادات والذي يفخر بأنه واجهه فيه، اعترف -٣  
لو أن غريك وجه إيلَّ مثل هذه التهم «: التلمساين بشرعية رئاسة السادات فقد قال له

أما وأنت يا حممد يا أنور السادات صاحبها، فإين أشكوك إىل أحكم . لشكوته إليك
 وأعدل العادلني لقد آذيتين يارجل وقد ألزم الفراش أسابيع من وقع مامسعت احلاكمني،

 .٣٢٤»منك

املرة «:دعاه السادات إىل لقاء خاص يف القناطر، يقول التلمساين!! مث بعد هذه املواجهة
الثانية كانت بعد ذلك، كان لقاءاً خاصا يف القناطر اخلريية، ويف هذا اللقاء أضفى علي 

 . ٣٢٥»ين أخجل، وعرض علي عضوية جملس الشورى واعتذرتمن الصفات ماجعل

اليفوتين أن أذكر إنصافا للسادات أنين يوم أن قابلته باستراحة القناطر «: ويقول أيضا 
 أنين وجدت أمامه جمموعة من أعداد جملة ١٩٧٩) كانون األول(اخلريية يف ديسمرب 

فأجبته .  احلمالت اإلخوانيةالدعوة، وأخربين أن االسرائليني يشكون وحيتجون على هذه
بأن معارضيت ملعاهدة السالم والتطبيع وموقف إسرائيل بأمجعه مبعثه ديين حمض وال عالقة 
له مبا يسمونه سياسة دولية أو غري دولية، وأن ديين حيتم علي أن أستمر يف هذه احلملة، 

نتهي الصراحة حىت تنجلي الغمة، وراعين حقا أن الرجل بعد االستماع إيلَّ قال يل مب
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٧٢١ 

أكتب، ولن أنساها للسادات ماحييت رغم مالقيته منه يرمحين ويرمحه : والوضوح والرضا
 .٣٢٦»اهللا

إذا كان دينك حيتم عليك مهامجة اليهود أفال حيتم عليك جهاد احلكام املرتدين احلاكمني  
 بغري ماأنزل اهللا؟

 أنه أتاح - وغفر يل ولهرمحين ورمحه اهللا-وإنصافا للسادات «:  ويقول معترفا بفضله-٤
لإلخوان جوا من احلرية البأس به، فأعدنا إصدار جملة الدعوة، وكنا نقيم االحتفاالت 

وكان املقابل هو ضمان اإلخوان ملهامجة أي حترك إسالمي . »الدينية يف شىت أرجاء القطر
 .ضد السادات

املعتقلني السياسيني أما نظام السادات فقد بدأ بداية طيبة، فأفرج عن «: ويقول أيضا 
واحملكوم عليهم سياسيا، وإن كان اإلفراج مل يتم فورا، بل طال وقته حىت بلغ قرابة 

 .»العامني

أظنين قد تقدم مين الكالم عن موقف السادات من اإلخوان املسلمني، «: ويقول أيضا 
 التنقل قلت إنه أخرج اإلخوان من املعتقالت، وأنه ترك هلم جانبا كبريا من احلرية يف

كل ذلك باحلمد وإقامة االحتفاالت اإلخوانية يف املناسبات الدينية، وقد استقبل اإلخوان 
وهكذا ينسى اإلخوان دماء إخوام اليت شارك السادات يف إهدارها عام . ٣٢٧»والثناء
١٩٥٤. 

ويواجهه !! واليعترف بفضله فقط، بل ويدعو له بطول البقاء ألقصى مدة ممكنة -٥
يؤخذ عليك «: مساعيل الشطي ذا القول يف لقاء التلمساين مبجلة اتمع فيسألهإ/ األستاذ

كقولك أمتىن بقاؤك ألقصى مدة ممكنة، ومن . خماطبة السادات بصورة غري مقبولة إسالميا
 . »املعلوم أن يف بقائه البعد عن اإلسالم فما هو ردك؟
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٧٢٢ 

دات، وأنه أتى عن طيب خاطر، فرد التلمساين بأنه مل يفرض عليه أحد أن يأيت للسا 
وذكر أنه يف مصر وحدها يستطيع اإلخوان أن يقولوا مايريدون، وذكر أنه عارض 

 .٣٢٨السادات ابتداء من استقبال الشاه وانتهاء باملعاهدة مع إسرائيل

 وبالطبع يستنكر قتل السادات الذي استقبل معروفه باحلمد والثناء، والذي أضفى -٦ 
 !!عله خيجلعليه من الصفات ماج

أين املعتقد الديين يف مقتل عثمان بن عفان : املصور«: فعندما يسأل يف حواره مع املصور 
الذهيب، مث يف اغتيال .وأين املعتقد الديين يف حادث الكلية الفنية العسكرية ويف اغتيال د

 السادات؟

ه صلب املسيح، أين املعتقد الديين فيمن يقول أن: قبل االجابة أسأل سؤاال: التلمساين 
 وهذا رسول من الرسل؟ 

 .٣٢٩»هذه اجلرائماملعتقد الديين بعيد كل البعد عن  

أما حنن فنقول إن املعتقد الديين بعيد كل البعد عما يقوله التلمساين وهو ميثل مجيع 
 .اإلخوان مبقتضي قانوم األساسي

 : ويشكك عمر التلمساين يف حادثة قتل أنور السادات فيقول-٧

 أشيع أن رصاصا أطلق من اخللف، وأن الصفة التشرحيية للجثة أثبتت هذا، وال لقد« 
أقول إا حقيقة مقطوع بصحتها، ولكنها شائعة، وإيل جانبها تقوم احلكمة املعروفة أنه 

 . ٣٣٠»)الدخان من غري نار(

 .ومل تثبت الصفة التشرحيية ما يزعمه، وال أدري حول من يثور الدخان؟ 
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٧٢٣ 

لتلمساين عن لقائه بفؤاد حميي الدين رئيس الوزراء يف عهد السادات  ويقول عمر ا-٨
وكم كنت أود لو تكررت هذه اللقاءات وذا األسلوب الرقيق، ولكن املنية عاجلته، «

ولو قدر املسئولون أن هذا التصرف له أثره يف مجع صفوف .فرمحة اهللا عليه وعلينا أمجعني
 .عادته يوزع التلمساين الرمحات على من يشاءوك.٣٣١»الشعب حلرصوا عليه وأكثروا منه

   

 :املطلب الرابع 

 اإلخوان وحسين مبارك

  

كنا قد ذكرنا يف الفقرة السابقة أن إحدى جوالت املفاوضات بني اإلخوان واحلكومة  
كانت بني عمر التلمساين وحسين مبارك، كما ذكر التلمساين، وحنن اآلن نلقي بعض 

 :ارك كما جاء على لسام وبأقالمهمالضوء على موقفهم من مب

ترى أن سيادتك متحمس جدا «:  فهذا عمر التلمساين عندما يسئل يف جملة املصور-١
للرئيس مبارك، النعتقد أن الرئيس مبارك قدم لك أكثر مما قدمه الرئيس الراحل السادات، 

ل ماهي مربرات احلماس والتفاؤ. فهذا أخرجك من السجن وهذا فعل نفس الشيء
 .الشديد؟

أكثر اهللا من أمثالك، :أنا كمسلم عندما أرى إنسانا يعمل اخلري أقول له: التلمساين 
 .، وهذا هو ماقلته حلسين مباركوأدامك يف هذا البلدوأعانك، 
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٧٢٤ 

أقول له أفرجت عن البعض، ولكن هذا اليكفي، البد أن تفرج عن كل معتقل أو  
هذا اخلط ، ويوفقك فيه طاملا أنت تسري على متحفظ عليه، وأسأل اهللا أن يعينك على هذا

 .٣٣٢»فالكل راض عنك. السليم

إنه يذكر له احلسنات، أما أي موقف شرعي فليس : وعن موقفه من حكم مبارك فيقول 
سألين الكثريون عن موقفنا من حكم السيد «له يف كالمه أثر، يقول عمر التلمساين 

ايب الذي مل يتغري أنه بدأ عهده بداية رئيس اجلمهورية، وكان جو» حممد حسين مبارك«
طيبة، فأفرج عن املعتقلني السياسيني، ومنع الصحف من مهامجة حكام البالد العربية، وإن 
كنت أود لو أن هذه الصحف سلكت ذلك الطريق دون أمر أو توجيه، ولكنها التزال 

 . تظهر نفسها بأا التتوجه إال بتوجيه

 حقها يف النقد، كما أنه حريص يف كل مناسبة على كما أنه أطلق لصحف املعارضة 
التصريح بالتزامه جانب احلرية، وأنه لن يعدل عنها، كل هذه مبشرات، ومن حقه علينا 

 .»أن نذكرها له

، ولكننا أننا لسنا معارضنيورغم ذلك فقد قلنا مرارا وتكرارا «: مث خيتم كالمه فيقول
 .٣٣٣»كون، لسنا من عشاق املعارضةناقدون وناصحون، وهذا أضعف ماميكن أن ي

﴿يا أَيها الَِّذين آمنواْ قَاِتلُواْ : أنت تقول أنك لست معارضاً، واهللا سبحانه وتعاىل يقول
 ﴾ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعِغلْظَةً و واْ ِفيكُمِجدِليالْكُفَّاِر و نكُم ملُوني التوبة [الَِّذين

١٢٣.[ 

إننا مل ندخل مع السيد رئيس «: ويعترف به كرئيس للدولة وأن له عليه حقا فيقول 
، كرئيس للدولة، صاحب احلقاجلمهورية يف حوار إىل اليوم، ألن األمر ليس بأيدينا، فهو 

أما املواطن . أن يستدعي من يشاء ألي غرض من األغراض، يرى أن فيه مصلحة للوطن
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 ليستمع إليه، وكل حقه أن يعارض أو لى رئيس الدولةفليس من حقه أن يفرض نفسه ع
 .٣٣٤»ينتقد أو ينصح

ويقول إن نقطة اخلالف الوحيدة أن مبارك رئيس حلزب مث يكرر االعتراف السابق 
عهده بدءا طيبا باإلفراج عن املعتقلني » حممد حسين مبارك«بدأ السيد «: فيقول

، وكل ما أخالف تقد كما تشاءتنالسياسيني وإطالق احلريات للصحف واألحزاب، أن 
فظروفنا وتقاليدنا ليست كالواليات املتحدة أو . سيادته فيه أن يكون رئيسا حلزب بذاته

وقد كثر تساؤل الناس ملاذا مل يقابل . ولكن لعل له يف ذلك حكمة الندركها. غريها
روك كما قابل غريه، فكان جوايب هو أن هذا تصرف مت» عمر التلمساين«الرئيس مبارك 
خاصة وأن معامليت كغريي التزيدين قدرا، والحتط مين شأنا، فمرجع . تقديره لسيادته

ذلك لسيادته باعتباره رئيسا للدولة، يقدر مايفعله، وماال يفعله، دون أن يكون لذلك أثر 
 .٣٣٥»على أحد

ولألسف فإن عمر التلمساين غري صادق، فلم تفرغ السجون من آالف املسلمني من  
 مبارك وإىل اآلن، ويف عهده قتل كمال السنانريي مساعد عمر التلمساين، بداية حكم

كما قتل العشرات غريه من املسلمني، وعلى رأسهم حممد عبدالسالم وصحبه األبرار قتلة 
 .السادات تقبلهم اهللا يف الشهداء

ا، ومن املؤسف أن تعترف املنظمات الكافرة كمنظمة العفو الدولية ذه احلقائق وحتصيه 
 . ونفاجأ باملرشد العام للجماعة األم حياول أن يطمسها

وعمر التلمساين مل يتوقف عند االعتراف برئاسته وشكره ولكنه، يعلن على املأل ثقته فيه  
حنن نثق يف . هل فقدنا الثقة يف بعض؟ رئيس اجلمهورية اليثق يفّ وأنا الأثق فيه«فيقول 

 .٣٣٦»....!رئيس اجلمهورية إمنا هم

                                                 
 .١٨٦:  ذكريات ال مذكرات ص334
 .١٩٧، ١٩٦:  ذكريات ال مذكرات ص335
 .٣٤ ص ١٩٨٦ هـ، أغسطس ١٤٠٦، ذي احلجة ٣١ السنة ٩٨ عمر التلمساين جملة االطباء عدد 336



 

٧٢٦ 

م، أي بعد مخس سنوات من ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦لكالم يقوله عمر التلمساين يف عام هذا ا
حكم ارم مبارك مألها باجلرائم ضد شعبه وأمته واإلسالم واملسلمني، بئست الثقة وبئس 

 .املوثوق به

 :  أما املرشد الرابع أبو النصر فيقول متربءاً ممن يكفر احلاكم-٢

يف جمال الدعوة املنتسبني إىل التيار اإلسالمي، فيما عدا إننا مند يدنا إىل كل العاملني «
 . ٣٣٧»أولئك الذين يكفرون احلاكم أو أي إنسان، فإننا ضد التكفري بصفة عامة

ليس هناك داع أن أقدم نفسي للسيد الرئيس وأقول «: ويقول معترفا برئاسة حسين مبارك
األمة كلها ة، وباعتبار أن ولكنه هو كرئيس للجمهوري... له إنين أريد كذا وكذا وكذا

، فإنه يستطيع أن حيل مشكالتنا اليت يعرفها جيدا دون أن حنرج أنفسنا أو جنوده وشعبه
وقد يكون أبو النصر من جنود مبارك كما يدعي، ولكنا حنن لسنا من . ٣٣٨»حنرجه

 .جنوده، فليتحدث أبو النصر عن نفسه فقط ال عن األمة كلها

ود وحمبة تزيد أما عالقتنا مع النظام فهي عالقة «: فيقول عنهاأما عن عالقته مع النظام  
 » ، وإن كنا نتمىن هلا الزيادةوتنقص

، ونتمىن له حب ومودة وتقدير يزيد وينقصعالقتنا بالقيادة عالقة «: ويقول أيضا 
 .»الزيادة

يوِم الْآِخِر يوادونَ من ﴿لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْ: ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يقول 
 ولَهسرو اللَّه اد٢٢احلشر [﴾ اآلية ...ح .[ 
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٧٢٧ 

لفتة كرمية نعتز ا، «: وملا سئل عن مشاركة مندوب الرئيس يف جنازة عمر التلمساين قال
وقمنا بالرد عليها فقام جمموعة من اإلخوان بتسجيل شكرهم يف سجل التشريفات بقصر 

 . ٣٣٩»عابدين

 .لك السجل الذي يعرفون الطريق إليه جيدا كما أوضحناذ 

 أما مأمون اهلضييب رائد الشرعية الربملانية والتفاهم مع احلكومة فيقول عن حسين -٣
التوجد أي حساسية أو كراهية بني اإلخوان املسلمني والرئيس حسين إنه «: مبارك
، كما التوجد أي ود سابقةفهو مل يشترك يف اضطهاد اإلخوان أو تعذيبهم يف عه، مبارك

 .٣٤٠»عداوة بني مجاعة اإلخوان وأي تيارات سياسية أو أحزاب

 إذن يف عهد من قتل كمال السنانريي؟ 

وهبه أنه مل يعذب اإلخوان، أمل يعذب آالف املسلمني ويقتل العشرات منهم؟ أم أن  
 املسلمني هم اإلخوان فقط؟

 أليس هو حسين مبارك وقت أن كان ،١٩٧٠ومن الذي قصف جزيرة أبا بالسودان عام  
 قائدا إلحدي القواعد اجلوية مبصر؟

 أما صالح شادي فيقول مربرا سقطة اإلخوان التارخيية بترشيحهم حلسين مبارك لفترة -٤
، فهل هذه النتائج وتفريق كلمة األمةوأسلوب املنابزة هذا يدفع إىل الصدام «: رئاسة ثانية

 . » فيه القلوب احلناجرمرجوة يف هذا الوقت الذي بلغت

 وأي خري يف اجتماع كلمة األمة على حكم كافر خائن؟: ونقول

فال الصمت يغين، وال االكتفاء به صحيح، وال املوافقة على «ويقول صالح شادي أيضا 
الترشيح أمر صحيح كذلك، ولكن اعالن املطالب والسعي إىل حتقيقها وعدم اليأس من 
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٧٢٨ 

 رآه التحالف مثمرا ومتفقا مع أسلوب الدعاة بالرغم من املضي إليها هو الطريق الذي
 .»غطرسة نظام احلكم

- أن جنعل -يف التفكري السياسي-وليس من سعة األفق «: ويقول أيضا فيزيد الطني بلة
 .» ترشيح مبارك معركة أساسية يقوم هلا التحالف ويقعد-بعد معرفة كل هذه الظروف

بز احلاكم العداء، والنقف منه موقف الدفع، إال أن يأيت وحنن الننا«: ويقول وياليته ماقال 
 .»كفرا بواحا يف احلدود اليت رمسها الشرع يف دفع املنكر

وهذا شأننا مع احلاكم أمر باملعروف وي عن «: وخيتم كالمه بالطامة الكربى فيقول 
نناصح املنكر حال ظلمه، فنحن مجاعة ولسنا دولة، والنقدر إال مايقدر عليه الناس، 

 بقدر مانستطيع باليد واللسان أو القلب، ونكافح يف جمال النصح حكامنا وأويل األمر منا
 .٣٤١»فهذا دورنا ومن الظلم أن يطالبنا أحد بغريه

 .إذن فهو ويل أمرك الشرعي املسلم والجيوز لك اخلروج عليه 

رئاسة ولكن لألسف هو نفسه اليوافقك على ذلك، فهو ليس اخلليفة، ولكنه مرشخ ل 
مجهورية مصر العربية ذات النظام االشتراكي الدميقراطي واليت التطبق فيها الشريعة 

 .باعترافك

وحاول اإلخوان إلنقاذ البقية الباقية من ماء وجوههم أن يدعوا أن موافقتهم كانت 
: مشروطة، ألم اذاعوا مع تأييدهم ملبارك بيانا مبطالبهم، فقالوا كما صرح أحدهم

ولكن مبارك مل يأبه م، أو حىت يرد عليهم، حىت يكون هناك ! » موافقة مشروطةوكأا«
 .عقد بني طرفني وله شروط
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٧٢٩ 

هل «فيخرجون مقاال يف جملة اتمع بعنوان .  مث أبوا إال أن يفضحوا حىت هذه احليلة-٥
ك ، يسألون فيه عصام العريان هذا السؤال فيأىب ويتمس»اإلخوان يف حل من تأييد مبارك

 .باملبايعة

اشترط نواب اإلخوان للموافقة على جتديد رئاسة مبارك شروطا «: يسئله مراسل اتمع 
مثل العمل من أجل تطبيق الشريعة وإلغاء القوانني املقيدة للحريات وحرية تكوين 

 .»اخل، وإىل اآلن مل يتحقق منها شيء فهل أنتم يف حل من هذه املوافقة؟.. األحزاب

ستطيع إنسان أن ينكر أنه رغم كل هذه القيود، إال أن هناك مساحة نسبية الي«: فيجيب 
من احلريات العامة موجودة يف مصر باملقارنة بغريها من الدول األخرى، سواء العربية أو 
اإلسالمية، وهناك حرية نشاط إىل حد ما موجودة، وهناك حرية صحافة إىل حد كبري، 

ه النظام، حملاولة التنفيس حىت التنفجر األوضاع، أيا والشك يف أن هذا يتم بناء على توج
إال أن موافقة اإلخوان على إعادة . كان التربير الذي ميكن أن يلجأ إليه النظام هلذا األمر

ترشيح الرئيس حسين مبارك، جاءت بناء على هذا التقييم، أنه من أجل تدعيم هذا القدر 
بة بتطيبق الشريعة اإلسالمية مل نعترض على املتاح من احلرية وتوسيعه، ومن أجل املطال

ترشيح الرئيس لفترة رئاسة ثانية، والنستطيع أن حنكم بسرعة خالل سنة، فمدة الرئاسة 
الثانية ست سنوات مل متض إال سنة واحدة، وقد يكون يف املستقبل إجراءات أفضل 

 املستقبل إن شاء وهناك تغيريات منتظرة يف مصر، قد تكون هذه التغيريات أنباء سارة يف
 .٣٤٢»اهللا

والندري أية حرية هذه اليت يتحدث عنها؟ وآالف الشباب املسلم قابع يف السجون  
مكبل باألغالل يلقي التعذيب واهلوان، والنساء املسلمات حيتجزن رهائن يف سجون 

 .٣٤٣مبارك وجيردن من مالبسهن ويعذبن
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٧٣٠ 

إنين أعتب على «: سين مباركحممد السيد حبيب عضو الربملان فيقول عن ح.  أما د-٦
 .٣٤٤»رئيس اجلمهورية الذي يعلم بأن عاطفة مجاهري الشعب املصري مع اإلسالم

يقول كل ماعنده الشك أننا نعيش عهدا يستطيع الفرد فيه أن «: ويقول األستاذ املعاتب 
، وهذه حسنة من حسنات العهد الذي نعيشه، وجيب أن يكون منصفني، وإن دون خوف
، فإذا كنت تستطيع أن تقول كل ماعندك دون خوف فماذا تريد ٣٤٥» املزيدكنا نطمع يف

 . أيضا؟ يبدو أن كل ماعندك هو العتاب على جتاهل العواطف، لذا فأنت لست خبائف

 ١٩٨٦إنه منذ سنة «: أنا لن أرد عليك إال بقول أستاذك مأمون اهلضييب حيث يقول 
ومن سوء املعاملة «: ويضيف...»١٢ر٦٨٠ بلغ عدد املعتقلني السياسيني ١٩٨٩وحىت 

لقى ثالثة مصرعهم، وقال أن الدكتور حممد السيد سعيد أغمى عليه من التعذيب، وقد 
 . ٣٤٦»رآه مكرم حممد أمحد بنفسه عندما زاره بصفته نقيب الصحفيني

 :  وخنتم بعمر التلمساين-٧

كنت على يقني وإن «: ١٩٨٢ يقول عمر التلمساين عن املعاملة يف السجن يف يناير -أ
اآلن معاملة طيبة وإنسانية وفيها احترام لآلدمية، بل إن الطلبة ) أي املعتقلني(أم يعاملون 

 . ٣٤٧»فيما أعلم بدأت تصلهم الكتب ليذاكروا فيها

 أنه -رمحه اهللا–وأشهد اهللا، ويشهد آالف املعتقلني، بل وتشهد جثة كمال السنانريي  
 . غري صادق

                                                                                                                                            
وفلسطني، هذا اجلهاد الذي تقبلته مجاهري األمة بالتأييد، ورفع راية توحد حوهلا الكثري من ااهدين، ونكل 
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٧٣١ 

فعت احملجوب رئيس جملس الشعب، بعد أن طلب احملجوب  ويقول حني ذهب لر-ب
على العقائد أن تتنحى جانبا «: لقاءه يف مكتبه مبجلس الشعب ليوضح له املقصود بكلمته

ويف «: مبجلة أكتوبر، وبعد اللقاء كتب التلمساين» حىت يأخذ اخلرب مكانه والكلمة مكاا
 .»لى مثالياته وحرصه عمدى متسكه بدينهاللقاء ملست من سيادته 

ومتنيت أن يتعامل كل مسئول مع أفراد الشعب ذا األسلوب احلر الرفيع «: ويقول أيضا 
الذي حتلى به السيد رئيس الس، فذلك أدعى إىل توفر الثقة الكاملة بني املسئولني وأفراد 

 .»الشعب

ى  علم غزير وأدب جم ونقاش مثمر وحرص عل-منصفا-إن ماملسته «: ويقول أيضا 
ليس بيين وبني الرجل معرفة سابقة، ولكن أثر هذا اللقاء . مجع الصفوف وتوحيد الكلمة

 .٣٤٨»بث يف نفسي آماال فسيحة خلري كثري مرتقب
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٧٣٢ 

 :الثالث الفصل 
 

 اإلخوان واألحزاب

  

 مقدمة

  

ففي بداية .  يقف اإلخوان من األحزاب واحلياة احلزبية موقفا متميعا يتقلب مع املصاحل-١
 يف -رمحه اهللا-تهم أعلنوا أم اليرحبون باحلياة احلزبية كما أوضح حسن البنا حرك

 . ٣٤٩ويف رسالته للملك يف جملة النذير» حنو النور«رسالة 

 طفحت أقواهلم بالترحيب باحلياة -وخاصة يف فترة السبعينات- ولكن من جاء بعده -٢ 
 . احلزبية واالختالف احلزيب

لمساين إجابة على سؤال عن تعاوم مع حزب الكتلة ضد  ويف هذا يقول عمر الت-أ 
بعضنا دخل االنتخابات مستقال، واآلخر دخل يف «: ١٩٤٩حزب الوفد يف انتخابات 

وكان املرحوم حممد عبدالرمحن نصري من اإلخوان املسلمني، وكان . ظل بعض األحزاب
 .٣٥٠»عضوا يف اهليئة التأسيسية وأيضا مع األحرار الدستوريني

           «: قول أيضا يف ذكرياتهوي 
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٧٣٣ 

 عضوييت يف اإلخوان والوفد

كانت صليت باألحزاب كلها صلة مودة، رغم انعطايف إىل الوفد يف مطلع حيايت وأذكر  
 جعلته يقيد امسي يف -وزير التموين يف ذلك العهد-أن صليت باملرحوم أمحد محزة باشا 

كزية يف مديرية القليوبية، ويف الوقت نفسه دفاتر الوفد باعتباري عضوا بلجنة الوفد املر
عضو جملس النواب يف شبني القناطر عن األحرار -أدرج املرحوم حممد الفقي بك 

وماكنت . دون أن يؤخذ رأيي يف هذا أو ذاك.  امسي يف عضوية ذلك احلزب-الدستوريني
حزب النائب عن بنها يف -أرى يف ذلك حرجا، ألن املرحوم حممد عبدالرمحن نصري 

 كان عضوا يف اهليئة التأسيسية جلماعة اإلخوان املسلمني، وماكان -األحرار الدستوريني
لإلمام الشهيد من اعتراض على ذلك، ففي ذلك احلني كان الوفدي أو احلر الدستوري أو 
السعدي أو الكتلي أو احلزب الوطين يستطيع أن يباشر عضويته يف تلك األحزاب، وهو 

ادئ اإلخوان والدعوة إىل اهللا هي هدفه، وماكنت أرى يف ذلك أنه إخواين، مادامت مب
تقلب بني األحزاب واملبادئ، ألين مافكرت يوما أن أستغل عضوييت يف أي حزب وسيلة 

 . ٣٥١»جلر مغامن ذاتية

موقفنا من األحزاب القائمة هو «:  ويقول املرشد الرابع حممد حامد أبو النصر-ب 
وجود اآلراء املختلفة واخلربات املتعددة هو أمر جيب تسخريه الترحيب ا، من منطلق أن 

لصاحل البالد ومبا يعود عليها بالنفع والتقدم، ومن هنا فإننا لسنا ضد تعدد اآلراء عرب 
 .٣٥٢»األحزاب السياسية

التوجد أي حساسية أو كراهية «:  ونفس هذا املعين يؤكده مأمون اهلضييب فيقول-ج 
والرئيس حسين مبارك فهو مل يشترك يف اضطهاد اإلخوان أو بني اإلخوان املسلمني 

                                                 
 .١٥١، ١٥٠:  ذكريات ال مذكرات ص351
 .٦/٧/١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦ رمضان ٢٩ -٣٢١٧عدد :  املصور352



 

٧٣٤ 

تعذيبهم، كما حدث يف عهود سابقة، كما التوجد أي عداوة بني مجاعة اإلخوان وأي 
 .٣٥٣»تيارات سياسية أو أحزاب

سؤايل بشكل حمدد، هل أنتم توافقون «: ويقول أبو النصر أيضا حني يسأله الصحفي 
 .صر يف ظل دعوتكم؟أصال على وجود حياة حزبية يف م

حنن ليس لنا اعتراض على احلياة احلزبية يف مصر، شريطة أن تكون حرية تكوين  
األحزاب مكفولة للجميع، حىت يتمكن كل تيار من التيارات املوجودة يف اتمع من 
التعبري عن نفسه وعن فكره، ويف ظل هذا األمر فإن احلرية سوف تتحقق للجميع يف ظل 

 . ٣٥٤»ما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيهنتعاون في«أن 

يف حالة عدم صدور احلكم بعودة اجلماعة فنحن مضطرون للمطالبة «: ويقول أيضا 
بتشكيل حزب سياسي، على اعتبار أن احلزب قناة رمسية لالشتراك مع الشرفاء يف بناء 

 .٣٥٥»الوطن العزيز

رط أن اليقوم أي حزب على أساس ديين أو مع العلم بأن قانون األحزاب يف مصر يشت 
 .طائفي أو يعارض معاهدة كامب ديفيد

نرفض االنضمام حتت لواء أي حزب من األحزاب السياسية املصرية «: ويقول أيضا 
انتهت » األمة«و » األحرار«إن مفاوضات اإلخوان مع حزيب : ، وأضاف»القائمة اآلن

اإلخوان مع حزب الوفد كان فقط بسبب إىل الشيء وفق رغبة اإلخوان، وإن تعاون 
 .٣٥٦»قانون االنتخابات بالقائمة النسبية

                                                 
 .٨١٥ عدد ٤/٨٧ /٢٨ - هـ١٤٠٧ رمضان ١:  اتمع353
 .٦/٧/١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ رمضان ٢٩ -٢١٧عدد :  املصور354
 شوال ١٤ -١٢٣ عدد: ، العامل٦/٧/١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ رمضان ٢٩ -٣٢١٧عدد :  املصور355

 .١٢:  ص٦/١٩٨٦ /٢١ - هـ١٤٠٦
 .١١:  ص ٦/١٩٨٦ /٢١ - هـ١٤٠٦ شوال ١٤، ١٢٣عدد :  العامل356



 

٧٣٥ 

وقد نقلنا هذا القول األخري لنبني مدى التقلب يف ممارسات اإلخوان فمن املعروف أم 
 .اآلن قد حتالفوا مع حزيب الشعب واألحرار

 . المانع من وجود حزب شيوعي يف ظل احلكم اإلسالمي أو أي أحزاب أخرى-٣

حنن نعتقد أن احلكم اإلسالمي البد أن يسمح بتعدد «:  يقول حممد حامد أبو النصر-أ 
األحزاب السياسية، ألنه كلما كثرت اآلراء وتنوعت كلما كثرت الفائدة، وحنن نعتقد 
أيضا أنه البد من أن مينح احلكم اإلسالمي حرية تشكيل األحزاب حىت للتيارات اليت قلت 

، وذلك حىت يكون من املتاح مواجهتها إلسالم كالشيوعية والعلمانيةتصطدم باعنها أا 
باحلجة والربهان، وهذا أفضل من أن تنقلب هذه التيارات إىل مذاهب سرية، وعلي ذلك 

 .»فال مانع عندنا من إنشاء حزب شيوعي يف دولة إسالمية

انع لدي من أن الشيوعية التقاوم بالعنف والقوانني، والم« ومن قبله قال اهلضييب -ب 
يكون هلم حزب ظاهر، وإن االسالم كفيل بضمان وسالمة الطرق اليت تسلكها 

 .٣٥٧»البالد

فيقول حني يسأل يف ) جنل حسن البنا رمحه اهللا( أما أمحد سيف اإلسالم حسن البنا -ج
 : جملة اتمع

اءات ما رأيكم وماموقفكم من حق تكوين األحزاب جلميع االجتاهات واالنتم: اتمع«
 ومن ضمنها الشيوعيون؟

 »)ال إكراه يف الدين(واإلسالم الجيرب االنسان على االلتزام بعقيدة .... هلا هذا احلق: البنا 

وأنا أرى شخصيا أنه يف ظل جمتمع إسالمي من حق كل الناس أن تعلن أراءها «ويضيف  
 .٣٥٨»ومعتقداا

                                                 
سيف االسالم البنا يف اتمع عدد : ، راجع أيضا٣: هـ ص١٤٠٧ ربيع األول ٢٤ - جريدة النور357
 .٢١:  ص-٢٢/١٢/٨٧ -١٤٠٨ مجادى األوىل ٩ -٨٨٤



 

٧٣٦ 

 :ال مانع من وجود حزب ناصري يف مصر -٤

: وقد سئلت هل تسمح بإقامة حزب ناصري يف مصر، وقلت«تلمساين ويقول عمر ال 
 .٣٥٩»أمسح فاحلرية الشخصية ال حد هلا باملرة

مل يبق لنا إال التفكري يف «:  وخنتم هذه املقدمة بعمر التلمساين يف ذكرياته حيث يقول-٥
 : قناة شرعية نستطيع عن طريقها الوصول إىل الربملان

 . الواسع يف الرأي مانع من الدخول معهاخلالف : حزب التجمع*  

 .ليس له قاعدة شعبية يف تقديرنا وقد نكون خمطئني: األحرار«*  

 حيول بيننا -رغم مافعله باإلخوان-موقفه من مجال عبدالناصر : العمل االشتراكي«*  
 .وبني الدخول معه يف قائمة واحدة

٣٦٠».مل يبق إال الوفد اجلديد 
 

 : ت اليت امتألت ا مصر على حد قول املتنيبومن املضحكات املبكيا 

  ولكنه ضحـك كالبكا  وكم ذا مبصر من املضحكات

. أن اإلخوان اآلن اليتعاونون فقط مع حزب العمل االشتراكي ولكنهم احتلوه احتالال 
إا االنتهازية السياسية، سياسة انتهاج الفرص مع ضرب العقائد واملباديء ....! فتأمل

ط، نفس قصة اإلخوان ونفس حتالفام مع على ماهر مث الوفد مث النقراشي مث بعرض احلائ
صدقي وامللك مث الضباط األحرار، نفس االنتهازية السياسية متت مع حزب الوفد اجلديد 

 .١٩٨٧ مث مع حزب العمل عام ١٩٨٤يف انتخابات عام 

                                                                                                                                            
 .٢٢/١٢/١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨وىل  مجادى األ٩ - ٨٨٤عدد :  اتمع358
 .٢١ هـ ص ١٤٠١، مجادي األويل ٣٦، السنة ١١٢عدد ) من النمسا( جملة الدعوة 359
 .١٨٤:  ذكريات المذكرات ص360



 

٧٣٧ 

صرة األحزاب إا سياسة توظيف طاقات الشباب املسلم يف نصرة الطواغيت ويف ن 
العلمانية ويف إحياء الدميقراطية الوثنية، فأين هذا كله من املواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا، 

 .؟؟»اجلهاد سبيلنا«وأين هذا من شعارهم 



 

٧٣٨ 

 :وبعد هذه املقدمة سنقسم الكالم يف هذا الفصل إىل أربعة مطالب

 . اإلخوان والوفد: املطلب األول

 . ن والسعديوناإلخوا: املطلب الثاين

 . اإلخوان وإمساعيل صدقي: املطلب الثالث

 .اإلخوان واألحرار الدستوريون: املطلب الرابع

  



 

٧٣٩ 

 :املطلب األول 

 اإلخوان وحزب الوفد

  

العالقة بني اإلخوان والوفد عالقة متشابكة متقلبة، تعصف ا أمواج املصاحل السياسية 
قة باختصار حسب مايقتضيه اال، وسوف واملناورات احلزبية، وسوف نفصل هلذه العال

منهد هلا بالتعريف ببعض احلقائق الثابتة عن الوفد، مث نتكلم من موقف اإلخوان من الوفد 
 .قبل الثورة مث موقفهم من الوفد احلايل

 : حقائق عن الوفد-١

 :  حقائق عن سعد زغلول-أ

 املصرية، وهو حزب نشأ سعد زغلول يف أحضان حزب األمة الذي رفع لواء القومية
أنشأه االجنليز يف مصر ملعارضة احلزب الوطين الذي تزعمه مصطفى كامل، وكان يدعو 

 .٣٦١للجامعة اإلسالمية

أشهر (وسعد هو صهر مصطفى فهمي رئيس الوزراء يف عهد االحتالل وصاحب لقب 
 ، وسعد هو وزير احلقانية الذي حاكم حممد فريد، وهو وزير)صديق لالنكليز يف مصر

املعارف الذي رفض تعريب التعليم، وهو الذي أعاد العمل بقانون املطبوعات سيء 
السمعة، وكان يلعب امليسر حىت آخر حياته، وبسببه خسر كل ثروته، وقد وصف 

، ووصف ماأصابه »يف حياته السياسية) من كرومر(يتنور منه «: كرومر يف مذاكراته بأنه
 ضربة شديدة على رأسه، أو كمن وخز بآلة كنت كمن تقع«: عند مساع إقالة كرومر

 .»حادة فلم يشعر بأملها لشدة هوهلا

                                                 
 .٣٤:  اليهود املصريون بني املصرية والصهيونية ص361



 

٧٤٠ 

ومن أعضاء الوفد كل زعماء مؤمتر أسيوط وأقطاعيو حزب األمة السابق وأيضا فتحي  
زغلول شقيق سعد زغلول، وعضو احملكمة اليت أصدرت أحكام االعدام على أهايل 

 .٣٦٢حلقانيةدنشواي، واليت رقي بسببها وكيال لوزارة ا

 يف أبياته -رمحه اهللا–وفتحي زغلول هذا هو الذي ذكره أمحد شوقي أمري الشعراء  
املشهورة ملا دعي للحفل املنعقد يف شربد مبناسبة ترقية فتحي زغلول إىل درجة وكيل 

 :لوزارة احلقانية، فرفض الدعوة وأرسل هذه األبيات

  شيء للوكيـــل مثيــــن بتقدمي       إذا ما مجعتم أمركم ومهمــــتمو 

  وسـروال جملود وقيـد سجيــــن        خـذوا حبــل مشنوق بغري جريرة 

  من الشعـر حكم خطه بيميـــــن       وال تعـرضوا شـعري عليه فحسـبه 

  ٣٦٣ على مأل يف دنـشـواي حزيـــن      وال تقرءوه يف شـربد بل اقــرءوه 

  

 للوحدة الوطنية وعدم التفريق بني املصريني على أساس واستفاد اليهود من دعوة سعد 
الدين، لدرجة أن بعض الصهيونيني استطاعوا التغلغل يف صفوف الوفد، حىت أن ليون 

 أصبح السكرتري اخلاص لسعد زغلول، -مؤسس املنظمة الصهيونية يف مصر-كاسترو 
رو أن يفيد احلركة وصحبه يف مفاوضاته إىل أوروبا، وقد مسح هذا الوضع بالشك لكاست

الصهيونية، فهو كيهودي استطاع أن يكسب ثقة وصداقة زعيم األمة، مما يعطي انطباعا 
بعدم تعارض النشاط الصهيوين مع النضال الوطين املصري، ألن كليهما موجه ضد 

 .٣٦٤بريطانيا، وبالتايل يكفل للصهيونيني حرية احلركة

                                                 
 .٦١، ٦٠: ص) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر يف احلقبة العلمانية 362
 .٦١:  ص١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة -ت السياسية أشهر قضايا االغتياال363
 .٣٤:  اليهود املصريون بني املصرية والصهيونية ص364



 

٧٤١ 

 :  بعض مواقف حزب الوفد-ب

 حاصرت الدبابات الربيطانية قصر عابدين، وأرغمت فاروق على ١٩٤٢ فرباير ٤يف 
 .إسناد الوزارة ملصطفى النحاس، وكانت هذه أكرب وصمة يف تاريخ الوفد

أسامة محيد عن حممد عالء الدين شوقي ماتوصل إليه يف دراسته، من أن / وقد نقل األستاذ
، وأن ١٩٤٢بالطبع  و١٩٣٦ و ١٩٣٠اإلنكليز هم الذين أعادوا النحاس للحكم يف 

 .القصر لو ترك حرا ملا توىل النحاس

ويف مؤمتر مونترو قبل الوفد التغيري التشريعي يف مصر وإقصاء الشريعة، وبعد املؤمتر هاجم 
الوفد املطالبني بالشريعة، ألن ذلك لن يرضي األجانب، مث أصر الوفد على فصل الدين عن 

 .٣٦٥سةالسياسة وعارض أن يعمل شيخ األزهر بالسيا

وكانت العالقة بني الوفد والقصر عالقة تنازع من أجل احلصول على املكاسب وعلي  
 .رضا املندوب السامي الربيطاين

 إىل اتفاق الطرفني على سلب -قبل الثورة-ولكن انتهى األمر يف وزارة الوفد األخرية  
اس خريات مصر والتعاون من أجل ذلك، وغرقا يف الفضائح، حىت أن مصطفى النح

اليسعين إال أن اسجد هللا شكرا على هذه النعم، وإين لواقف «: ليصرح شاكرا مليكه
 .٣٦٦»حيايت على العمل على حتقيق ثقة جاللة امللك املفدى يف خادمه األمني

 تقريرا اشترك يف وضعه ينسب -وزير األوقاف الوفدي السابق-ويرفع حسني اجلندي  
 .٣٦٧امللك للساللة النبوية

                                                 
 .٧٦، ٧٥ص ) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر يف احلقبة العلمانية 365
-٢٣٢٧٢األهرام عدد :  نقلتها عن-٢١١: ص) ١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط امللكية يف مصر 366
 .٤:  ص١٤/٧/١٩٥٠
 .٢٤٤: ص) ١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط امللكية يف مصر 367



 

٧٤٢ 

عراضا سريعا حىت يدرك القارئ احلديث الذي مل يطلع على تاريخ الوفد كان هذا است 
 . مدى خطورة هذا احلزب الذي كان وكر العلمانية وباذر بذرا يف مصر

 : موقف اإلخوان من الوفد قبل الثورة-٢

 . للنحاس -رمحه اهللا- مدح حسن البنا -أ

با رقيقا على تصرحيه  للنحاس عتا-رمحه اهللا- يرسل حسن البنا ٦/١٩٣٦ /١٤يف  
لوكالة األناضول عن مصطفى كمال، ميلؤه باملديح للنحاس، ومما جاء يف تصريح النحاس 

ولست أعجب فحسب بعبقريته العسكرية، بل أعجب أيضا بعبقريته «: عن أتاتورك
اخلالصة وتفهمه ملعىن الدولة احلديثة، اليت تستطيع وحدها يف احلالة العاملية احلاضرة أن 

 .»، وأن تنموتعيش

فدولتكم أكرب زعيم شرقي ... وبعد«:  يقول-رمحه اهللا-ويف سياق خطاب حسن البنا  
وموقف احلكومة التركية احلديثة من  ... صدق الدين وسالمة اليقنيعرف اجلميع فيه 

 » اإلسالم وأحكامه وتعاليمه وشرائعه معروف

سل اخلاص لوكالة األناضول هلذا كان وقع تصريح دولتكم للمرا«:مث يقول حسن البنا 
التلغرافية بالقاهرة غريبا على الذين مل يعرفوا دولتكم إال زعيما شرقيا مسلما فخورا 

 .»متمسكاً بإسالمهبشرقيته 

هل يفهم من هذا : وقد أخذ الكثريون ممن طالعوا هذا التصريح يتساءلون«:ويقول أيضا 
بعد - يوافق على ان تكون ألمته -الزعيم املسلم الرشيدوهو -أن دولة النحاس باشا 

 .» برنامج كالربنامج الكمايل-االنتهاء من القضية األساسية



 

٧٤٣ 

وهي كلمة الوالء ... نتوجه إليكم ذه الكلمة.... هلذا ياصاحب الدولة«:ويقول أيضا 
احملض والنصح اخلالص واإلشفاق الكبري، رجاء أن تتفضلوا بإحلاق هذا التصريح مبا يطمئن 

 .٣٦٨»ةنفوسا قلق

 غري صادق يف وصفه للنحاس بصدق الدين والتمسك -رمحه اهللا-  والشك أن البنا 
 .باإلسالم

 : التلمساين الوفدي-ب

كنت وفديا بكل كياين وكنت «: حيكي التلمساين عن نفسه حينما كان طالبا باجلامعة 
 . ، وبيت األمة هو مرتل سعد زغلول٣٦٩»كثري التردد على بيت األمة

كثرة ترددي على بيت األمة، «: ب كثرة رسوبه يف كلية احلقوقوحيكي عن سب 
واجللوس إىل سعد زغلول واالستماع إليه ألنه كان جذابا، يرغم الصم على تتبع حركات 

 .٣٧٠»شفتيه

كان املسئولون عن الوفد يف «: وحيكي أنه رغم دخوله االنتخابات مرشحاً عن اإلخوان 
د، وكان األحرار الدستوريون يكتبون امسي يف القليويبة يكتبون امسي يف عضوية الوف

عضوية حزب األحرار الدستوريني، وكنت اسكت على استحياء، لعدم قدريت على رفض 
 .٣٧١»مايطلب مين، مادام الخيرجين من دائرة احلالل، واليدخلين يف دائرة احلرام

 .وهذا الكالم ال يتفق مع عقيدة الوالء والرباء

نفسه ذهبت إىل طملة قليوبية، حلضور اجتماع جلنة الوفد ويف الشهر «: وحيكي أيضا 
املركزية يف مرتل آل علما باشا، ويف الشهر نفسه انتخب مكرم عبيد نقيبا للمحامني، ومل 

                                                 
 .٣٦٩، ٣٦٨  : ص٢:  أحداث صنعت التاريخ ج- اإلخوان املسلمون368
 .٢٢:  ذكريات ال مذكرات ص369
 .٢٠:  ذكريات ال مذكرات ص370
  .٢٤:  ذكريات ال مذكرات ص371



 

٧٤٤ 

يكن وقتها مامينع األخ املسلم من اجلمع بني كونه أخا وكونه عضوا يف حزب من 
 .٣٧٢»األحزاب السياسية

 :ب العاملية الثانية التعاون مع النحاس إبان احلر-ج

اختذت سياسة اإلخوان من الوفد طابع املهادنة يف أثناء احلرب العاملية، ويف هذا كتب  
تتخذ العالقات بني اإلخوان والوفد شكل اهلدنة من الناحية «: السفري الربيطاين يقول

أن املعارضة الفعلية، ومن املفيد بالنسبة لإلخوان أن حيتفظوا بعالقات طيبة مع الوفد، طاملا 
من شأا أن تؤدي إىل إغالق مقارهم واعتقال قادم وإحلاق أضرار جسيمة مبستقبل 
اجلماعة، وقد التزم حسن البنا بنصيبه من االتفاق باالمتناع عن توجيه النقد االستفزازي 

 .٣٧٣»للحكومة رغم أن موقفه الفكري من مبادىء الوفد مل يتغري

ينظر النحاس «:  قائال١٩٤٤ أبريل ٢٩كي إىل واشنطن يف ويربق القائم باألعمال األمري 
إىل البنا باعتباره قوة حيسب هلا حساب، فقد حضر أعضاء من وزارته اجتماعات أقامها 

 .البنا وقيل إنه منح اجلماعة إعانة مالية كبرية

ومن الواضح أن اإلخوان مستعدون للتعاون مع احلكومة احلالية املوجودة يف السلطة،  
 املشكوك فيه أن يتبع اإلخوان هذه احلكومة إىل املعارضة يف حالة سقوط ومن

  ٣٧٤٠»الوزارة

 .السياسة العامة لإلخوان مع احللفاء يف أثناء احلرب العاملية الثانية) ١( 

، واإلخوان على قوم كان ١٩٣٩ملا قامت احلرب العاملية الثانية عام «: يقول التلمساين 
كثري من املتاعب للحلفاء، لكن اإلمام الشهيد حسن البنا أصدر من املمكن أن يسببوا ال

أوامره إىل كل الشعب واملناطق ان تلتزم جانب اهلدوء، وأن تتفرغ لنشر الدعوة، وأن 
                                                 

 .٢٠٥:  ذكريات ال مذكرات ص372
 من جريدة ٤٧العدد :  نقلها عن٤٧٠: عوة اإلخوان املسلمني ص حقيقة التنظيم اخلاص ودوره يف د373

 .املسلمون
 .٤٧١:  حقيقة التنظيم اخلاص ودوره يف دعوة اإلخوان املسلمني ص374



 

٧٤٥ 

وكان موقف هذه . تعطيها كل اهتمامها وجهدها بعيدا عن االستثارة، حىت انتصر احللفاء
يقصد ( سببا من أسباب انتصارهم - مكاناليت تعج باإلخوان املسلمني يف كل-املنطقة 
 .٣٧٥»، ولكنهم جازوا اإلمام الشهيد واإلخوان جزاء سنمار)احللفاء

وكان هناك «: ويقول أيضا رداً على ماكتبته جريدة التيمس عن اإلخوان إبان احلرب
تقصد ضد (م على أم يقومون بأعمال التخريب ١٩٤١ماحيمل على االعتقاد يف عام 

جيمعون املعلومات عن قوات احللفاء، ويقومون بالدعاية املعادية هلم وحماولة ، و)اإلنكليز
 . »إحباط جمهودهم احلريب بصفة عامة يف مصر

خالفا للحقيقة اليت يعلموا فقد كانت السياسة اليت اختذها املرشد يف «: فريد عليها قائال 
االبتعاد عن سياسة االبتزاز فترة احلرب االشتغال بالبناء الداخلي واإلصالح االجتماعي و

مل يناد مثال أو يطالب احلكومة يف ذلك الوقت مبا طالبها به يف وقت عصيب، إىل حد أنه 
، بل كان مساندا بعد اية احلرب من إلغاء املعاهدة وإجالء اإلنكليز عن أرض مصر

سه للحكومة يف سياستها ومقدراً للظروف ومصلحة الوطن بقبول التنازل عن ترشيح نف
 .٣٧٦»!يف االنتخابات

يف -أنه يف سبيل إجناز هذا العمل الكبري جيب على اإلخوان «: ويقول فريد عبداخلالق 
 أن يغضوا الطرف عن الشئون السياسية، فيتجنبوا اختاذ مواقف -خالل فترة احلرب

سياسية حمددة ما استطاعوا إىل ذلك سبيال، مكتفني بالتعرض ملا سوى ذلك من الشئون 
ية واالجتماعية واالقتصادية، وإذا دمههم موقف سياسي معني فعليهم أن يتفادوه، التربو

 .٣٧٧»وأن يطوّعوه خلدمة هدفهم الكبري

 عونا كبريا على -وعن عمد- كان -رمحه اهللا- ويتضح مما سبق أن حسن البنا  
نتصار، االستقرار الداخلي يف مصر أثناء احلرب العاملية الثانية حىت متكن اإلجنليز من اال

                                                 
 .٢٥٣:  ذكريات ال مذكرات ص375
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٧٤٦ 

فأين هذا املوقف من الدعوى أن التنظيم اخلاص كان هدفه جهاد االجنليز؟ وأين هذا من 
 كالم حامد أبو النصر أن اجلهاد يكون ضد العدو األجنيب؟

 : ومن مظاهر هذه السياسة مع الوفد واحللفاء) ٢( 

 :  عن ترشيحه بناء على اتفاق مع النحاس-رمحه اهللا-تنازل حسن البنا ] أ[

لقد رشح إمامنا نفسه لإلنتخاب مرتني، فثارت ثائرة «: ويف هذا يقول عمر التلمساين
احملتلني، وطلبوا من النحاس باشا رمحه اهللا، أن يتنازل األستاذ عن ترشيح نفسه يف 

، ودار بينهما نقاش طويل، فلما رأى النحاس »مينا هاوس«اإلمساعيلية، فطلبه ملقابلته يف 
كشف له النحاس باشا عن ... د على املضي يف املعركة االنتخابيةإصرار اإلمام الشهي

التهديد الربيطاين، وأن الوطن معرض ألخطار جسيمة، وهنا رضي اإلمام بالتنازل عن 
الترشيح، درءا لألخطار اليت يتعرض هلا الوطن بسبب االستمرار يف املعركة اإلنتخابية، 

بني الغاضبني، فانقطعت عن التردد على وقد غضب اإلخوان من هذا التنازل، وكنت من 
 .٣٧٨»املركز العام

البنا رشح نفسه يف دائرة اإلمساعيلية، وأمرت إنكلترا احلكم القائم يف «: ويقول أيضا 
ذلك الوقت بأن ينسحب، وهلذا استدعاه النحاس باشا يف مينا هاوس، وظل يلح عليه حىت 

وحنن لسنا دعاة ... حل اإلخوانقبل االنسحاب مقابل تنازالت من حكومة الوفد لصا
 .٣٧٩»صدام لكي نكون مصدر ختريب يف البلد

ويقول فريد عبداخلالق أن النحاس أوضح له أنه إن مل يستجب، فسيحل اإلخوان، وينفي  
 .٣٨٠زعماءها خارج البلد بأمر االنكليز

                                                 
 .٧٩:  ذكريات ال مذكرات ص378
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٧٤٧ 

وقد أدى ذلك إىل هدنة بني الطرفني، عربت عنها صحيفة اإلخوان بترحيبها خلطوات  
كومة الهتمامها مبشروع فرض الزكاة ومشروع حتسني الصحة والقرار العسكري احل

 .٣٨١اخلاص بإلغاء الدعارة

والنعرف أنه كان يف مصر احلديثة يوما مجع زكاة وال حتسني صحة، أما الدعارة فهي  
يف ازدهار، وأن كان الذي أصدر قانون إلغاء تراخيصها هو إبراهيم عبداهلادي فيما بعد، 

 .٣٨٢اف أمحد عادل كمال أن هذا القانون كان شكليا فقط مل مينع الدعارةوباعتر

 :تعليق هام حول السعي لتحقيق احلكم اإلسالمي عن طريق االنتخابات

إن انتقاد اإلخوان وكل من يزعم أنه سيحقق احلكم اإلسالمي عن طريق االنتخابات ينبين 
 :على أمرين

صفها وسيلة ختتار ا األمة حكامها وممثليها، أنه ال اعتراض على االنتخابات بو: األول
، ولكن االعتراض على إجراء االنتخابات حتت سلطة الدستور العلماين املخالف للشريعة

 .اليت أنزهلا املوىل سبحانه وتعاىل، واليت ارتضتها األمة املسلمة دينا وعقيدة وسلوكا

 القوانني والدستور وتنظيم ومبعىن أوضح أنه لو حتققت حاكمية الشريعة وسيادا على
احلياة والسلوك بدالً من حاكمية اجلماهري، اليت متثل املرجعية العليا يف الدستور العلماين، 

 وسيلة فعالة شرعية النتخاب األمة -حتت سلطان حاكمية الشريعة-فاالنتخابات حينئذ 
 .حلكامها وممثليها

 األجنيب حيتل ديار اإلسالم، ويفرض أما إذا كان الدستور العلماين هو املسيطر، والعدو
مشيئته وإرادته، فاالنتخابات حينئذ اعتراف ذا الواقع املخالف بل املعادي لإلسالم 

 .واملسلمني

                                                 
 .٢٢٧: ص) ١٩٤٨ - ١٩٢٨(سياسية املصرية  اإلخوان املسلمون واجلماعات االسالمية يف احلياة ال381
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٧٤٨ 

ومن اجلدير بالذكر أن هذه الدساتري العلمانية اليت حتكمنا فرضت علينا بالقهر والتزوير 
ناقض أعداء اإلسالم اخلارجيني ومل ختترها األمة حبريتها وحمض إرادا، وهذا من ت

والداخليني، فهم يطالبوننا بأن نكون دميقراطني بناء على قواعد غري دميقراطية فرضوها 
 .بقوة السالح والغش

أن االنتخابات لن توصل العاملني لإلسالم للحكم، فالعامل الغريب وعمالؤه : األمر الثاين
ن الدميقراطية واستخدام االنتخابات احملليني الذين يزعمون أم دميقراطيون، حيصرو

للوصول للحكم عليهم وعلى أتباعهم العمالء فقط، أما إذا استطاعت حركة إسالمية 
الفوز يف االنتخابات فإم يبادرون بتزوير االنتخابات أو إلغاء نتيجتها بالبطش والعسف، 

 .ليل ناطق بذلكوالواقع املشاهد يف العامل اإلسالمي عامة ويف جتربة اجلزائر خاصة د

أي أننا نعترض على سبيل االنتخابات يف واقعنا املعاصر باعتبارها وسيلة غري شرعية وغري 
إا وسيلة غري شرعية الحترامها للتشريعات املخالفة لإلسالم، وغري . عملية يف آن واحد

 .عملية لتجاهلها لطبيعة الصراع مع أعداء اإلسالم

بدالً من -م سيحكمون باإلسالم عن طريق االنتخابات ومن املؤسف أن الذين يزعمون أ
 تراجعوا ويتراجعون كل يوم عن -أن يقاوموا التشريعات املخالفة لإلسالم علما وعمال

 .مبادئهم اإلسالمية حىت تتوافق مع العقائد والتشريعات العلمانية املخالفة لإلسالم

ألمة املسلمة ورفع التشريعات أي أن دخوهلم معركة االنتخابات مل تؤد إلصالح واقع ا
العلمانية املفروضة عليها، بل أدت م االنتخابات إىل اهلزمية الفكرية واالنكسار العقائدي 
يف حماولة للتكيف مع الواقع العلماين املفروض على أمتنا بقوة الصليبية اليهودية ووكالئها 

سالم امش من احلرية كل هذا حىت تسمح هلم القوى املعادية لإل. احلاكمني لبالدنا
فانتقلوا من موقف ااهد املقاوم اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر املستعلي . واحلركة

بإميانه وتوحيده إىل موقف املتزلف املتسول املستكني املنتظر لفرصة رضا أكابر ارمني 
 .عنه



 

٧٤٩ 

 ا األغبياء، فهاهي وهاهو تاريخ اإلخوان وواقعهم ينبئنا أن الدميقراطية كلمة خيدع
 يتدخالن -حامي محى الدميقراطية والدستور-بريطانيا الدميقراطية وهاهو حزب الوفد 

 .  من االنتخابات-رمحه اهللا-بالتهديد السافر ملنع حسن البنا 

 يتقدم للترشيح مرتني مرة مينع فيها، ومرة يقول اإلخوان -رمحه اهللا-وها هو حسن البنا  
 .لتزوير إلسقاطهإن احلكومة تدخلت با

وحيشدون شبام من أجل ! وجيادلوننا يف جدوى االنتخاباتمث يأتون بعد ذلك  
 .االنتخابات بدال من أن حيشدوهم جلهاد الطواغيت

 قبل التنازل بطلب من النحاس، ولكنه مل يقبله ملا -رمحه اهللا-والغريب أن حسن البنا  
 -مرة أخرى-خوان أن السفارة الربيطانية طلب أمحد ماهر منه ذلك، وقد منا إىل علم اإل

» أمحد ماهر«أرسلت خطابا ألمحد ماهر بطلب منع البنا من التقدم لالنتخابات، وطلب 
مقابلة املرشد، فلما قابله طلب منه أن يسحب ترشيحه، وحاول أن يقنعه فرفض، فقال 

ازلت عن وتن» مصطفى النحاس«ملاذا تتشدد معي، وقد قبلت مثل هذا من حكومة : له
إن حكومة النحاس باشا كانت تواجه حالة سياسية مضطربة «: ترشيحك؟ فرد عليه بقوله

 من أن نقبل منها -إجابة لداعي الوطنية الكرمية-يف الداخل واخلارج، ومل يكن هناك بد 
لوجود األعداء داخل هذا، إذ كانت احلالة تدعو إىل توحيد اجلهود ال إىل توزيعها 

 .٣٨٣»األراضي املصرية

ال أدري أية وطنية؟ وأية كرامة؟ وهل كان األعداء غري موجودين داخل األراضي املصرية  
 أثناء وزارة النقراشي؟ وماالفارق بني املوقفني؟

 :١٩٤٢ فرباير سنة ٤موقف اإلخوان من حادثة ] ب[

، ١٩٤٦ ومطلع عام ١٩٤٥ظلت العالقة بني اإلخوان والوفد يف شبه هدنة طوال عام 
ف اجلماعة متتنع عن مشاركة صحف األحزاب السياسية يف مهامجة الوفد فنجد صح

                                                 
 .٤٥:  اإلخوان املسلمون يف ميزان احلق ص383
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 فرباير، بل اجم هذه الصحف مكرم عبيد زعيم الكتلة ملوقفه من الوفد ٤بسبب حادث 
وقد سببت مهادنة اإلخوان للوفد جفوة بينهم وبني امللك، . ٣٨٤بسبب هذا احلادث

هازية السياسية لتحقيق أسرع املكاسب حاولوا إصالحها فيما بعد كما ذكرنا، إا االنت
 .على حساب العقائد

 :»الكتاب األسود«موقف اإلخوان من ] ج[ 

حدث انشقاق يف حزب الوفد خرج به مكرم عبيد من احلزب وأصدر بتحريض من  
امللك كتابا عن فضائح الوفد وخمازيه، أمساه الكتاب األسود، وقد استطاعت حكومة 

 .٣٨٥ها يف هذه األزمةالوفد كسب اإلخوان جلانب

إين أعترب أن هذا الكتاب ماكان ليصدره «: وحول هذا الكتاب يقول عمر التلمساين 
مكرم عبيد باشا بعد أن عاشر حزب الوفد منذ نشأته إىل حني تكوينه حلزب الكتلة، ذلك 
ألن وزراء أي حزب يطلعون على كثري من األسرار احلزبية، حبكم الثقة املفترضة فيهم 

 مشاركتهم يف احلكم مع حزم، إين ال أستسيغ هذا اإلجراء، وإال ضاعت الثقة أثناء
وقد بنيت رأيي هذا على . واألمانة املفترضة يف أعضاء احلزب الواحد أو اهليئة الواحدة

ماروي من أن أحد املنافقني جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسلما، وكان إسالمه 
إين كنت رأسا فيهم، فهل : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلمصحيحا وحقيقيا، فقال لرسو
الدرس األخالقي اإلنساين الرائع،  صلى اهللا عليه و سلم أدلك عليهم؟ فألقى رسول اهللا

من جاءنا مسلما تائبا مثلك قبلناه واستغفرنا له، ومن ... اتفعل؟«: له مامعناه: حيث قال
بدرس مازال يتعلمه العامل كله، ويتأدب وختم حديثه هذا » بقي على حاله، فاهللا حسيبه

هذا درس . »الخترق على أحد ستره«: به، ويؤمن الناس على الكثري من أسرارهم، قال له
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٧٥١ 

من دروس الدعوة اإلسالمية، ينشره اإلخوان املسلمون على الناس، ويتأدبون بأدبه 
 .٣٨٦»ويعيشون يف جالله

ت واالختالسات والتزوير واستغالل وهذا فهم خطري يؤدي إىل التكتم على السرقا 
إمكانات األمة واجلرائم اليت تستوجب القضاء، وتتعلق حبق األمة العام حبجة الستر 

 !!!اجلميل

بناءاً على هذا -وهذا يكشف لنا عن هذا االحنراف يف فهم اإلخوان، وأم مستعدون  
ح مالية أو عامة  للتستر على أية فضائ-الفهم الذي ينشره مرشدهم واملتحدث بامسهم

داخل اجلماعة أو خارجها، أليس هو القائل أن هذا درس ينشره اإلخوان بني الناس؟ أليس 
 هذا إضاعة لفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟

 :وزراء الوفد يزورون املركز العام] د[

ارة للمركز  بزي-وألول مرة-ومتشيا مع سياسة املهادنة اليت أشرنا إليها يقوم وزير وفدي  
العام لإلخوان، ويبدي رغبته يف التعاون معهم، وبرغم أن احلكومة قد أغلقت شعب 

يضم فؤاد سراج الدين وعبداحلميد -اإلخوان دون املركز الرئيسي، يقوم وفد من وزرائها 
عبداحلق وأمحد محزة وحممود سليمان غنام وصالح الدين ومعهم جمموعة من نواب 

يعترب نفسه جنديا يف جيش إلخوان، ويعلن زعيم هذا الوفد أنه  بزيارة لدار ا-الوفد
يعتقد أن دعوة اإلخوان سيكون هلا شأن «، ويقول عبداحلميد عبداحلق أنه اإلخوان اجلرار

عظيم يف املستقبل حيث سيلتقي عندها اجلميع وتكون الوسيلة الوحيدة إلنقاذ اتمع 
ن، وطالبوا احلكومة مبنح اجلماعة قطعة أرض ، ويعد اجلميع بتنفيذ مطالب اإلخوا»املصري

لبناء دار هلا ومبد صحفها بالورق الالزم، ويتلو هذه الزيارة زيارة أخرى من فؤاد سراج 
فانظر هذا التزلف والتزييف املتبادل، فحسن البنا . ٣٨٧الدين إىل شعبة اإلخوان باملنصورة
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٧٥٢ 

ال الوفد يقولون إم جنود ، ورج٣٨٨ يصف النحاس بالزعيم املسلم الرشيد -رمحه اهللا-
 . يف جيش اإلخوان

 : مواقف اإلخوان مع الوفد احلاىل-٣

 «:  حيكي عمر التلمساين قصة التعاون مع الوفد فيقول-أ

 قصة التعاون مع الوفد

إذن كيف نبدأ؟ أراد اهللا أن يذلل لنا هذه العقبة، فبمجرد أن دعي الشعب لالنتخاب،  
، وحتدث معنا يف املوضوع، وكان ميثل املعارضة »و إمساعيلصالح أب«زارين األخ األستاذ 

الوفدية يف الربملان، فوجد عندنا استعدادا للتعاون مع الوفد، والتقيت بالسيد فؤاد سراج 
صاحل أبو رقيق «الدين يف مرتله جباردن سييت ومعي جمموعة من اإلخوان هم اإلخوة 

» شرف وجابر رزق وحممد عبدالقدوسوحممد املسماري ومشس الدين الشناوي وإبراهيم 
 :ودار حديث أخلصه يف اآليت

 الوفد قناة شرعية، واإلخوان قاعدة شعبية، فمن اخلري أن يتعاونا على مافيه خري هذا - ١ 
 .الوطن

 . الوفدي وفدي، واإلخواين إخواين- ٢ 

 للبلد  نقف مع الوفد كمعارضني، إال إذا قدمت احلكومة قانونا أو مشروعا فيه خري- ٣ 
 . نقره ونؤيده-الوفد واإلخوان-فنحن 

 . إذا كان يف قدر اهللا أن تعود مجاعة اإلخوان، فاملوقف واضح الحيتاج إىل نقاش- ٤ 

 . حضور النواب اإلخوان مجيع اجتماعات اهليئة الوفدية- ٥ 
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٧٥٣ 

 . أنه تعاون ال تكتيك وال استراتيجية- ٦ 

سيد فؤاد سراج الدين إننا لن نكون سببا أو  احلرص على هذا التعاون، وكما قلت لل- ٧ 
 .بادئني بإيقاف هذا التعاون

ومت االتفاق بني اإلخوان والوفد على خوض االنتخابات متعاونني، حىت الدوائر اليت ليس  
 .»فيها مرشحون لإلخوان فإن اإلخوان ا سيعطون أصوام للوفد

اضي ما، لتشوه موقفنا أمام وأخذت الصحف القومية تستعيد من امل«: ويقول أيضا 
الناخبني، وأخذت تذكر الناس مبا كان بني الوفد واإلخوان، ومل يكن بيننا وبني الوفد إال 
مقاالت وانتقادات، ال أكثر وال أقل، هذا إىل أن الوفد مل يعذب، ومل يقتل، ومل يصادر 

 .٣٨٩»أموال أحد من اإلخوان املسلمني، رغم ماكان بيننا وبينه من خالفات

 .هذا هو مقياس احلكم عندهم كأن اإلخوان هم اإلسالم نفسه 

إذا كان الوفد على احلق فلماذا مل تندجموا معه؟ وملاذا : وحنن فقط نسأل سؤاال بريئا 
 الوفدي وفدي واإلخواين إخواين؟

 وإذا كان على الباطل فلماذا تعاونتم معه؟  

 ركتموه؟ملاذا تعاونتم مع الوفد مث ملاذا ت: ونسأل أيضا

وال أستسيغ إقحام «: ويزول العجب كله إذا مسعت التلمساين يقول عن االنتخابات 
ال دين «وما الفرق بني هذه املقولة وبني قول أنور السادات  ،٣٩٠»الدين يف هذه املسائل

 ؟»يف السياسة والسياسة يف الدين

إلخوان بتلميع  هذا عن قصة التعاون، وطبعا لتمرير هذا البد من أن يقوم زعماء ا-ب
 .وجه الوفد واإلشادة مبآثره
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٧٥٤ 

واليفوتين أن أشري أنه يف عهد الوزارات الوفدية، كان الناس «: ويف هذا يقول التلمساين 
يشعرون بأمن واطمئنان أكثر مما يشعرون يف عهد غريها من الوزارات األخرى، هذا وإن 

من التصرفات كان بعض األعيان من الوفديني يعكرون صفو هذا األمن بشيء 
 .٣٩١»احلمقاء

 واحلرب ١٩٤٢طلبت السفارة الربيطانية من النحاس باشا عام «: ويقول حممود الصباغ 
العاملية على أشدها واألملان على األبواب حل اإلخوان املسلمني وتعطيل نشاطهم، فأىب أن 

ذا هو وه(جييبها إىل ذلك واكتفى بإغالق الشعب كلها مع بقاء املركز العام إىل حني، 
الفرق بني حكومات األغلبية احلريصة على شعبها وبني حكومات األقلية العميلة 

 .٣٩٢»)للمحتل

 .يقصد باألخرية حكومة النقراشي 

 على ١٩٤٢وهذا منطق عجيب يدل على أن اإلخوان اليعتربون أن الوفد جاء يف عام  
بهة مصر الداخلية، فوهات مدافع دبابات اإلجنليز ليحقق مصاحلهم وحييمها، ويؤمن هلم ج

 . ويدل على أن تعاملهم مع األحزاب ليس بامليزان الشرعي ولكن مبيزان املصاحل واملكاسب

اإلخوان يعتربون الوفد حزبا شعبيا له جذوره وهو الذي «:ويقول حامد أبو النصر 
احتضن الوحدة الوطنية منذ العشرينات وحنن على عالقة طيبة معه وكذلك عالقتنا مع 

 .٣٩٣»ألحزابمجيع ا

وهذا كالم فيه جتاوز فلقد كانت العالقة بينهم أحيانا تصل إىل حد الشتائم ومن ذلك 
هجوم جريدة النذير على جريدة الوفد املصري ملا هامجت الشيخ املراغي وتدخله يف 

 :السياسة وعدم مراعاة األقباط حىت لقد وصفوا الوفد ببيت الشعر القائل
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٧٥٥ 

٣٩٤ شكت النعال ألي ذنب تصفع    قوم إذا صفع النعال وجوههم
 

عالقة اإلخوان حبزب الوفد عالقة طيبة حىت اآلن، ألن الوفد «: ويقول أبو النصر أيضا 
أقدم األحزاب الشعبية وله تارخيه يف خدمة البالد، مث إنه احلزب الوحيد الذي تبىن فكرة 

تكون عالقتنا بالوفد الوحدة الوطنية اليت أتت بأطيب الثمرات واليت يؤمن ا اإلخوان، وس
 .٣٩٥»ال تنفصمعالقة طيبة 

 . ولكنها انفصمت للبحث عن حليف جديد!! وعالقة التنفصم!! الوحدة الوطنية 

الوفد أقل األحزاب إيذاء لإلخوان املسلمني، مل يعتقل مل يصادر «: ويقول عمر التلمساين 
 .٣٩٦»مل يعذب

إال املركز العام، وأنه مل يفرج عن مع أننا نقلنا آنفا أن الوفد أغلق كل شعب اإلخوان  
املعتقلني من اإلخوان، كما عزم فؤاد سراج الدين على شراء مبين املركز العام وحتويله إىل 

 . ٣٩٧نقطة شرطة، ولكن جملس الدولة أبطل قرار البيع

وكانت األحزاب كلها تتملقه إال سعد زغلول «: ويقول عمر التلمساين أيضا عن امللك 
ه بزعامة النحاس باشا رمحهم اهللا مجيعا، ولذلك مل يل الوفد احلكم إال والوفد من بعد

. ٣٩٨»سنني قليلة، لكثرة ماحيدث من مواقف الترضي امللك فؤاد وفاروق من بعده
 .وكعادته ينشر التلمساين الرمحات بال حساب
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 كان صاحب الشعبية-واليفوتين يف ذكريايت السياسية أن أذكر أن الوفد «: ويقول أيضا 
 سوى مثاين ١٩٥٢ -١٩٢٤ مل يتول احلكم خالل احلياة النيابية اليت دامت من -الكاسحة

 .٣٩٩»سنوات، مما يدل على أنه مل يكن على وفاق مع اإلنكليز

وهذا قول مناف للحقيقة، فلقد كان الوفد كثرياً على وفاق مع االجنليز، وهم الذين 
 .١٩٤٢فرضوه على امللك بالدبابات عام 

مل يكن على وفاق مع الوفد هو امللك، الذي كان يريد إجياد قاعدة شعبية ولكن الذي 
وكان البديل أمام امللك هو احتواء اإلخوان . موالية له كتلك القاعدة املوالية للوفد

كقاعدة شعبية له، ومل يتأخر اإلخوان عن هذا، وكان مهندس هذه السياسة هو علي 
 . ماهر

 : رمحه اهللا) اعيلصالح أبو إمس( املؤامرة على -ج

وقد ذكرنا تفاصيلها آنفا يف الكالم حول موقف اإلخوان من التدرج يف تطبيق 
-وحنن هنا نورد فقط تعليق عمر التلمساين حول موقف صالح أبو إمساعيل . ٤٠٠الشريعة
أما موقف فضيلة «: يقول التلمساين.  وأثره على عالقة اإلخوان حبزب الوفد-رمحه اهللا
فما بدأ حىت انتهى، وكأنه مل يكن، دون أن يترك أي أثر » أبو إمساعيلصالح «االستاذ 

 .٤٠١»على العالقات بني الوفد واإلخوان

لن يقوم خالف بني اإلخوان «:  وخنتم هذه الفقرة بأمنية ودعاء للتلمساين حيث يقول-د 
 والوفد، ألن كال منهما يعرف حقوقه، ويتمسك ا، ويعرف واجباته ويؤديها، وحىت لو
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٧٥٧ 

 فما بيننا من مودة وتقدير كفيل بعدم -وأسأل اهللا أال يكون هناك خالف-اختلفنا 
 .٤٠٢»اإلسفاف، الذي طهر اهللا أخالقنا منه

فلم يدم حتالف اإلخوان مع الوفد إال ثالث ! ومل تتحقق األمنية، ومل يستجب الدعاء 
ت عام ، مث حتالفوا مع حزب الشعب واألحرار يف انتخابا)١٩٨٧ - ١٩٨٤(سنوات 
١٩٨٧. 

   

 :املطلب الثاين 

 اإلخوان والسعديون

  

 : مقدمة عامة-١

عالقة اإلخوان بالسعديني كما سنرى عالقة قفز من النقيض للنقيض، والنرى جامعا بني 
مواقف اإلخوان إال حماولة كسب الفرص بغض النظر عن املبادئ، مما نتج عنه فقدان 

 .مصاحل الدنيا وتضييع مقاصد الدين

احلركة «سمح يل القارئ هاهنا أن أنقل فقرات من مقدمة كتاب طارق البشري ولي 
، ١٤٠٣، مراجعة وتقدمي جديد، الطبعة الثانية ١٩٥٢ - ١٩٤٥السياسية يف مصر 

 .» دار الشروق-١٩٨٣

وطارق البشري كاتب وطين أميل إىل تيار اليسار، وقد كتب كتابه يف طبعته األوىل يف  
م، ولكنه عاد يف ١٩٧٢ئل السبعينيات وظهرت الطبعة األوىل سنة أواخر الستينيات وأوا

الطبعة الثانية وغري كثرياً من مواقفه، وخباصة مواقفه من اإلخوان، فتراجع عن كثري من 

                                                 
 .١٨٥:  ذكريات ال مذكرات ص402



 

٧٥٨ 

النقد الذي وجهه هلم، واقترب من فهمهم، ولكن بقى لإلخوان بعض املواقف ظل هو 
 .نهاغري قادر على تربيرها أو قبول دفاع اإلخوان ع

حني يتكلم عن عالقة اإلخوان بالسعديني بعد أن -ولنترك طارق البشري حيدث القارئ 
وجيري هذا التعقيب على وجهته نفسها، بالنسبة «:  فيقول-تكلم عن عالقتهم بالوفد

ملوقف اإلخوان من وزارة النقراشي الثانية، فال يبدو سبب معقول يربر مساندة اإلخوان 
والسعديون يف مأخذهم احلضاري العام وماضيهم . اءهم للوفد وعد١٩٤٧للسعديني يف 

 .السياسي هم قطعة من الوفد، انفصلت عنه واجنذبت إىل امللك تدور يف فلكه السياسي

فلما عاد . ، مث وقفوا ضد الوزارة١٩٤٥لقد أيد اإلخوان النقراشي يف وزارته األويل سنة  
ويذكر حممود عبداحلليم تفسريا لذلك، أن ثانية بعد صدقي أيدوه يف البداية مرة أخرى، 

النقراشي مل يكن له مندوحة من اللجوء إىل اإلخوان يستمد التأييد، ألنه مل حيصل على 
بعد أن أعلنت استجابتها ملطالب «تأييد الوفد، فاستجاب اإلخوان وأيدوا حكومته 

سلمني ومصر وذكر أن اإلخوان عملوا على تكوين جبهة منهم ومن الشباب امل. »البالد
الفتاة واحلزب الوطين والكتلة وحزب الفالح وحزب العمال، وانضم إليها السعديون 
واألحرار، وإن كان صاحل حرب هو املفوض يف عملية توحيد الصفوف، ولكنه أعلن 

حينئذ «ويذكر . فشله بسبب أن النقراشي أصر على العمل منفردا يف مواجهة االنكليز
إما أن يعملوا على إسقاط النقراشي، ويف هذا .  أمرين أحالمها مررأي اإلخوان أم أمام

.... إضاعة للوقت الثمني وللجهد الوطين املخلص، ويف هذا مواجهة مباشرة للملك
وإما . وستتحول املعركة من مواجهة املستعمر إىل مواجهة داخلية وهو ما يتمناه املستعمر

حيات رمسية أنه سيفتح صفحة جديدة يف أن يؤيدوا النقراشي بعد أن قيد نفسه بتصر
 ). ٣٩٢ - ٣٨٩ص (» واختار اإلخوان أمراً اعتربوه أخف األضرار... مواجة املستعمر

ويثور التساؤل هنا أيضا، ماالوقت الثمني واجلهد املخلص الذي كان سيضيع بإسقاط  
 بيفن -النقراشي؟ وكان النقراشي وحزبه يؤازران حكومة صدقي ومفاوضات صدقي

حىت النهاية، وقد وقع مشروع االتفاقية باألحرف األوىل كالً من صدقي رئيس الوزراء 
ومن إبراهيم عبداهلادي وزير خارجية صدقي والرجل الثاين يف حزب السعديني وقتها، 



 

٧٥٩ 

قد يكون سبب موقف اإلخوان هو . والذي توىل رئاسة السعديني بعد اغتيال النقراشي
 ما اخلوف من امللك إن وقف اإلخوان ضده مع غريهم احلذر من مواجهة امللك، ولكن

من القوى الوطنية، وإذا كان ختوف اإلخوان من الوفد قد أجلأهم إىل تأييد وزارة 
 يتوقع سلفا من مسلكها أال تفيد القضية الوطنية، وهي نفسها شكلت من  مكروهة،

 ذلك من حزب تورط يف تأييد مشروع معاهدة رفضه اإلخوان أنفسهم، وجاء كل
اإلخوان حذراً من مواجهة امللك، إذ كان ذلك كذلك، أفال يكون للوفد وجه أحقية يف 

 .مهامجة اإلخوان واحلذر منهم، وكيف يالم الوفد على ذلك

لقد كانت خامتة مثل هذه السياسات أن حكومة وبالنسبة لصاحل اإلخوان كجماعة،  
وكان خليفة النقراشي يف ، عد عامنيهي من حل مجاعة اإلخوان ب، النقراشي هذه نفسها

احلزب واحلكومة هو من كال لإلخوان من ألوان العذاب وصنوفه يف السجون 
؟ أمل تكن هذه احلكومة وامللك هم من اغتال الشيخ حسن البنا، ومعسكرات االعتقال

 ، واليزالما ينقد موقفهم هذا القدميومع كل ذلك مل يصادفنا يف أدبيات اإلخوان احلديثة 
 .عند الكثريين تأييدهم األول للنقراشي مربراً، وأن الوفد كان عدوهم األول

حنن الننكر هنا استقالل اإلخوان التنظيمي والسياسي عن امللك وال عن أي من  
حكومات األقليات، والسياق التارخيي مع فهم أهداف اإلخوان وشواغلهم العامة شاهد 

واب سياسات جنت على اإلخوان مثل ولكن كيف يتأتى االستمساك بص. على ذلك
ماجنت على غريهم بل أكثر، ويف كال املوقفني مع صدقي ومع النقراشي، فشلت 

مستوي القضية العامة ومستوي صاحل اجلماعة : سياسات اإلخوان على املستويني
 . ٤٠٣»اخلاص

ة أوهلما رعاي(وبعد هذه املقدمة سوف نعرض لعالقة السعديني باإلخوان حتت عنوانني  
مث ننهي الكالم خبامتة ) وتشجيع السعديني لإلخوان، وثانيهما تأييد اإلخوان للسعديني

 .»احلصاد املر«بعنوان 

                                                 
 .٦٢ إىل ٦٠:  املقدمة ص -)١٩٥٢ –١٩٤٥ (  احلركة السياسية يف مصر403



 

٧٦٠ 

 : تشجيع ورعاية السعديني لإلخوان-٢

 : شهادة أمحد حسني-أ

 هنا أجزاء من مرافعة أمحد حسني يف -بشيء من التفصيل-ليسمح لنا القارئ أن نورد 
 :ذه الشهادة نعدها خطرية جدا لألسباب اآلتيةقضية مقتل النقراشي، وه

أن أمحد حسني كان حماميا موكالً عن كل من السيد فايز وحممد نايل وعبدالعزيز : أوال 
 . ٤٠٤البقلي وحممد أمحد علي

بسكوم -إذن فهو كالم الوكيل عن األصيل، وليس كالم اخلصم، وقد أقر املوكلون  
 عنه، ومل يبدوا أي اعترض عليه أثناء شهودهم  برضاهم-عن هذا الكالم وهم يسمعونه

 .له

إن اإلخوان يذكرون هذه املرافعة بالثناء، كما حكى مثال األستاذ حممود عبداحلليم : ثانيا 
 . ٤٠٥يف كتابه عن اإلخوان، مث نقله عنه حممود الصباغ يف كتابه عن التنظيم اخلاص

 املرافعة يف أواخر األربعينيات حىت منذ أن القيت هذه-إن اإلخوان مل يصدر منهم : ثالثا 
 أي رد أو نقد أو تعليق عليها، بل العكس اعتربها الصباغ كلمة حق عند إمام جائر -اآلن

 .يف ثنائه الذي ذكرناه عليها

إن أمحد حسني أقرب لإلخوان منه إىل الوفد أو النقراشي أو امللك بالتأكيد، مث إنه : رابعا 
 اعترف بأن عداوته انتهت، وأنه -يف أثناء مرافعته-، إال أنه وإن كان بينه وبينهم عداوات
 أصبح من أشد املدافعني عنه، كما جاء يف -رمحه اهللا-بعد استشهاد الشيخ البنا 

 .٤٠٦املرافعة

                                                 
 .٤٠٧:  ص١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا االغتياالت السياسية404
وة ، حقيقة التنظيم اخلاص ودوره يف دع٣٢:  ص٢:  أحداث صنعت التاريخ ج- اإلخوان املسلمون405

 .٨٤، ٨٣: اإلخوان املسلمني ص
 .٤٩١:  ص١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا االغتياالت السياسية406



 

٧٦١ 

إن اإلخوان حاليا انتهوا بالتحالف مع حزب العمل االشتراكي، الذي هو امتداد : خامسا 
 . م ختللوه متاما، واختذوه قاعدة هلم، بل إ»مصر الفتاة«حزب أمحد حسني 

لذا فنحن نعد هذه الشهادة بالغة األمهية تارخييا، ألا شهادة الصديق الوكيل املدافع عن  
 .صديقه، وسوف نسرد الفقرات املأخوذة منها حسب تسلسل ورودها يف املرافعة

 فماذا يقول أمحد حسني؟ 

 يف املعتقل عام -رمحه اهللا- حلسن البنا يقول أمحد حسني عن زيارة الوزير حامد جودة 
وعند هذا القدر قامت احلرب، وأودعت أنا وزمالئي «:  أثناء احلرب العاملية الثانية١٩٤١

» حسن البنا«املعتقل وأوقف كل نشاط لنا، ومل يبق لنا من عمل إال أن نراقب املرحوم 
راف اإلخوان، فهو حديث وحركة اإلخوان، فإذا حدثتكم اليوم عن املسئول األول عن احن

العارف املراقب، وإين ألرجو أن حتققوا يف كل واقعة أقوهلا لكم، اللهم إال إذا سلمت 
 . النيابة ا

يف مستهل احلرب، كما اعتقلنا، ) اإلخوان املسلمون(وقادة » حسن البنا«اعتقل األستاذ  
عادة حامد بك جودة وهو س، وزير الدولة يف ذلك الوقتفما راعنا يف أحد األيام إال 
، وجيلس معه عدة ساعات، يف معتقل الزيتون -رمحه اهللا- يزور األستاذ حسن البنا

حسن «ويعرف بعد ذلك أن حامد بك جودة يسعى يف اإلفراج عن املرحوم الشيخ 
، ولكم أن تقدروا ياحضرات املستشارين والضباط )١٩٤١(، وكان ذلك يف سنة »البنا

مة ويف الرأي العام بصفة عامة، ويف املنتمني لإلخوان املسلمني العظام تأثري ذلك يف األ
يعتقله احلاكم العسكري ورئيس احلكومة، » حسن البنا«فهذا الشيخ . بصفة خاصة

 .ويعلمه أنه يعمل على اإلفراج عنه، مث ال متضي أيام حىت يفرج عنه

قف على ذلك اجلواب ونريد أن نقف هنا قليال، ملاذا فعل ذلك حامد بك جودة؟ ألنه يتو 
 .معرفة املسئول األول عن كل التطورات اليت طرأت على حركة اإلخوان بعد ذلك



 

٧٦٢ 

قد ظلم باعتقاله؟ فماذا عسى هو قائل » حسن البنا«هل فعل ذلك غرية على احلق؟ وأن  
يف مئات املعتقلني اآلخرين؟ والذين كنت واحدا منهم، وإىل أي مدى أثرنا اهتمامه يف 

أو التفاته؟ مل يعبأ حامد بك جودة يف ذلك الوقت إال بشخص واحد هو ذلك الوقت 
إن هذا االهتمام التعليل له إال واحد من : ، فمن حقنا أن نقول»حسن البنا«املرحوم 

حسن «اثنني، إما أن حامد بك جودة كان يف ذلك الوقت قد أصبح واحدا من أتباع 
وسعى ، د بك جودة قد ذهب حلسن البناوإما أن حامالذين يدينون له بالوالء، » البنا

، هذه هي ويستغل حركته يف تدعيم نفوذ حزبه السياسي، لإلفراج عنه لكي يستغله
الواقعة اليت طلبت من حضراتكم أن تستدعوا أمامكم حامد بك جودة ألداء الشهادة 

خوان اإل(عنها، ألا يف اعتقادي واقعة خطرية وهامة، ألا حتدد لنا بالضبط أن دعوة 
كان جمنيا عليها، وأن رجال السياسة هم الذين بدءوا يلقون شباكهم عليها، ) املسلمون

 .وخيرجوا من دائرة السياسة وأالعيب السياسة، ومطامع السياسة ومغامرات السياسة

ماالذي كان يعرفه عن : استدعوا حامد بك جودة ياحضرات املستشارين، وقولوا له 
استدعوه ... ؟ عندما سعى لإلفراج عن زعيمهم١٩٤١سنة يف » اإلخوان املسلمون«

ماذا كان يف رأسه؟ وأي خطط كان يرمسها من وراء هذا السعي؟ ولن : وأسألوه
تستطيعوا أن تكونوا اقتناعكم، وأن تلقوا الضوء على نواحي هذه القضية إذا أغفلتم هذه 

 .الناحية، فلم ال حتققوا؟ ولذلك فإنين أطالب بتحقيقها

من االعتقال وقد ازداد جاها وعزا بوقوف الوزراء إىل » حسن البنا«ج األستاذ خر 
جواره، ومضى يف دعوته حرا طليقا، جيوب البالد، يؤلف الشعب، وينظم اجلماعات، 

وهو شاعر جبميل حامد بك جودة من ويدعو إىل سبيل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
يف محاية احلكومة ) اإلخوان املسلمون(البالد أن واشتهر يف . غري شك عارف له هذه اليد

 .٤٠٧»القائمة ويف محاية السعديني بصفة خاصة

                                                 
، ٥١٠:  ص١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا االغتياالت السياسية407
٥١١. 



 

٧٦٣ 

مث يتكلم أمحد حسني عن جميء وزارة أمحد ماهر فالنقراشي السعدية بعد وزارة الوفد  
وجاء عهد آخر يتلخص برناجمه يف شيء واحد، وهو القضاء على الوفد قضاء «: فيقول

ى آثاره ائيا، وكان طبيعيا أن يتنكر العهد اجلديد لإلخوان باعتبارهم مربما، واإلعفاء عل
 .٤٠٨من دعائم الوفد

ولكن اإلخوان أنكروا هذه التهمة وأعلنوا أم العالقة هلم باألحزاب، وإمنا هم يتعاونون  
مع احلكومة القائمة أيا كان لوا باعتبارها حركة روحية، ولكن والة األمور مل يقبلوا 

 هذا املوقف، ومل يرضوا منهم بأقل من أن يظهروا خصومتهم للوفد وتنكرهم له، إذا منهم
شاءوا أن يستمروا يف نشاطهم، ومل يكن باستطاعة اإلخوان أن يترددوا يف هذا السبيل، 
فأعلنوا خصومتهم للوفد باعتباره حزبا سياسيا، وخصومة حزب سياسي معني معناها 

 احنراف اإلخوان ١٩٤٦حلزبية، وهكذا شهد عام اخنراط صريح يف سلك السياسة ا
وحتوهلم من حركة روحية حبتة، تصادق اجلميع وتتعاون مع اجلميع إىل هيئة هلا رأي يف 
السياسة احلزبية، فتناصر فريقا ضد فريق، وقد كان إنزالقا من غري شك، ولكن اإلخوان 

ة االختيار فإما أن يسلكوا دفعوا إليه دفعا، وأكرهوا عليه إكراها، فلم يكن أمامهم حري
 .هذا السبيل، وإما أاليسمح هلم بالبقاء، فاندفعوا يف هذا التيار

وكان معىن هذا املوقف اجلديد أن خياصمهم الوفد، وأن خياصموه، فبدأت االحتكاكات  
بني الطرفني، وبدأ الصدام على طول اخلط، وكان طبيعيا أن تقف احلكومة إىل جوار 

 يف كل صدام يقع بينهم وبني الوفد، بل وكانت حتميهم وتشد أزرهم اإلخوان املسلمني
 . ٤٠٩»ما استطاعت إىل ذلك سبيال

                                                 
مواقف اإلخوان مع : رب العاملية يف الباب الثاين أشرنا فيما سبق إىل تعاون اإلخوان مع الوفد إبان احل408

/ اإلخوان والوفد: املطلب األول/ الفصل الثالث اإلخوان واألحزاب/ احلكومات يف مصر خالل ستني عاماً
 .فلرياجع.  التعاون مع النحاس إبان احلرب العاملية الثانية-ج/  موقف اإلخوان من الوفد قبل الثورة-٢

، ٥١٢:  ص١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة -الت السياسية أشهر قضايا االغتيا409
٥١٣. 



 

٧٦٤ 

أنشأ اإلخوان املسلمون منذ وقت «: مث يستطرد أمحد حسني متحدثا عن جوالة اإلخوان 
مبكر نظام اجلوالة، وقد كان هذا النظام منذ اللحظة األوىل ضد القانون، فاألحزاب 

ياسية حمظور عليها مبقتضى قانون األقمصة امللونة أن تتخذ تشكيالت واهليئات الس
 :١٩٣٧ لسنة ١٧عسكرية أو شبه عسكرية وإليكم نص القانون رقم 

 حتظر اجلمعيات أو اجلماعات، دائمة كانت أو مؤقتة اليت يكون هلا سواء من -١-مادة [ 
أو زيهم أو جتهيزهم، حيث تأليفها أو عملها، أو من حيث تدريب أعضائها أو نظامها 

 ].صورة التشكيالت شبه العسكرية خدمة حلزب أو مذهب سياسي معني

، اليت كانت )اإلخوان املسلمون(ولقد كان هذا القانون ينطبق إنطباقا تاما على جوالة  
يف حقيقتها تؤلف جيشا بكل ماحتمله هذه الكلمة من معىن، وقد بلغ عددهم يف فترة من 

 .، باستطاعة قيادة اإلخوان أن تعبئهم يف أي مكان شاءتالفترات عشرين ألفا

كيف مسحت احلكومة بقيام هذا اجليش التابع إلحدى اهليئات على خالف القانون؟ هذا  
ومن والة األمور الذين تولوا احلكم . سؤال نريد أن نسمع عنه جوابا من النيابة العمومية

 ؤالء الشبان، ويقولون هلم أيها يف العهد املاضي، مث جاءوا على حني غرة يبطشون
 ! ارمون القتلة

وبعد أن اخنرطت يف املنازعات -) اإلخوان املسلمون(ما السر الذي خول لدعوة  
  أن يكون هلا هذا اجليش من اجلوالة؟-احلزبية

اسألوا السياسة العامة اليت مسعتموها تتردد أمامكم من الشهود، اسألوا السياسة العامة اليت 
، ظنا منها أنه عدة هلا ضد شجعت ومولت هذا اجليشتسكت فحسب، بل لقد مل 

خصومها، وأنه سالح ضد الوفد الذي يريدون القضاء عليه بأي مثن، ولو باخلروج على 
 .كل قانون وكل عرف وكل مألوف

لقد قيل يف وقت من األوقات إن هؤالء اجلوالة إمنا مسح بقبامهم تطبيقا لقانون الكشافة،  
كم لو رجعتم إىل قانون الكشافة لوجدمتوه حيظر حظرا باتا على الكشافة أن تنتمي ولكن



 

٧٦٥ 

ضد ) اإلخوان املسلمون(إىل مجاعات سياسية دينية، وعلى هذا فقد كانت جوالة 
القانونني العام واخلاص على السواء، فهي ضد قانون الكشافة الذي حيظر تدخل الكشافة 

نت جوالة اإلخوان موصوفة به، وعقوبة خمالفة هذا يف السياسة أو الدين، وكالمها كا
كانت متأل مصر ) اإلخوان املسلمون(النص هو حل فرق الكشافة أو اجلوالة، ولكن جوالة 

من أقصاها ألدناها، تسري يف كل مكان ويف كل مدينة ويف كل قرية، وهي تكرب ولل، 
تعقد يف كثري من األحيان ) اإلخوان املسلمون(وتظهر قوا وبطشها، وكانت اجتماعات 

 .٤١٠»حتت محاية هذا اجليش املنظم، فلم تنكر احلكومة أو تعترض، فمن املسئول إذن

إذا كان النظام اخلاص هو جيش الدعوة فإن اجلوالة كانت جيشها الرمسي «: مث يستطرد 
 . ، وتسمح له باالستعراضاتمتده باإلعاناتاملعترف به من احلكومة، 

ات املستشارين والضباط العظام أن تسمعوا شهادة رشدي بك إين أرجوكم ياحضر 
عندما كان مأمورا ) اإلخوان املسلمون(الغمراوي، مفتش البوليس الذي اصطدم جبوالة 

لقسم اخلليفة، لتتبينوا املسئولية اخلطرية اليت كانت لرجال العهد املاضي يف اجلناية على 
 .النزالق فالشطط، ومحلهم على ا)اإلخوان املسلمون(بعض شبان 

تتلخص الواقعة يف أن مأمور قسم اخلليفة تلقى تعليمات مكتوبة أن حيول دون سري  
من الذي كان مقصودا ذا : طوابري أو مواكب يف الشوارع، ولست أريد أن أقول

املنشور، ولكن رشدي بك الغمراوي، وهو ضابط مستقيم، ينفذ ما لديه من التعليمات 
، فخرج بعساكره وجنوده ليحولوا بينهم )اإلخوان املسلمون(لة طبق املنشور على جوا

وبني السري، فأبوا ورفضوا، فكان أن وقع بينهم هذا االصطدام اخلطري الذي أشار إليه 
عمار بك يف مذكرته، ولكن الذي مل يقله عمار بك وال إمام بك يف شهادتيهما، أن 

اإلخوان ( واصطدامه مع رشدي بك الغمراوي مأمور القسم قد عوتب على موقفه
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٧٦٦ 

، وسوي املوقف بإقامة احتفال ضخم جلوالة اإلخوان أمام قسم اخلليفة كمظهر )املسلمون
 .٤١١»وسلطام) اإلخوان املسلمون(على انتصار 

ولقد صادفت هذه احلركة هوى من اجلميع، فأقبل رؤساء األحزاب «: مث يستطرد 
فمرة حامد جودة، . ف باالنتساب إليهاوأقطاب السياسة واحلكومة على تأييدها، والتشر

ومرة املرحوم صربي باشا وفؤاد سراج الدين، وثالثة صدقي، وهو من هو، وزعيم اجلماعة 
حمفوف بالكرامة والرعاية يدعى إىل اجللوس يف جماالت عالية، وتستعني به احلكومة يف 

لى تنقيح برامج بعض جلاا العليا، فتختاره عضوا يف جلان تشرف على التعليم، أو تعمل ع
املعاهد، وتزاول اجلماعة نشاطا اجتماعيا مل يسبق له مثيل يف مكان من أحناء العامل، أال 
ينفتح قلبه هلذه الدعوة، والمييل هلا، ويأخذ بناصرها، وهذه يف مصر فثمة مستشفيات 
خريية ومدارس لتحفيظ القرآن ومجعيات للرب واإلحسان، وكل هذه املؤسسات كانت 

 .متنح املؤسسات واإلعانات الالزمةأ حتت إشراف وزارة الشئون االجتماعية، وتنش

لقد بلغ عدد شعب اإلخوان املسجلة يف الشئون، واليت تستحق إعانة خريية مايزيد على  
وكانت جمالس املديريات ، أو بسبيل أن تعان، كانت كلها متنح إعاناتمخسمائة شعبة، 

وإىل جوار هذه .  شد أزر هذه املؤسسات وتقويتهاوالبلديات يف كل مكان تسارع إىل
املؤسسات اخلريية قامت شركات مالية ناجحة، راحت تنشئ مصانع ملختلف صنوف 

 .اإلنتاج، وهذا هو العنصر الثاين

 :حضرات املستشارين 

يف أحلك ) اإلخوان املسلمون(ضعوا إىل جوار ذلك كله حرية شاملة كاملة يتمتع ا  
وف، وحسبكم أن تلقوا نظرة على هذه الورقة املضبوطة يف أوراق اجلمعية األوقات والظر

واملوجهة من شعبة احملجر إىل فضيلة املرشد العام، خيطرونه فيها بأم يعتزمون االجتماع 
كل مخيس يف دار الشعبة، ويطلبون منه أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة حبريتهم، فيؤشر عليها 
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٧٦٧ 

افظة، وبوليس قسم اخلليفة باعتماد شعبة احملجر، كي اليتعرض فضيلة املرشد بإخطار احمل
 . الجتماعها

ماذا تكون الصولة أكثر من هذا؟ وماذا يكون النفوذ يف ذروته العليا أكثر من هذه  
 .٤١٢»التأشرية اليت تشبه أن تكون تأشرية وزير الداخلية؟

ساليب اجلماعة وسط مل يكن هناك مناص من تطور أ«: مث يستطرد عن موقفهم من الوفد 
هذه الظروف، وأن ترى نفسها مضطرة للتسلح تسلحا دفاعيا ضد هذا احلزب يف باديء 
األمر، مث ينقلب التسلح هجوميا على هذا احلزب بالذات، مادام كله يوافق هوى 

 .٤١٣»احلاكمني ووالة األمور

الوفد إىل نزاع وبني ) اإلخوان املسلمون(وهكذا حتول الرتاع السياسي بني «: مث يستطرد 
للدفاع عن أنفسهم بنفس ) اإلخوان املسلمون(يشوبه العنف، فكان من الطبيعي أن يهب 

السالح، خاصة وأن احلكام والقائمني باألمر اليبغون منهم أن يدافعوا عن أنفسهم 
 .فحسب، بل لو استطاعوا أن يسحقوا اخلصوم لكانوا حمل األعجاب

والضباط العظام، وهذه هي الظروف وهذه هي فهل تعجبون ياحضرات املستشارين  
بينهم وبني أنفسهم يف إنشاء ) اإلخوان املسلمون(املالبسات أن يفكر بعض املتطرفني من 

نظام خاص، يكون املقصود منه محاية الدعوة اليت منت وترعرت واستوت على سوقها، 
ني والة األمور على واليت حتظى برضاء اهللا من فوق مساواته السبع، وحتظى برضاء احلاكم

 .٤١٤»ظهر األرض؟

لقد مثل «: مث يتكلم عن عبدالرمحن عمار مدير األمن والذي أعد مذكرة حل اإلخوان 
أمامكم سعادة عبدالرمحن بك عمار، ولقد رأيتم كيف راح يهدر كاجلمل، ويزأر 
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، وهؤالء املتهمني )اإلخوان املسلمون(كاألسد، ويصب جام النقمة والغضب على رأس 
بؤساء، فإذا سئل يف شيء مما جاء يف مذكرته، ظن أننا نتشكك يف وقوع هذه احلوادث، ال

ويروح يؤكدها ويقسم عليها أغلظ اإلميان، مث اليرضى بأقل من أن خيتم كالمه ذه 
وليس هذا إال قليال من كثري من اجلرائم اليت ارتكبتها «العبارة اليت كررها أكثر من مرة 

ن اهللا، وأين كنت يامدير األمن العام احلازم الباطش وهذه اجلرائم ياسبحا» هذه اجلماعة
اليت يشيب هلوهلا الولدان، واليت عددا يف مذكرتك ليست إال قليال من كثري؟ أين كنت 
أيها األسد اهلصور، يا من تصول اليوم يف ساحة القضاء وجتول؟ أين كنت وهذه اجلرائم 

 .٤١٥»طول األمطار؟تترى وتتراكم تراكم السحاب وطل ه

عندما قدمت حلضراتكم مذكرة ذه األسئلة اليت أريد توجيهها لسعادة «: مث يستطرد 
عمار بك، ووجدمت يف رأس هذه األسئلة مايشري إىل أن عمار بك كان حيضر اجتماعات 

البد أنكم ارتبتم يف هذا األمر يف دخيلة أنفسكم، ... وهو مدير) اإلخوان املسلمون(
 اهللا على أن سعادته مل يوجه له هذا السؤال حىت اعترف به ومل ينكره، فهل ولكين أمحد

تعرفون ملاذا بادر عمار بك باالعتراف؟ ألنه خشي أن نواجهه ذا األمر مكتوبا ومنشورا 
حسن «على صفحات اجلرائد، بل وتزيد الصحف عليه أنه خطب يف حضرة املرحوم 

 » البنا

مام حضراتكم أنه خطيب متدفق فصيح، ال ينطق إال ولعلكم قد رأيتم من شهادته أ 
بالبيان والبديع، ولكم أن تتصوروا عندما يقف يف حفل لإلخوان املسلمني فماذا يقول؟ 

 .وماذا عساه يبدي ويعيد؟

اإلخوان (ومل يكن هناك مناص وهو الذكي األريب، من أن يعترف بواقعة شهوده حلفل  
يعلله على هواه، وهو أنه فعل ذلك باعتباره مديرا يف مدينة بنها، على أن ) املسلمون

 .للمديرية، ليتعرف على نشاط اجلمعيات العامة القائمة يف منطقة إدارته
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آمنا وصدقنا، أنه قد حضر إىل هذا احلفل مراقبا أو باألحرى مستمعا، فيجب أن نسجل  
 . وماحلقه ماأدركيف هذا احلفل وما سبقه) اإلخوان املسلمون(عليه أنه قد أدرك من شأن 

، وقد »حسن البنا«قرر أمامكم عمار بك أننا تقابلنا معه يف وزارة الداخلية أنا واملرحوم  
إنه عضو يف اإلخوان، وأنه مل : قال عنه» حسن البنا«أنكر يف بادئ األمر أن املرحوم 

يعترض على ذلك، ثار عبدالرمحن بك عمار وفار وأنكر أن يكون ذلك قد حدث، مث 
 وهو -يؤسفين أنه مل يسجل يف حمضر اجللسة-رد بعد ذلك، فاعترف اعترافا جزئيا استط
 هو الذي -رمحه اهللا-إنين قلت بل إن حسن البنا : على أن أمحد حسني مل يقل«: أنه قال
: على أية حال ياحضرات املستشارين فيما يتعلق ذه الواقعة لست أريد أن أقول. »قال

اشاي أن أسيء إىل أحد أو أن أجرحه بكلمة نابية، ولكن إن عمار بك كان كاذبا، فح
، ولست هنا )اإلخوان املسلمون(إنين صادق فيما أقول، ولست أنا عضوا من : أقول لكم

ألدافع عنهم، وإمنا ألدافع عن احلق، وليس بيين وبني عمار بك مايدعو ألن أكذب عليه، 
 . تصدقوين أو تكذبوينوهذا الذي أقوله قد وقع أمامي، ولكم أنتم وحدكم أن

طبيعي أن ينكر عمار بك اآلن أن تكون هذه الكلمة قد قيلت يف حضرته، وهو يقول  
عن اإلخوان بدون استثناء أم عصابة من ارمني الثائرين اإلرهابيني، أما يف ذلك الوقت 

 شرفا أي شرف وجناحا مابعده جناح، ولكن) اإلخوان املسلمون(فقد كان االنتساب إىل 
: ذاكرة عمار بك تضعف يف بعض األحيان، وإال فهل يستطيع عمار بك أن يقول لنا

 ملا تقع اجلرائم من بعض -وقد أصبح مديرا لألمن العام مث وكيال لوزارة الداخلية-ماباله 
وهو يزعم أنه خالط اجلماعة -أفراد ينتمون إىل هذه اجلماعة فال ينكرها؟ وما باله 

 وما باله الينكر عليها نشاطا سياسيا راحت تظهره -والزيادةباعتبارها مجاعة دينية 
وتبديه؟ نشاطا بدأ يهدد األمن العام، إذ يقع االصطدام بينها وبني خصومها يف الرأي، 

 .فتسيل الدماء أارا، وتكلف البوليس عنتا وإرهاقا

اإلخوان (والذي يعرف من أمر -أما كان جيدر بوكيل وزارة الداخلية املسئول عن األمن  
 أما -إا مجعية دينية اليرى حرجا من شهود اجتماعاا وهو مدير: كما يقول) املسلمون

 كان واجبا عليه أن ينبه وحيذر من هذا االحنراف؟



 

٧٧٠ 

لقد سألتموه ياحضرات املستشارين فيما سألتموه عما فعله عقب هذه احلوادث، فكان  
رار وقوع هذه احلوادث، وليس أدل على إنه اختذ اإلجراءات الالزمة ملنع تك: يقول لكم

أن هذا غري صحيح من مذكرته بالذات حيث نرى فيها احلوادث املتكررة يف نفس املكان 
 . الواحد، وهي يف كل مرة تزداد شدة وخطورة، مما يدل على أنه مل تتخذ أي إجراءات

 اختذ أي إجراء ويف اليوم الذي صدر فيه قرار احلل مل تكن احلكومة ومل يكن البوليس قد 
وقائي ضد نشاط اإلخوان، وليس أدل على ذلك من حالة الفزع اليت كان فيها رجال 

 .البوليس عندما كان األمر باحلل يوشك أن يصدر، ومل يتخذوا لألمر أهبته

فليست عندهم دوسيهات ألعضاء اإلخوان، واليعرفون املتطرف منهم من غري املتطرف،  
رف هذه املعلومات عن كل اهليئات واألحزاب السياسية يف مع أن البوليس السياسي يع

لوجدمتوه يف ) زوجا من الفراخ(مصر، إذ حدث يف مرة من املرات أن اشترينا يف بيتنا 
تقارير القسم السياسي، باعتباري خطرا من أشد اخلطرين، ولو قيلت نكتة يف مدينة 

أما بالنسبة . ير القسم السياسيلتضمنتها تقار» مصر الفتاة«أسوان على لسان أحد أعضاء 
 .لإلخوان فحىت آخر دقيقة مل يكن القسم السياسي يعرف من أمورهم شيئا

راحت النيابة تلقي ظال على هؤالء املتهمني البؤساء بأن حتثو يف وجههم الشبهات من  
قضية سيارة اجليب، وراحت تبدي وتعيد وتسهب وتطنب يف إظهار خطورة التنظيم، 

 .اسعة النطاق اليت كان يعدها هؤالء االنقالبيون فيغمرون يف طوفان من الدموالشبكة الو

وأين البوليس السياسي من هذه األمور اخلطرية؟ أين البوليس : أومل تسائل النيابة نفسها 
السياسي الذي تغدق عليه الدولة الرتب واأللقاب والعالوات والترقيات واملكافآت؟ أين 

وله والذي اعتمدت عشرات األلوف من اجلنيهات لإلغداق على القسم السياسي حبوله وط
رجاله؟ أين هو من هذه املشروعات اخلطرية اليت استغرقت شهورا وسنني إلعدادها؟ أومل 
يصل إليه طرف منها؟ أومل يشم رائحة منها؟ أومل تتحرك غريزته البوليسية فيستشعر اخلطر 

ية ويف خطب منربية ويف الربملان ويف كل إم يقولون لنا يف تصرحيات رمس... الداهم؟
فكيف يتفق هذا . إن مصر جيب أن تتيه ببوليسها، وعلى رأسه البوليس السياسي: مكان



 

٧٧١ 

مع جهل البوليس املطبق ذه املشروعات اليت توصف اليوم بأا جهنمية؟ أين كان 
 البوليس من هذا اجليش الطويل العريض الذي تطلق عليه جيش اإلرهاب؟

م أن خيفى على البوليس مؤامرة تدور بني شخصني أو ثالثة يف جهة من اجلهات، أما أفه 
أن ختفى على البوليس جيوش بأسرها تعد وتنظم، فامسحوا يل أال أبتلع هذه املغالطة، وأن 
أمسي األشياء بأمسائها، وأن أعرضها عليكم على حقيقتها اليت الحتمل شكا أو جدال أو 

 . مناقشة

وأن هذا اإلعداد ، حلق أن الذي كان جيري إمنا كان برضاء السلطات احلاكمةفاحلق كل ا 
، ولذلك فقد كان على البوليس السياسي أن لإلخوان إمنا كان حمل رعايتهم وتشجيعهم

اإلخوان (يغمض عينيه، حىت اليورط نفسه ويورط احلاكمني يف مشاكل، واعتربت دعوة 
 الجيوز للبوليس أن يقرا، ولذلك منت على هذا األساس منطقة حراما) املسلمون

 .املؤسسات واملنظمات وترعرعت يف جو من األمن والدفء والسكينة والعوامل املشجعة

ليس صحيحا إذن ماقاله عمار بك من أن إجراءات كانت تتخذ عقب وقوع حادث من  
م ، وإمنا الصحيح هو العكس، وأ)اإلخوان املسلمون(هذه احلوادث للحد من نشاط 

عقب كل حادثة كانوا يلقون تشجيعا وتأييدا، ألا كانت تظهر أم مباوصلوا إليه من 
 -كما قلت لكم-وهي . القوة صاحلون كل الصالحية للمهمة اليت يراد منهم القيام ا

القضاء على حزب يراد القضاء عليه بأي مثن من األمثان ولو على حساب القانون وعلى 
 . حساب األمن والسالم

فلتطو النيابة إذن أوراقها وصفحاا اخلاصة باالتفاقات اجلنائية والتمهيد لالنقالبات، فلقد  
اتفقنا على أال يكون لذلك أي تأثري على جوهر الواقعة املطروحة أمامنا، وسوف أتكلم 
عن هذه املسألة من الناحية القانونية يف القسم القانوين من مرافعيت، أما اليوم فحسيب أن 

 .سدوا هذا الباب والتفتحوه، فإن رائحة تزكم األنوف ب منه: ل للنيابةأقو



 

٧٧٢ 

لقد قدمت قضايا . التتحدثوا عن االنقالب واإلرهاب، فلقد كنتم شركاءنا فيه مجيعا 
فحفظتموها، وضبطتم وقائع فلم تنكروها، فلو مل تكونوا شركاءنا يف الرأي ألنكرمت هذه 

 .٤١٦»األمور كما تنكروا اليوم

) اإلخوان املسلمون(أصدر النقراشي باشا أمرا حبل «:  يستطرد يف موضع الحقمث 
ومصادرة أمواهلا، ويف ذات الوقت أصدر أمره باعتقال كل أعضاء جملس اإلرشاد الذي 

، واعتقل كثريا من األفراد الظاهرين يف )اإلخوان املسلمون(هو مبثابة جملس إدارة 
، فهل كان النقراشي »حسن البنا«له وذلك هو اإلخوان، ولكن شخصا واحدا مل يعتق

باشا يف ذلك رجل أمن حياول أن يطفيء نريان الفتنة؟ أشهد أنه يف هذا اإلجراء مل يكن 
كذلك، وإمنا كان رجال سياسيا حزبيا غارقا يف احلزبية إىل األذقان، فهو يبطش خبصمه، 

فقد ذكرت كلها . مث يريد يف ذات الوقت أن حيقره على مانشرت االت والصحف
طلب من النقراشي باشا أن يعتقله فيمن اعتقل، فقال له » حسن البنا«بدون استثناء أن 

 .إنه الخطر منك بعد أن قصصنا أجنحتك: املرحوم النقراشي باشا

ال ياحضرات املستشارين والضباط العظام ذلك موقف كله تناقض وشذوذ، وهو ليس  
يقبض على أشخاص ويعتقلون حبجة أم رؤوس من احلكمة يف قليل أو كثري، كيف 

مث اليقبض على الرأس األكرب؟ كيف يقدم النقراشي باشا ) اإلخوان املسلمون(مدبرة يف 
على هذا اإلجراء األخري، وهو البطش باإلخوان هذه البطشة الكربى، مث يتصور أنه يظل 

ية األمن؟ وأين اتقاء حرا طليقا؟ وأين محا» حسن البنا«منطقيا مع نفسه باإلبقاء على 
 مطلق السراح؟ مرة ثانية أشهد بأن هذه غلطة -كما تقولون-اخلطر وهذا هو رأس الفتنة 

وإظهاره مبظهر » حسن البنا«من النقراشي باشا، وقد دفعه إليها شديد حرصه على حتقري 
الرجل الذي الحول له والقوة والطول، وأن أصغر معاون من معاونيه هو أخطر منه 

 . شأنا

                                                 
 إىل ٥٢٠:  ص١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا االغتياالت السياسية416
٥٢٤. 



 

٧٧٣ 

هذا هو املوقف ياحضرات املستشارين والضباط العظام جيب أن نلخصه مرة أخرى يف  
 . كلمات قالئل، لتتضح احلقائق، فنستطيع أن نستخلص منها النتائج

وتدعيمها حىت ) اإلخوان املسلمون( تشجيع جياوز كل معروف ومألوف لتقوية * 
 .أصبحت قوة مرهوبة اجلانب يعمل هلا ألف حساب

 *  اإلخوان (اون عجيب على طول اخلط يف حتقيق اجلرائم اليت تقع من بعض أفراد
 .، وتستر على هذه اجلرائم أحيانا)املسلمون

فيسمح هلم بتأليف الفرق شبه النظامية، ) لإلخوان املسلمون( تعطيل القانون بالنسبة * 
 .ومجع األسلحة على أوسع نطاق عرفته مصر

 .كله يف حملة عني وفجأة يراد وضع حد لذلك * 

 . فتحل اجلمعية، وتصادر أمواهلا على خالف القانون والدستور واألحكام العرفية* 

 ).اإلخوان املسلمون( ويزج يف املعتقالت مبئات من رؤوس * 

 . ويترك حسن البنا حرا طليقا لتحقريه وإذالله* 

نقراشي باشا، ولقد فما هي النتيجة الطبيعية لكل هذه املقدمات؟ الشيء سوى اغتيال ال 
 .٤١٧»أدرك هذه النتيجة كل إنسان يف ذلك الوقت كما أثبت حلضراتكم

تصوروا ياحضرات املستشارين والضباط العظام شبانا صغارا عاشوا يف «: مث يذكر أيضا 
بيئة كلها تدين، وعاشوا يف مجاعة منت وترعرعت يف كنف احلكومات املصرية املتعاقبة، 

 .تسابق للحصول على حظوة هذه اجلمعية وتأييد قائدهافوجدوا هذه احلكومات ت

                                                 
، ٥٤٠:  ص ١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة - أشهر قضايا االغتياالت السياسية417
٥٤١. 
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ويرون احلرية الشاملة ) لإلخوان املسلمني(تصوروا شبانا يرون القانون اليطبق بالنسبة  
 .٤١٨»)لإلخوان املسلمني(الكاملة يف احلركة والنشاط واالجتماع التتوافر إال 

شهد به أمحد حسني من  ما٤١٩وقد ذكرنا من قبل يف الكالم حول حادث مقتل النقراشي 
 كانت مثرا بياناً -رمحه اهللا-مفاوضات ومناورات بني مصطفى مرعي وحسن البنا 

 قتل النقراشي، ووصفه بأنه من -رمحه اهللا-، استنكر فيه حسن البنا »بيان للناس«بعنوان 
وكيف أن هذا البيان استخدم لتحطيم عبدايد أمحد حسن، . االبطال ودعا فيه للملك

ومن أهم مايستخلص . له على اإليقاع بإخوانه، كما بينا تفصيال مبا يغين عن إعادتهومح
من كالم احملامي أمحد حسني أن هذا احلجم الضخم جلماعة اإلخوان كان لتشجيع 

 . احلكومات املتعاقبة دور كبري يف صنعه

 : تماعات مساح النقراشي لإلخوان بعقد مؤمترهم العام رغم حظر كل املؤمترات واالج-ب

وعاد امللك وأدخل يف اعتباره حماربة الوفد عن طريق مساندة «: لطيفة سامل. تقول د
اإلخوان على أساس أنه يف هذه الفترة بدا واضحا التنافس بني احلزب واجلماعة من أجل 
التأثري على اجلماهري، ومن مث فلم يكن غريبا أن يسمح النقراشي لإلخوان يف سبتمرب 

ؤمتر العام لنواب األقاليم يف الوقت الذي منع فيه كل املؤمترات  بعقد امل١٩٤٥
واالجتماعات، وترتب على ذلك أم حصلوا على حرية التحرك والتجول، وهذا ما 

 .٤٢٠»كانوا يسعون إليه

                                                 
 .٥٤٢:  ص١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ وثائق أشهر قضايا مصر من سنة -شهر قضايا االغتياالت السياسية أ418
اإلخوان ورفض : الفصل األول/ مواقف اإلخوان مع احلكومات يف مصر خالل ستني عاماً:  الباب الثاين419

ف ونقائص يف  مقتل النقراشي وماكشفه من اختال-١٦/ اخلروج على احلاكم مع االلتزام بالدستور والقانون
 .منهج اإلخوان املسلمني

 –١٩٤٥ ( ، احلركة السياسية يف مصر٧٠٤: ص) ١٩٥٢ - ١٩٣٦( فاروق وسقوط امللكية يف مصر 420
 .٥١: ص) ١٩٥٢
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 عن لقاء والتر مسارت ١٩٤٥ تقرير مجيس بوكر القائم باألعمال الربيطاين يف نوفمرب -ج
الربيطانية وحسن رفعت وكيل وزارة الداخلية يف عهد املستشار الشرقي للسفارة 

 :النقراشي

يتحرق حسن البنا شوقا ليحل حمل النحاس «: يقول التقرير أن مسارت قال حلسن رفعت
 .»باشا والوفد

: وأضاف. »الميكن أن نعارض أمراً ميثل التطور الطبيعي«: رد حسن رفعت قائال 
يف حجم املظاهرات اليت ستجري غدا بشأن قضية يتعاون اإلخوان املسلمون معي للتقليل «

لقد صاروا اآلن أقوياء للغاية، كما أن البنا قائد ملتزم . فلسطني يف ذكرى وعد بلفور
 .»متاما، وهو خطيب مفوه، ولديه قدرة عالية علىالتنظيم

من اخلطر مساندة اإلخوان واستخدامهم كسالح حىت اليأيت يوم جتد : قال والتر مسارت 
 أن التعامل معهم صار أمرا عسريا، فهم مجاعة تعمل -وكل احلكومات-هذه احلكومة فيه 

واستخدامهم كسالح يؤدي بالتأكيد إىل منو قوم، وبالتايل . يف الظالم ومعادية لألجانب
تصبح السيطرة عليهم مستحيلة، وإين أدرك بالطبع زيادة قوم، ولكين متمسك برأيي يف 

 .»دي إىل قيام حركة معادية لألقباطأن أنشطتهم ميكن أن تؤ

ال أعتقد بوجود خطر من وراء ذلك، فحسن البنا حريص «: رد حسن رفعت قائال 
 .»للغاية على عدم السماح مبثل هذه األعمال

الزلت متمسكا متاما برأيي يف أن أي تشجيع لإلخوان «: أصر مسارت على موقفه وقال 
 .»املسلمني يعد من األمور اخلطرية



 

٧٧٦ 

ا ذكر حسن رفعت أنه ليس هناك ضرر من أن يعطي فاروق هلم بعض التشجيع، كم 
ألم أحسن أداة حملاربة الشيوعية، كما صرح حسن رفعت لسمارت بأن اإلخوان تلقوا 

 . ٤٢١أمواال من االيطاليني واألملان والقصر والوفد

صري أن وهذا التقرير يدل بوضوح على إدراك كل من االجنليز ومسئول الداخلية امل
ومل يكن حسن . احلكومة املصرية ترعى مجاعة اإلخوان وتستخدمها سياسيا لتحقيق مآرا

ولكن البنا .  جيهل ذلك بل قام بدوره خري قيام، كما ذكرنا أمثلة من قبل-رمحه اهللا-البنا 
من جانبه اعترب أن هذه مناورة منه ليقوي مجاعته، ومل تغفل احلكومة عن مناورة البنا ومل 

هله حىت يتمم ما يريد، بل ملا أحست احلكومة بأن اجلماعة قد تصبح خطراً عليها مت
 .١٩٤٨عاجلتها بضربة جمهضة يف آخر عام 

 ) اجلزء الثاين من الصفقة( مواقف اإلخوان يف تأييد السعديني -٣

 -رمحه اهللا- بعد مقتل أمحد ماهر على يد أحد شباب احلزب الوطين ذهب حسن البنا -أ
نقراشي معزيا يف أمحد ماهر وموضحا لرسالة مجاعته، إال أن النقراشي مل يستجب إىل ال

 .٤٢٢لطلبهم حبرية العمل وعقد االجتماعات

وقد نقلنا مايصدق ذلك من مرافعة أمحد حسني؛ أن السعديني مل يرضوا من اإلخوان إال  
 .بالتربؤ من الوفد ومهامجته حىت يساعدوهم، فاستجاب اإلخوان، فلرياجع

 : تأييد اإلخوان لوزارة النقراشي األوىل-ب

                                                 

421 ، فاروق وسقوط امللكية يف مصر ٤٧٣:  حقيقة التنظيم اخلاص ودوره يف دعوة اإلخوان املسلمني ص
: نقلتها عن-٧٠٣: ص) ١٩٥٢ - ١٩٣٦(  

F.O. 371 - 45928 , J 3955 - 3 - 16, Bowker - F.O, Cairo, Nov. 9, 
1945, Minute By Smart on the Role of Ikhwan Muslimeen. 

 .١٠١: ص) ١٩٤٨ -١٩٢٨( اإلخوان املسلمون واجلماعات االسالمية يف احلياة السياسية املصرية 422
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نقلنا يف املقدمة ما أورده طارق البشري عن تأييد اإلخوان للنقراشي يف وزارتيه، مث 
انقالم عليه يف املرتني، وتساؤله عن الفرق بني السعديني وغريهم من األحزاب العلمانية، 

 .فلرياجع

 عن الفترة بعد سقوط وزارة الوفد وجميء ويف هذا يقول فريد عبداخلالق أيضا وهو يتكلم 
وقد توىل احلكم يف هذه املرحلة ثالث وزارت، «: وزارة أمحد ماهر فالنقراشي األوىل

تناسى اإلخوان يف سبيل مصلحة الوطن العليا أحقادهم وإساءام وإيذاءهم إليهم، 
لب الشعب وحرصوا على تقدمي النصيحة وإبداء االستعداد للتضحية من أجل حتقيق مطا

بكل ماميلكون، إن اجتهت احلكومة إىل حتقيقها، وقادت الشعب يف الطريق إليها، ولكن 
أوىل هذه احلكومات فشلت يف أداء واجبها، ومل ختط خطوة جادة الستخالص حقوق 

فقام الشباب يف القاهرة واإلسكندرية يعلن احتجاجه، . البالد خالل عام هلا يف احلكم
، بفارق أن الذي أمر بضرب ١٩٣٦عباس اليت حدثت يف عام وتكررت مأساة كوبري 

 كان إنكليزيا، يف حني أن الذي أمر -١٩٣٦فوق كوبري عباس عام -الطلبة بالرصاص 
 .٤٢٣بضرم فوق نفس الكوبري هذه املرة كان مصريا

وهو صاحب قرار حل اجلماعة فيما بعد، وكان املنفذ مصريا أيضا هو اللواء سليم زكي،  
 طالبا ٢٨ طالبا إصابات شديدة وفقد ١٦٠ل يف مصادمة أخرى قادمة، وأصيب الذي قت

ويف اليوم . حيث كانوا يلقون بأنفسهم من فوق الكوبري يف النيل اتقاء للرصاص املنهمر
نفسه قامت مظاهرات شعبية يف أكثر من بلد، وحاصر البوليس املركز العام لإلخوان 

ة الشعبية املعارضة اضطرت احلكومة إىل تقدمي ودورهم بالقاهرة، وأمام هذه املقاوم
 .٤٢٤» فقبلت١٤/٢/١٩٤٦استقالتها يف 

                                                 
 . يقصد النقراشي423
 .٣٩، ٣٨:  اإلخوان املسلمون يف ميزان احلق ص424
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الصفقة مع أمحد حسنني على أن تسقط وقد نقلنا من قبل كالم أمحد عادل كمال عن  
 .٤٢٥ويفرج عن اإلخوان يف مقابل قيامهم مبظاهرة تأييد للملك، وزارة النقراشي

 :خوان هلا وزارة النقراشي الثانية وتأييد اإل-ج

ويف هذا يقول فريد عبداخلالق مربراً أيضا تأييدهم للنقراشي بعد هجومهم الذي سبقه 
، حتد ملشاعر الشعب عامةوجاءت وزارة النقراشي الثانية، ويف جميئه «!!: تأييدهم له

ملواقفه من احلركات الشعبية حني أرادت أن تعلن عن ، ومشاعر اإلخوان خاصة
إنقاذا لقضية البالد -، فإن اإلخوان كومة املتخاذل مع اإلنكليزاحتجاجها على موقف احل

 تناسوا تاريخ الرجل وسابق فشله وسوء تصرفه وتقدموا -وتالفيا لضياع الوقت الثمني
 خبطاب يطالبون فيه ١٩٤٧ يناير ٥إليه خبطة كاملة ونصيحة خملصة، فقد بعثوا إليه يف 

ام عن أرض الوادي، فإن مل يستجيبوا فعليه بقطع املفاوضات ومطالبة اإلنكليز جبالء قو
، وإىل كل جممع دويل جملس األمن وإىل حمكمة العدل الدوليةأن يتقدم بقضية الوطن إىل 

نأنس فيه ميال إىل اإلنصاف، وأن يطلق احلريات، وأكدوا له أنه لن يكون معه شعب 
رهم ثالمثائة مليون وادي النيل وحده، ولكن سيكون معه سبعون مليونا من العرب، يؤاز

 .٤٢٦» ختفق قلوم ملصر، وتتحرك مشاعرهم-آنذاك-من املسلمني 

وهكذا وعد اإلخوان النقراشي بتأييدهم له وتأييد املصريني والعرب بل وكل املسلمني إن  
وهل األمم املتحدة إال . هو احتكم إىل من؟ إىل األمم املتحدة، فتأمل هذا اخللل العقائدي

تصرون يف احلرب العاملية الثانية، ليسبغوا به الشرعية الدولية على طاغوت صنعه املن
 ١٩٤٧أليست هذه األمم املتحدة هي اليت أصدرت قانون تقسيم فلسطني عام . إجرامهم

 . بني العرب واليهود، لتجعل لليهود دولة ذات صفة قانونية دولية يف فلسطني

                                                 
/ اإلخوان واحلكام: الفصل الثاين/ مواقف اإلخوان مع احلكومات يف مصر خالل ستني عاماً:  الباب الثاين425

 التفاهم مع امللك على إزاحة النقراشي يف مقابل إظهار التأييد للملك يف -٥/ اإلخوان وامللك: املطلب األول
 ].١٩٤٦[فرباير 
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قدهم كل املؤرخني كما أوردنا يف وتأمل هذا التأرجح السياسي الذي أدى إىل أن ينت 
 !!!.كالم طارق البشري يف املقدمة

 ومل يقف األمر عند التأييد املبدئي للنقراشي، بل وقفوا معه بكل قوة حينما ذهب -د
 .لألمم املتحدة، وهامجوا كل من انتقده واستقبلوه حبماس حينما عاد فاشال

شهد منذ أبينا آدم إىل اليوم ضالال أجل ولعل التاريخ مل ي«: ويف هذا يقول حممود الصباغ 
وأخطر من ضالل حممود فهمي النقراشي باشا يف هذه املعركة، فقد أعلن هذه احلرب 

 على أرض مصر يف ذلك الزمان، حيث أصدقاؤه الوحيدونعلى اإلخوان املسلمني وهم 
مم صدقوه حني لبس مسوح الوطنية، وأخذ ينادي جبالء اإلنكليز عن مصر يف هيئة األ

املتحدة، يستصرخ العامل لنصرته يف قضيته العادلة، بل وحتدى اإلخوان املسلمون الزعيم 
املصري مصطفى النحاس باشا، الذي كان يعلم من وراء الكواليس من هو حممود فهمي 
النقراشي باشا، فأبرق إىل هيئة األمم املتحدة يعلن أن هذا الرجل الميثل مصر، ولكن 

 أبرقوا إىل هيئة األمم -ممثلني يف مرشدهم اإلمام األستاذ حسن البنا-اإلخوان املسلمني 
متبعني يف ذلك أمر دينهم . بأن مايقوله النقراشي باشا هو رأي مصر وقول مصر: املتحدة

 .٤٢٧»]٨١يوسف [احلنيف ﴿وماشهدنا إال مبا علمنا وماكنا للغيب حافظني﴾ 

 «: ويقول أيضا يف وضوح أكثر 

 مع حكومة حممود فهمي النقراشي باشا الثانية) سلموناإلخوان امل(تعاون 

رأت مجاعة اإلخوان املسلمني أن تأييد النقراشي باشا، إذا ما سلك أسلوبا جديدا يف  
مواجهة اإلنكليز أجدى وأنفع من دخول البالد يف اضطرابات داخلية جديدة وإسقاط 

 إىل ١٩٤٥رته األوىل من مارس النقراشي باشا استنادا إىل ماضيه الشائن أثناء توليه وزا
، فقد تقدم إىل احلكومة الربيطانية حينئذ مبذكرة هزيلة، مما أطمع ١٩٤٦فرباير سنة 

اإلنكليز وجعلهم اليردون عليه ولو بالرفض، فثارت الطوائف الشعبية يتقدمها اإلخوان 
، وقتل املسلمون، ووقعت مصادمات عنيفة بني الشعب والبوليس يف القاهرة واإلسكندرية
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 ٩البوليس فيها الكثري من شباب اجلامعة املصرية، كما حدث فوق كوبري عباس يف 
، بتعليمات من عبدالرمحن عمار بك نفذها اللواء سليم زكي باشا، وقد ١٩٤٦فرباير 

 طالبا حيث كانوا يلقون بأنفسهم من ٢٨ طالبا إصابات شديدة، وفقد ١٦٠أصيب فيها 
ة الضرب بالرصاص وباهلراوات والكرابيج، واستمرت فوق الكوبري يف النيل من شد

، وعلى ١٩٤٦ فرباير سنة ١٤مقاومة الشعب له حينئذ حىت اضطر إىل تقدمي استقالته يوم 
الرغم من ذلك كله فقد رأى اإلخوان تأييد النقراشي باشا يف حكومته الثانية عندما أعلن 

 القضية على جملس األمن أمال على الشعب أنه قرر قطع املفاوضات مع اإلنكليز، وعرض
وكان من مظاهر تأييد اإلخوان املسلمني . أن يبدأ صفحة جديدة من العمل الوطين

للنقراشي باشا يف هذه الوزارة أنه فيما كان يلقي خطابا يف جملس األمن دفاعا عن قضية 
اشي مصر الوطنية إذا برفعة النحاس باشا زعيم حزب الوفد يبعث بربقية ضد موقف النقر

باشا، يندد فيها بأن حكومة النقراشي حكومة غري دميقراطية، ويتهمها أا حكومة 
 : ديكتاتورية، مما حدا باإلمام الشهيد إىل إرسال برقية باسم اإلخوان املسلمني هذا نصها

 .إىل جناب رئيس جملس األمن وسكرتري هيئة األمم املتحدة« 

ث ا إىل الس وإىل هيئة األمم املتحدة رئيس يستنكر شعب وادي النيل الربقية اليت بع 
حزب الوفد املصري، ويراها مناورة حزبية، ال أثر للحرص على االعتبارات القومية فيها، 
وسواء كانت حكومة مصر دميقراطية أو ديكتاتورية فإن الشعب املصري يعلن على املأل 

اليسمح ألي دولة أجنبية بالتدخل أمام هيئة األمم املتحدة أن ذلك أمر يعينه وحده، وأنه 
طبقا مليثاق األطلنطي ومبادئ فيه، فله وحده احلق يف أن خيتار نوع احلكم الذي يريده، 

، وله وحده احلق يف أن يعرض على حكومته مايريد، وأن يؤاخذها على كل هيئة األمم
 .تقصري يراه

سودانه واحلرص الكامل كما يعلن كذلك أن حقوقه الثابتة يف اجلالء التام عن مصره و 
على استقالله أمر اليقبل جداال أو مساومة، وأن الوحدة بني مشاله وجنوبه حقيقة واقعة 
وضرورة الحميص عنها، والحيول بينها وبني الظهور على حقيقتها وروعتها إال هذه 

يف عريضة اإلرادة الثنائية اليت فرضتها بريطانيا عليه باإلكراه، واليت طلبت احلكومة املصرية 
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دعواها إلغاءها، وأشارت إىل بطالن املعاهدة اليت سجلتها بريطانيا، واليت مل يرض عنها 
 .الشعب املصري ومل يسلم ا يوما من األيام

وأنتهز الفرصة فأوكد ألعضاء الس واهليئة أن شعب وادي النيل عظيم األمل يف جلوء  
عدالة العاملية ويقظة الضمري العاملي، وأنه األمم والشعوب إليها، وتضاعف ثقتهم مببادئ ال

لن يستقر سالم يف الشرق ولن دأ ثائرة شعوب العروبة وأمم اإلسالم حىت ينال وادي 
النيل حقه كامال، وليس إرضاء جمموعة من البشر قوامها أربعمائة مليون بالشيء الذي 

 »يستهني به احلريصون على األمن والسالم

صرية بإذاعة برقية اإلمام الشهيد يف كل نشراا اإلخبارية يومني وقد قامت اإلذاعة امل 
كاملني، كما سافر األخ مصطفى مؤمن إىل أمريكا موفدا من جبهة الدعاية لوادي النيل، 
ليسمع صرخة وادي النيل يف ااالت الدولية، وخطب من شرفة جملس األمن منددا 

هرات من الشباب املصري يف قلب املدينة بتواجد القوات الربيطانية يف مصر، وقاد مظا
حيملون الفتات ضد االستعمار الربيطاين، وجنح يف لفت نظر العامل لقضية وادي 

 . ٤٢٨»النيل

وقد نقلنا يف مقدمة هذه الفقرة مانقله طارق البشري عن حممود عبداحلليم أن أهم أسباب  
رة للملك، أضف إىل ذلك تأييد اإلخوان للنقراشي هو حرصهم على عدم املواجهة املباش

 .كل تفاصيل التعاون بني النقراشي واإلخوان اليت حكاها أمحد حسني يف مرافعته فراجعها

وراجع أيضا ماذكره البشري من أن موقف اإلخوان متناقض، الم أيدوا الرجل الذي  
واليت وقع عليها مع إمساعيل صدقي ، اليت هامجوها،  بيفني-أيد بقوة معاهدة صدقي

وأن النقراشي حىت مقتله ، راهيم عبداهلادي وزير خارجية صدقي وساعد النقراشي األمينإب
 !، فتعجبمل يتراجع عن هذه االتفاقية

وأستسمح القارئ عذرا أن نزيد األمر تفصيال ملا يف ذلك من فائدة جليلة من الوعي  
تذبذبة اليت بالتاريخ وبأساليب اإلخوان اليت هي موضع هذا البحث، هذه األساليب امل
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نراها تطبق حرفيا أمامنا يف مواقف اإلخوان اليوم، فأنقل هنا سرد زكريا بيومي هلذه 
يقول . األحداث، وكيف أن اإلخوان مل يؤيدوا النقراشي فقط، بل وهامجوا من هامجه

 : زكريا بيومي

لت إليه وحينما ألقى النقراشي بيانا يف جملس النواب يشرح فيه املطالب الوطنية وما وص« 
ووصفوا بيانه ) مل يشف الغلة ومل يروا الظمأ(املفاوضات، هاجم اإلخوان البيان ألنه 

 وعرض القضية على جملس األمن فإن ١٩٣٦بالغموض، ودعوا احلكومة إىل إلغاء معاهدة 
 .فشل ذلك الطريق فال يبقى سوى اجلهاد

 عرض القضية على ١٩٤٧ يناير ٢٥وحينما قرر جملس الوزراء برئاسة النقراشي يف  
 أرسل البنا برقيات تأييد للنقراشي، -وهو الرأي الذي دعا إليه اإلخوان-جملس األمن 

كما استنكر بشدة موقف زعيم الوفد الذي أبرق لس األمن موضحا أن النقراشي ليس 
صوتا شرعيا يتحدث باسم مصر، وقد أدى ذلك إىل عودة الوفد الام اإلخوان بالعمالة 

 وخيانة قضية األمة، ويرد اإلخوان على موقف الوفد باام زعمائه بتفريق كلمة للحكومة
األمة، وأم بذلك يساعدون اإلنكليز يف وقت جيب فيه غرس الكره والسخط عليهم يف 

، ويقف )أسوأ أمة عرفها التاريخ: (نفوس الشباب والشيوخ وتأليب العامل عليهم ألم
نفس موقفهم من الوفد حينما وقف يف جملس )  عبيدمكرم(اإلخوان من زعيم الكتلة 

النواب معارضا عرض القضية على جملس األمن ومطالبا بعودة املفاوضات، بعد أن كان 
ومن ناحية أخرى أرسل اإلخوان . من الداعني إىل قطعها واللجوء إىل اهليئات الدولية

 يوليو، وعندما ٢٦ يف مندوبا عنهم مع النقراشي إىل األمم املتحدة، وهو مصطفى مؤمن
عرض اقتراح يف جملس األمن بشأن عودة املفاوضات ألقى مندوب اإلخوان خطبة قوية 
تستنكر ذلك، وقدم وثيقة موقعة بدماء الطالب، وجدد الدعوة للجالء التام ووحدة وادي 
النيل، وقاد مظاهرة أمام مبىن األمم املتحدة، وقد أدى ذلك إىل طرده من مبىن األمم 

 .تحدة، فعاد متخفيا قبل إنتهاء جلسات جملس األمن إىل مصرامل

ويف مصر انتهزت قوى املعارضة وعلى رأسها الوفد الغموض الذي أحاط بالقضية يف  
جملس األمن، لتشتد يف اهلجوم على احلكومة من خالل دعوا بعودة املفاوضات وعدم 
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ان قد ساروا يف خط تأييد جدوى عرض القضية على جملس األمن، وبالرغم من أن اإلخو
احلكومة إال أم قد اموها باإلسهام يف هذا الغموض، ألن فيه ضياع ملصلحة األمة، وأنه 

وحينما أحس اإلخوان بأن احلكومة تراوغ يف . ينبغي إثارة اجلماهري استعدادا للكفاح
موقفهم عرض القضية على جملس األمن وتؤخر عرضها حفاظا على البقاء يف احلكم، تغري 

إثارة احلماس بني الناس وإثارة روح البذل «وصاروا يهامجوا، وأعلنوا أن من واجبهم 
أن االحتكام هو استنفاذ للوسائل والتضحية ألن القضية يف مصر، وليست يف أمريكا، و
 .»السلمية وامتحان للضمري العاملي ومبادئ احلرية والعدل

رة ثانية حينما تقدم سفري مصر يف الواليات لكن موقف اإلخوان املؤيد للحكومة عاد م 
مبذكرة من النقراشي أوضح فيها القضية املصرية ومطالب املصريني ) حممود حسن(املتحدة 

، و قد أنكر الوفد على احلكومة حق متثيل األمة، فشنت ٨/٧/١٩٤٧الوطنية املشروعة يف 
 اإلنكليز يف حتقيق الفرقة جملة اإلخوان هجوما على حزب الوفد متهمة إياه بتحقيق أغراض

ودعا الذي يعتمد عليه االحتالل، ) الطابور اخلامس(واالنقسام، وأنه ذا يقوم بدور 
، مع تأكيد على عدم العودة اإلخوان إىل مظاهرة قادها البنا بنفسه لتأييد موقف احلكومة

ذا للمفاوضات، ونقلت جملتهم فقرات من بيان النقراشي يف جملس األمن، وأطرت ه
استقباال البيان، ومل مينع فشل القضية يف جملس األمن اإلخوان من استقبال النقراشي 

 آملني أن يعينهم على اخلطوة التالية، وهي تعبئة اجلماهري ويئتها الستخدام القوة محاسيا
ضد اإلنكليز، ونشروا بيانا تركز أغلبه يف دعوة الدول العربية واإلسالمية ملقاطعة اهليئة 

 .٤٢٩»ولية والدول األوربية اليت عارضت القضية املصرية يف جملس األمنالد

لعلكم «: أما عمر التلمساين الرجل الصريح الذي ال خيشى اللوم، فيقوهلا بصراحة شديدة 
تذكرون مجيعا أن النقراشي باشا ذهب إىل هيئة األمم فأرسلنا حنن من يؤيده هناك، 

                                                 
 إىل ١١٢: ص) ١٩٤٨ -١٩٢٨( اإلخوان املسلمون واجلماعات االسالمية يف احلياة السياسية املصرية 429
١١٥. 
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باخليانة، بينما قلنا حنن أنه مادام يف اخلارج واألحزاب مجيعها كانت تعارضه وتتهمه 
 .٤٣٠» جيب أن نسانده-كل مصر-ويدافع عن حقوق مصر 

 وبعد كل هذا اجلري وراء اإلخوان من موقف لنقيضه أطلب من القارئ الذكي أن  
 :نقف قليال لنحاول أن جنمع شتات أفكارنا فنقول

 . الفئات له مث انقلبوا عليه أيد اإلخوان النقراشي يف وزارته رغم كراهية كل- ١ 

 بيفني اليت وقع عليها -رغم تأييده الصريح ملعاهدة صدقي أيد اإلخوان النقراشي - ٢ 
ورئيس الوزارة بعد ) الرجل الثاين يف السعديني(وزير خارجية صدقي إبراهيم عبداهلادي 

 .ذلك

ضمري العاملي  رضى اإلخوان بالتحاكم لألمم املتحدة ومبادئ احلرية والعدل وال- ٣ 
 ..... و

 بقيادة مظاهرة تأييداً للنقراشي وإرسال برقية لألمم -رمحه اهللا- قيام حسن البنا - ٤ 
املتحدة تأييدا له وإرسال مصطفى مؤمن معه ليؤيده ومهامجة الوفد ومكرم عبيد من 

 !!!أجله

 .٤٣١ انقالب اإلخوان على النقراشي وطلبهم من امللك إزاحته- ٥ 

 .م الوالء والرباء اإلخوانيةهذه هي مفاهي

 .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
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 ومل يقف األمر عند هذا احلد أيها القارئ الكرمي فبعد تنكيل النقراشي باإلخوان -هـ
وحل مجاعتهم، وبعد تعذيب إبراهيم عبداهلادي هلم وقتل مرشدهم هدية للملك يف عيد 

 .ميالده

يأيت اهلضييب ويعرف الطريق إىل سجل بعد كل هذا يشرق على اإلخوان فجر جديد، ف 
تشريفات قصر عابدين بل وإىل امللك قاتل شيخه بل وإىل مودة إبراهيم عبداهلادي حىت 

ومل يكن من أخالق اهلضييب أن «: وإن غضب اإلخوان، ويف هذا يقول عمر التلمساين
 تستدعي يبيت على ضغن ألحد، حىت أنه زار إبراهيم عبداهلادي يف إحدى املناسبات اليت

 .٤٣٢»الزيارة شرعا

فلم نفهم ماذا ذهب ليفعل؟ هل » شرعا«، أما »إحدى املناسبات«وحقا فهمنا عبارة  
ذهب ليتربأ منه؟ أم هل ذهب ليصدع يف وحهه باحلق؟ أم هل ذهب ليجاهده؟ أم هل 

 ذهب ليطالبه بدم حسن البنا رمحه اهللا؟

س أن املرشد العام طلب ملقابلة امللك كل الذي أعرفه ويعرفه النا«: ويقول أيضا متباهيا 
. ورجال الثورة أخذوا عليه هذا. مقابلة كرمية مللك كرمي: فاروق فقابله وخرج يقول

وفعل مثل هذا يعطي فكرة عن قيادة اإلخوان وعن أساليبهم يف التعامل مع احلكام، وحنن 
ي يف مرتله وهو الذي زار األستاذ اهلضييب إبراهيم عبداهلادالنريد أن نصطدم بأحد، ولقد 
 .٤٣٣»!!بدأ فكرة التعذيب مع اإلخوان

خرج اإلخوان املسلمون من حمنتهم بعد أن حلت مجاعتهم «:ويقول حممد الغزايل يف ذلك 
وقتل إمامهم الشهيد، والقوا أشد ألوان العذاب والتنكيل على يد حكومة السعديني 

ومع ذلك فما كان االستاذ . اديونواب السعديني ورئيس السعديني ارم إبراهيم عبداهل
اهلضييب يسافر يف رحلة إىل الصعيد حىت ذهب إىل زيارة نواب السعديني، وعلم اإلخوان 
باخلرب فغضبوا، ويف اجتماع العضاء اهليئة التأسيسية يف القاهرة أثريت املسألة، وثار 
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٧٨٦ 

سعديني مرة أخرى، اإلخوان هلذه الزيارة، وطلبوا من األستاذ املرشد أال يزور أحدا من ال
» وسأتصل بإبراهيم عبداهلادي أيضا، إين سأزور السعديني«: ولكنه ثار عليهم وقال

متحديا بذلك شعور اإلخوان وعواطفهم، فلما قوبل هذا اإلصرار بغضبة من األخوين 
 .٤٣٤»!األستاذين حممود الرباوي وحممد اخلضري، ترك اجللسة وخرج غاضبا

غفر اهللا -وإن أنس ال أنسى أن النقراشي «: ساين الذي يقول وخنتم هذه الفقرة بالتلم-و
 .٤٣٥» قبض على اإلخوان ااهدين وهم على أرض املعركة يف فلسطني-له

لقيت من املرحومني إبراهيم عبداهلادي وعبدالناصر، الكثري من الظلم، فلم «:ويقول أيضا 
 .وأين احلب يف اهللا والبغض يف اهللا. ٤٣٦»أحقد ومل أضمر سوءا

وكانت مثرة عالقة اإلخوان بالسعديني ماعلمه الناس مجيعا من تنكيل السعديني م وحل  
 ).العسكري األسود(مجاعتهم وقتل مرشدهم وسلب أمواهلم وهتك أعراضهم 

 ومع ذلك هل خرج اإلخوان بأي درس؟  

 هل اعترفوا بأي خطأ؟ 

  

 :املطلب الثالث 

 اإلخوان وإمساعيل صدقي
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٧٨٧ 

مهما كانت التضحية - ال ميكن تربيرها إال مبجرد احلرص على املصلحة من املواقف اليت
 هو موقف اإلخوان من وزارة إمساعيل صدقي الثانية، اليت -بالعقائد بل حىت وبالسمعة

 .جاءت بعد وزارة النقراشي األوىل

 : من هو إمساعيل صدقي-أ  

رأمسإىل شريك لليهود، إذا أردنا أن نلخص من هو إمساعيل صدقي يف كلمات قليلة فهو 
متعاطف معهم يف قضية فلسطني، عميل لإلنكليز وداع للتفاهم معهم، علماين حىت 
النخاع، مزور لالنتخابات وباطش جبموع الشعب وساحق التنفاضاته، هذا هو إمساعيل 
صدقي، وعن هذا يقول طارق البشري وهو يناقش مربرات اإلخوان يف التعاون مع على 

 :مود وأنه قد ميكنه قبوهلا مع التسامح الكبريماهر أو حممد حم

من وجهة نظر . مع كل ذلك، يبقي تأييد اإلخوان إلمساعيل صدقي عصيا على التربير« 
احلركة الوطنية وصاحل اإلخوان معا، وصدقي بأي معيار من املعايري هو رجل املصاحل 

ومن الناحية . ء لكل فصائلهاومن الناحية الوطنية مل يؤثر عنه إال العدا. األجنبية يف مصر
ومن الناحية االقتصادية هو ذو العالقة العضوية الوثيقة . الدميقراطية هو من هو عداء هلا

برؤوس األموال األجنبية، وباجلاليات األجنبية اليهودية املهيمنة على االقتصاد وقتها، ومل 
عارضته حلرب مبتكن تنقصه شجاعة اجلهر بكل ذلك، والتنقصه شجاعة اجلهر وحيدا 

ومن ناحية اإلسالم والتغريب مل يؤثر عنه أنه حتلى أو جتمل بأي من ، ١٩٤٨فلسطني يف 
 .٤٣٧»آثار اإلسالم يف أي من ااالت

كانت تربطه باليهود عالقات صداقة؟ وعالقات عمل فقد «: وتقرر سهام نصار عنه أنه 
يتخذ مواقف معادية كان دانيال املسيم كوارييل من أصدق أصدقائه، لذا وجدناه 

للفلسطينيني الذين كانوا يقيمون مبصر، ويتبين موقفا اليتسم بأدىن قدر من التعاطف 
 الوطنيني الفلسطينيني الذين هتفوا -وهو وزير للداخلية- ١٩٢٥معهم، فقد اعتقل عام 

ضد بلفور أثناء مروره على مصر حلضور االحتفال بافتتاح اجلامعة العربية، وعندما توىل 
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٧٨٨ 

الفلسطينية لصاحبها حممد علي » الشورى« أغلق جريدة ١٩٣٠ئاسة الوزارة عام ر
» إسرائيل«الطاهر، الذي كان من مؤيدي حزب الوفد، يف حني أبقى على جريدة 

 .٤٣٨»الصهيونية

كان ظن صدقي إذاً أنه ميكن حتقيق «: أما عن موقفه من بريطانيا فيلخصه طارق البشري
حلف عسكري إقليمي مع بريطانيا، وأن هذا سيؤدي إىل اجلالء باملفاوضة مع إنشاء 

تصفية املسألة الوطنية، رغم أن احلركة الوطنية وقتها كانت متنبهة هلذا الثمن، الذي ميكن 
أن يقدم مقابل اجلالء، فرفعت شعار اجلالء غري املشروط ورفض مبدأ التحالف أو الدفاع 

ا ذكره يف مذاكراته، إذ يصف بريطانيا ويتأكد إخالص صدقي ملبدأ التحالف مب. املشترك
رغبتنا يف التحالف معهم مل تكن «: ويقول إن. »البلد العظيم صديقنا وحليفنا«: بأا

حباجة إىل التدليل عليها، كما أنه مل تكن بنا حاجة للبحث عن أمة كبرية نساعدها 
ئما فعال، ظهر أثره فإن بيننا وبني بريطانيا العظمي حلفا قا... وتساعدنا عند وقوع اخلطر

، أما بالنسبة ملسألة »أثناء احلرب األخرية وجىن اإلنكليز من مزاياه بقدر ما جىن املصريون
مصر التزال بالنسبة للسودان يف «:  فرباير ذاته بأن٧السودان فقد حدد سياسته يف مقال 

 اجلالء :يقضى على التعاقب يف مطلبينا األساسيني) وجيب أن... (دور البحث والتفكري
ووحدة وادي النيل، ولو دعت احلال إىل مرور فترة من الوقت بني املطلب األول واملطلب 

ومعىن هذا أنه يرى فصل مسألة اجلالء عن مسألة السودان، وأن تقتصر . »الثاين
املفاوضات على املسألة األوىل، وذلك على خالف ما استقر يف تراث الكفاح املصري من 

معا، وعلى خالف الشعار اجلديد الذي بدأ يرفعه الشعب بعد وجوب حل املسألتني 
 .٤٣٩»احلرب وهو اجلالء عن وادي النيل

ومن اجلدير بالذكر انه مل خين هذا املبدأ على مستوى احلركات السياسية يف تاريخ مصر  
 .٤٤٠الشيوعيون والضباط األحرار، وللعلم فهذا هو أيضا موقف أمريكا: إال حركتان

                                                 
 .٣٥:  اليهود املصريون بني املصرية والصهيونية ص438
 .٩٤: ص) ١٩٥٢ – ١٩٤٥ (  احلركة السياسية يف مصر439
 .١٤٤: ص) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر يف احلقبة العلمانية 440



 

٧٨٩ 

 هو الذي واجه إضرابات العمال باحلديد والنار، وهو الذي زيف وصدقي بعد ذلك 
 . انتخابات جملس النواب

 . هذا هو صدقي مع االختصار الشديد 

 : وجاء صدقي لرئاسة الوزراء-ب   

ونذكر القارئ الذكي أن صدقي جاء بعد سقوط وزارة النقراشي األوىل، وأن سقوطها  
اه أمحد عادل كمال بالصفقة، وقد ذكرنا هذا من جاء بالتفاهم مع اإلخوان، أو ما أمس

 :يقول أمحد عادل. قبل، ولكن نعيده للتذكرة

 :النقراشي يترنح« 

كان اإلخوان املسلمون هم زعماء تلك احلركة وقادا وجنودها، وطالب اجلامعة من 
من ولذلك حني وجه األستاذ البنا رسالة إىل السراي يطلب فيها إخراج النقراشي . ورائهم

 مبثابة -ولو أنه مل حيمل ذلك األسلوب-بل كان .... احلكم فقد كان لذلك الطلب وزنه
إنذار، ويف منتصف الليل وقفت سيارة ملكية فاخرة يف احلي الشعيب احللمية اجلديدة أمام 

. حسن البنا... البيت املتواضع الذي يسكنه الرجل الفقري الذي يهز الدولة ويهز العرش
وكان موقف . قابلة عاجلة مع رئيس الديوان امللكي أمحد حسنني باشاوطلب الرجل مل

لقد أساء النقراشي باالعتداء على أبنائنا ...  حامسا وواضحا-رمحه اهللا-حسن البنا 
إم مل يطلبوا إال جالء قوات ... الطالب الذين مل يقترفوا إمثا إال املطالبة بأمانينا القومية

ولذلك البد ... ، وهي مطالب مشروعة الينكرها إال خائناالحتالل ووحدة وادي النيل
. ومل خيرج الرجل من سراي عابدين إال ومعه وعد بذلك. أن خيرج النقراشي من الوزارة

وسئل عن رأيه فيمن يلي الوزارة من بعد النقراشي، وأجاب بأنه اليهمه شخص من 
 .املهم سياسته... جييء

 مقابلة مع حسنني باشا« 

 .»وقت كانت اتصاالت أخرى جتري معنا حنن الطالبويف نفس ال



 

٧٩٠ 

 عاتب علينا أشد -جاللة امللك-إنه لذلك فهو «: إىل أن يقول أن حسنني باشا قال 
هناك سلطة : قال. وأجبنا بأن النقراشي أساء وضربنا. العتب ملا فعله الطالب يف اجلامعة

إن : قلنا. النقراشي إىل امللكعليا يف البالد وهي امللك، وأنه كان باستطاعتنا أن نشكو 
النقراشي منع مظاهرة سلمية من الوصول إىل قصر عابدين، وزج إخواننا يف السجون، 

 .وهو مازال يبحث عنا للقبض علينا

ويفرج عن املقبوض ، النقراشي خيرج من احلكم: وانتهى احلديث بيننا إىل أن أصبح صفقة 
من اجلامعة إىل قصر عابدين تف حبياة امللك وحنن نقوم مبظاهرة ، وحتفظ القضايا، عليهم

. وقد ضحى امللك بالنقراشي، وكان كل مايهمه هيبته هو. حفاظا على كرامته يف البالد
 »وكان مايهمنا سقوط النقراشي واإلفراج عن إخواننا

 :وزارة إمساعيل صدقي« 

ا تاريخ ولصدقي باش وجاء من بعده إمساعيل صدقي، ١٩٤٦ذهب النقراشي يف فرباير 
، ويف بعض اإلضرابات الطالبية اليت أثارها ١٩٣٠، فقد ترأس الوزارة قبل ذلك عام أسود

 .ضده خصومه أمر البوليس فاقتحم املدارس وضرب الطالب بالرصاص يف الفصول

 الصفح عن ماضيه، -عالنية-عاد إمساعيل صدقي، وبدأ خيطب ود اإلخوان ويطلب  
 .وما سوف يفعلويستشهد يف سبيل ذلك مبستقبله 

لقد كان الظن أن امللك سيعهد بالوزارة إىل خاله شريف صربي، فلما عدل عن ذلك  
 هو الذي طلبه، ولعله منا -رمحه اهللا-فجأة إىل إمساعيل صدقي ظن الرجل أن حسن البنا 

 وأمحد حسنني، ومر على دار -رمحه اهللا-إىل علمه أن مقابلة متت بني حسن البنا 
ية اجلديدة فلم جيد املرشد العام، فانصرف بعد أن ترك له بطاقة، وحترى اإلخوان باحللم

األستاذ البنا وقتا يعلم غياب صدقي عن مكتبه، فرد له الزيارة وترك له بطاقته، ورأى 
 .٤٤١»اإلخوان أن مينحوا الرجل الفرصة اليت استجداها
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٧٩١ 

ومة صدقي ومل وجاءت من بعدها حك«: ويؤكد هذا فريد عبداخلالق بشيء من التفصيل 
يكن حزبيا، وكان واقعيا وملس يف واقع احلياة املصرية أن اإلخوان صاروا العنصر الفعال 
يف احلركات الشعبية العملية املعربة عن سخط األمة، ورأى خطورة املوقف بالنسبة 
ة ملستقبل البالد، فقرر أن اليقبل هذا املنصب إال إذا اطمأن إىل تأييد من هذه اهليئة الشعبي

واتصل صدقي باملرشد، وكاشفه باجتاه النية إىل اختياره لرئاسة وزارة غري حزبية ملفاوضة 
واعتذر صدقي عن . اإلنكليز، وعرض املرشد األمر على اجلماعة وانتهى اإلخوان إىل رأي

ماضيه السياسي بأنه كان يتعامل مع خصومه على أساس األساليبب احلزبية اليت التتقيد 
تصدر عن الكيد الشخصي واحلزيب، وأنه وقد تطورت احلياة السياسية يف بآداب، وإمنا 

أخلع ثويب القدمي وأفتح «مصر، ونشأت فيها هذه اهليئة اليت تقوم على الدين واخللق، فإين 
واجتمعت اهليئة التأسيسية ودرست املوقف من كل جوانبه، واختذت . »صفحة جديدة

حلد األدىن الذي اليقبل اإلخوان بأقل منه من قرارها بقبول مبدأ التفاهم على أساس ا
ووافق صدقي على هذا احلد . مطالب البالد يف اجلالء واالستقالل ووحدة وادي النيل

 .٤٤٢»األدىن، وأعطي امليثاق على نفسه بذلك

والذي يذكره األستاذ فريد غري دقيق، فإن رأي صدقي يف املفاوضة والتحالف وإرجاء  
جمهوال، بل هو قد نادى إبان وزارة النقراشي بآرائه هذه يف برقيته مسألة السودان مل يكن 

 و ١/١٩٤٦ /١٧، واليت نشرا األهرام ويف مقاليه يف ٢/٨/١٩٤٥إىل جملس النواب يف 
٧/٢/١٩٤٦٤٤٣. 

إذن فصدقي وآراؤه يف املفاوضات مل تكن جمهولة، فإذا جاء اإلخوان بعد ذلك وعارضوه  
-الوا خدعنا يف الرجل، مل يقبل منهم ذلك، خاصة وأم  بيفني، وق-يف اتفاقية صدقي

وهم من هم خربة يف السياسة املصرية، بل هم أساتذة التحالفات واالنقالبات احلزبية 
أومل تقرأ معي ياأخي القارئ الذكي قول أمحد .  أخرب منا ألف مرة بالرجل-والسياسية

 .»ولصدقي باشا تاريخ أسود«: عادل كمال السابق
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 أي -على حد تعبري فريد عبد اخلالق-ا مل يتضمن احلد األدىن من االتفاق مع صدقي وملاذ
ذكر لتطبيق الشريعة ولقضية فلسطني؟ وصدقي هو صديق اليهود واملعارض ألي قتال 
معهم، ماذا قدم صدقي لإلسالم ولفلسطني حىت يؤيد هذا التأييد؟ كما سرتيد األمر 

 .تفصيال الحقا

 شارك يف اختيار صدقي -رمحه اهللا-ت تقول إن حسن البنا بل إن بعض الروايا 
ومع القالقل «: فالدكتورة لطفية سامل تقول عن عالقة اإلخوان بامللك يف تلك الفترة

أي [واالضطرابات واملوقف املعادي الذي اختذه الطلبة من فاروق، قرر االعتماد عليهم 
يبني أم عائدون إىل أحضان إلنقاذ املوقف، ويسجل بوكر للندن ذلك، و] اإلخوان

وبدا ذلك واضحا، فعندما وقع اختيار امللك على تويل إمساعيل صدقي .القصر مرة أخرى
الوزارة، بعث برسول إىل حسن البنا ليستشريه يف أمر جميء رئيس الوزراء اجلديد، ومل 

ا، ووافق خيب ظن فاروق، فقد سر املرشد العام من أنه أصبح يستشار يف أمر السياسة العلي
موافقة تامة على االختيار، ويف اليوم التاىل لتأليف الوزارة ذهب إمساعيل صدقي إىل املركز 

ووقف زعيم اإلخوان يف اجلامعة العام لإلخوان وترك بطاقة، ورد له حسن البنا الزيارة، 
 .٤٤٤»ويشيد برئيس الوزراء اجلديد، يوجه الشكر للملك على استقالة النقراشي

ية إن صحت تدل على أن اإلخوان مل يفاجأوا بصدقي، بل اختاروه وهم وهذه الروا 
يعلمون موقفه من املفاوضات والتحالف مع االنكليز، وهذه الرواية متسقة مع رواية أمحد 

 . عادل كامل السابقة عن مقابلة أمحد حسنني والبنا وإصرار البنا على ذهاب النقراشي

ي عجيب يف التحالف بني مصر والغرب بعد  نفسه له رأ-رمحه اهللا-بل إن البنا 
 -رمحه اهللا-حديثا للمرشد العام ) اإلخوان املسلمون(االستقالل، فقد نشرت صحيفة 

أجاب فيه على أسئلة مراسل أمريكي تدور حول إمكانية التصدي لثورة بلشفية قد 
رب توجدها روسيا يف الشرق األوسط، وأجاب بضرورة االرتباط مبحالفات مع دول الغ

بعد االستقالل، تسهم مبقتضاها هذه الدول يف تكوين جيوش حملية وصناعات عسكرية، 
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متكن أهل املنطقة من التصدي ملثل هذه الثورة، وحىت يتدخل لالشتراك يف صدها، على أنه 
 .٤٤٥ال جيب اختاذ دول الغرب من هذا االحتمال تكأة للماطلة يف اجلالء

 :صدقي بوضوح وبدأ اإلخوان يأيدون إمساعيل -ج  

وخطب زعيم اإلخوان باجلامعة مصطفى مؤمن مثنيا على وعود إمساعيل صدقي يف 
واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد ﴿: املفاوضة، مستشهدا باألية الكرمية

 .٤٤٦﴾وكان رسوال نبيا

بعد أن منع -وما من مظاهرة خرجت «: وعن هذه األحداث حيكي صربي أبو اد 
 اليت كان يدعو لقيامها يوم أن ألف الوزارة، مامن مظاهرة -صدقي املظاهراتإمساعيل 

عارضت وزارة إمساعيل صدقي إال وتصدى شباب اإلخوان املسلمني هلا بالسكاكني 
 .والعصي

وإنين ألذكر يوما دخل فيه طالب اإلخوان املسلمني بقضهم وقضيضهم إىل قاعة  
 بعد أن كسروا األبواب ومت عقد - القاهرة اآلنجامعة-االحتفاالت الكربي جبامعة فؤاد 

مؤمتر كبري لتأييد إمساعيل صدقي، افتتحه األخ والصديق املهندس الكبري مصطفى مؤمن 
﴿واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد : بقوله تعاىل وهو أصدق القائلني

 .٤٤٧»وكان رسوال نبيا﴾

لعوا عليهم صفات األنبياء، رغم اعترافهم فانظر كيف بلغ متلق اإلخوان للحكام أن خ 
 أليس هذا استخفافا بالقرآن باالستدالل به يف غري ماأنزل؟. بتاريخ صدقي األسود

 :  تأييد صدقي يف املفاوضات مث العدول عن ذلك- د  
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ويف الوقت الذي طالبت فيه اجلماعة بالوقوف خلف صدقي «: يقول زكريا سليما بيومي
 مقابل أن يتعهد صدقي باإلعداد للجهاد العام يف حالة فشلها، كان لنجاح املفاوضات يف

الوفد يعارض مفاوضات صدقي ال ألنه يرفضها كوسيلة للكفاح بل لكونه يرى يف صدقي 
مث عادت اجلماعة وأعلنت رفضها التام ... أنه الميثل األغلبية، ويسعى إلخراجه من احلكم

 .٤٤٨»...ية إىل عرض القضية على جملس األمنللمفاوضات، واعتربته وسيلة الضعفاء داع

وملا عاد من لندن بعد توقيع املعاهدة باألحرف األوىل هامجه اإلخوان هجوما شديدا  
 ونسوا أنه صدقي صادق الوعد؟؟؟ 

 : وقد استفاد اإلخوان من تأييدهم لصدقي- هـ  

عض وقد استطاعت مجاعة اإلخوان احلصول على ب«: ويف هذا يقول زكريا بيومي
التسهيالت من جانب حكومة صدقي من أمهها ترخيص باصدار صحيفة يومية يف مايو 

، وامتيازات يف شراء ورق الطباعة باألسعار الرمسية، وتسهيالت خاصة باجلوالة ١٩٤٦
تتمثل يف ختفيض سعر زيها الرمسي وحرية استخدام املعسكرات ومنح قطع من األرض 

ق الريفية، كما ضمت احلكومة حممد حسن العشماوي إلقامة املناطق الالزمة يف املناط
كوزير للمعارف وهو معروف مبيوله الدينية، وكذلك متتعت اجلماعة ببعض املساعدات 

 .٤٤٩»غري املباشرة من وزاريت التعليم والشئون االجتماعية

هذا جزء من «: وينقل الصباغ تقريرا للقائم باألعمال الربيطاين يقول فيه عن صدقي 
 الدمياجوجية، لقد ألغى تدابري احلكومة السابقة مبنع اجتماعات اإلخوان املسلمني، اللعبة

وكلف حسن رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية من جانب صدقي باشا بتنفيذ هذه 
يتزايد تنظيم اإلخوان «: أما املفوضية األمريكية فقد كتبت إىل واشنطن تقول. »السياسة

نذ تويل صدقي باشا السلطة، وقد رفع رئيس الوزراء كل يوم كقوة سياسية، وبالذات م
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٧٩٥ 

احلظر الذي فرضه النقراشي باشا على اجتماعات اإلخوان، وهو جيامل اإلخوان، رمبا 
 .٤٥٠»بدعم مإىل بأمل فصم ارتباطهم بالوفد

وما الضرر يف أن يستفيد اإلخوان من تناقضات السياسة لتمهيد : وقد يسأل سائل فيقول
االستفادة من تناقضات السياسة لتمهيد السبيل للدعوة : اجلواب بسيطالسبيل لدعوم؟ و

ال ضرر فيها إذا مل تكن على حساب الدعوة، وإذا مل تؤد إللصاق صفات األنبياء 
 .بأصحاب التاريخ األسود، فهاهنا الضرر األكرب

يبعث اليأس يف -وخنتم كالمنا عن صدقي برأي صريح للمرشد الثالث عمر التلمساين 
 : يقول فيه-نفسال

. ، كان يل يف املرحوم إمساعيل صدقي باشا رأي أخالف به الكثريينوفدييتوأنا رغم « 
فاحلق أن صدقي باشا مل يكن حمبوبا من الشعب، وكان قاسيا يف حكمه على اجلماهري، 

وقد كان خمطئا يف نظرته، ! وكان يصف الشعب املصري بأنه شعب كل حكومة
لجماهري، لكين كنت أراه سياسيا واقعيا، يدير سياسته على أساس استبداديا يف معاملته ل

كانت سياسته أن احلقوق إذا استحال احلصول عليها كلها، . من الواقع الذي يعيش فيه
إذا ما تتابعت ، ماال يضرفمن اخلري أن حيصل عليها جزءا بعد جزء، ويف هذه السياسة 

  .٤٥١»اجلهود

  

 :املطلب الرابع 

 األحرار الدستورينياإلخوان وحزب 
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حزب األحرار الدستوريني هو حزب كبار مالك األراضي وحزب عتاة العلمانيني 
املتحالفني معهم من أمثال طه حسني ولطفي السيد، ومع ذلك نرى حممود عبداحلليم 
يصف رئيس احلزب حممد باشا حممود بأنه كان حريصا يف مسلكه الشخصي على آداب 

ي من هذه التفرقة بني الوفد الذي اعتاد اإلخوان مهامجته وبني اإلسالم، ويتعجب البشر
فإن الرجل كان على رأس حزب األحرار، واألحرار أدين تيارات «: مدحهم حملمد حممود

وهم . السياسة املصرية ملوجة التغريب الفكري واحلضاري، وأدناهم صلة باحملتل اإلنكليزي
ري من اإلخوان على الوفد، إال فيما وال أظن هجوما جي. أنفسهم خلفاء حزب األمة

 .٤٥٢»يكون أخذه الوفد من حزب األمة، وإال فيما يتشابه فيه الوفد مع األحرار

 ملا نقل إىل قنا يف وزارة حسني سري بأمر -رمحه اهللا-ومن اجلدير بالذكر أن حسن البنا  
ا ينقل حممود االنكليز تدخل نواب ورئيس حزب األحرار الدستوريني إلعادة النقل ويف هذ

 :الصباغ عن هيكل باشا يف مذاكراته

أدى نقل البنا إىل مامل يؤد إليه نقل مدرس غريه، جاءين غري واحد من النواب « 
الدستوريني خياطبين يف إعادته إىل القاهرة ويرجوين يف ذلك بإحلاح، وملا مل أقبل هذا 

لبوا إليه أن خياطبين يف الرجاء، ذهب هؤالء إىل رئيس احلزب عبدالعزيز فهمي باشا وط
األمر، وخاطبين الرجل فذكرت له أن حسني سري باشا هو الذي طلب نقل الشيخ حبجة 
أن له نشاطا سياسيا، وأن النشاط السياسي حمرم على رجال التعليم، كما أنه حمرم على 

 .غريهم من املوظفني، وأنه المانع عندي من إعادة الرجل إىل مدرسة احملمدية بالقاهرة

وخاطب عبدالعزيز باشا رئيس الوزراء يف األمر، وذكر له إحلاح طائفة من النواب  
الدستوريني ذوي املكانة، وأبدى يل سري باشا أنه اليرى مانعا من إعادة الرجل إىل 

 .٤٥٣»القاهرة فأعدته

 . ٤٥٤وقد نقلنا من قبل كيف تدخل امللك للضغط إلعادة البنا فلرياجع 
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إن الوفد كان يضعه على قوائم مرشحيه يف : احته املعهودة فيقولأما عمر التلمساين بصر 
القليوبية وأيضا األحرار الدستوريني ويف نفس الوقت كان يف اإلخوان املسلمني، وأن 
حممد عبدالرمحن نصري كان من األحرار الدستوريني وعضوا يف اهليئة التأسيسية لإلخوان، 

 .٤٥٥فتأمل

  

                                                                                                                                            
/ اإلخوان واحلكام: الفصل الثاين/ مواقف اإلخوان مع احلكومات يف مصر خالل ستني عاماً:  الباب الثاين454
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 خامتة

  

ئ الكرمي جولة مضنية يف تاريخ اإلخوان، حاولت فيها أن أدلل على كانت هذه أيها القار
اخللل العقائدي واملنهجي الذي بدأ يتسلل إىل صفوف اإلخوان بدءاً من تأييد امللك منذ 

 . نشأة اإلخوان يف االمساعيلية إىل تأييدهم حلسين مبارك

 عنه ضد هجمات واآلن بعد تلك اجلولة فإين أدعو كل مسلم حريص على دينه والدفاع
احلملة الصليبية اليهودية اجلديدة وضد أعواا املتحكمني يف رقاب املسلمني، أدعوه ألن 

 .يقرأ هذا الكتاب جيداً

 . أن ينشره، ويبلغ ما فيه، ويعمل به-حبق اهللا واإلسالم-فإما أن جيد ما فيه حقاً، فأسأله 

أدليت ليست كافية إلثبات اامايت، وأن وإما أن جيد أن اإلخوان أبرياء مما امتهم به، وأن 
اإلخوان كانوا وال زالوا متمسكني بالوالء للمؤمنني والرباءة من الكافرين، وأم يتصدون 
للعدو الصلييب اليهودي يف كل مكان وزمان ال ينتظرون إذناً من حاكم، وال حيصرون 

يار اإلسالم يف جمالسه اليت مواجهتهم يف البلد احملتل، وال يتعاونون مع احملتل الغازي لد
تسبغ الشرعية على غزوه، وأم يتصدون للطواغيت اجلامثني على صدورنا باليد واللسان، 
وأم ال يدخرون فرصة لإلعداد خللعهم ومنابذم والصدام معهم، وأم يؤمنون حباكمية 

ى أساس من الشريعة ويرفضون حاكمية اجلماهري، وال يؤمنون باالنتخابات اليت تدار عل
الدستور العلماين والقانون الوضعي، وأم ال يتعاونون مع احلكومات العلمانية العميلة 

 مكان على جهاد  على استقرار أمنها، بل هم يتعاونون مع إخوام ااهدين يف كل
 .الصليبيني واليهود وأعوام الطغاة من أمثال مبارك وآل سعود ومشرف وكره زي



 

٧٩٩ 

عد الناس بعدم كفاية أدليت، وأمحد اهللا أين قد اتفقت معه على احلق فحينئذ سأكون أس
 أن ينشر ما يعتقد، ويبلغه، -حبق اهللا واإلسالم-حىت وإن مل يقتنع بأدليت، وأناشده حينئذ 

 .ويعمل به

وإما أن يعترب أن ما أدعو إليه باطل، وأن ما يدعو إليه اإلخوان من التقلب بني التأييد 
اغيت، واإلميان حباكمية اجلماهري، وأن احلكومات اليت حتكمنا مسلمة، وأن واملعاداة للطو

الصدام املسلح معهم ممنوع وحرام، وأن مواجهة الصليبيني واليهود ال تكون إال بإذن 
حكامنا العمالء ويف البلد الذي احتلوه، وأال حرج من التعاون مع الغاري احملتل يف جمالس 

ن سعادة العمل اإلسالمي وفوزه هو يف احلصول على تعترف بشرعية االحتالل، وأ
اعتراف قانوين حبزب مدين ذي مرجعية إسالمية، يؤمن بالدميقراطية والرابطة الوطنية اليت 
تسوي بني املسلم وغري املسلم من أبناء الوطن الواحد، وتفرق بني املسلمني من غري أبناء 

فهذا . وان هو احلق والفوز والنجاحالوطن الواحد، وأن كل ذلك الذي يدعو إليه اإلخ
وأدعو صاحب هذا الفهم ألن يراجع عقيدته على أساس من . إذن هو الداء العضال

الكتاب والسنة وفهم السلف الصاحل، فإن األمر جد خطري فقد قال النيب صلى اهللا عليه و 
إال وال أملك له . ٤٥٦"اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك: "سلم

 .الدعاء بأن جيمع اهللا بيىن وبينه واملسلمني على احلق الذي يرضيه

وإذا كانت هذه هي دعويت لكل مسلم حريص على دينه وحريص على الدفاع عنه ضد 
الصليبيني واليهود وعمالئهم الطواغيت، فإين أدعو كل فرد من اإلخوان املسلمني خاصة 

كرم اهللا -من النقد الوارد فيه، فقد قال علي أن يقرأ هذا الكتاب، وأن حياول االستفادة 
إن احلق ال . يا هذا إنه ملبوس عليك(أطلحة والزبري كانا على باطل؟ :  ملن قال له-وجهه

 .٤٥٧) تعرف أهله اعرف احلق. يعرف بالرجال

                                                 
 حديث - باب اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك- كتاب الرقاق- صحيح البخاري456
 .٢٣٨٠: ص ٥:  ج٦١٢٣: رقم
 .١٧:  ص٤:  فيض القدير ج457



 

٨٠٠ 

فإين أزعم أن اإلخوان املسلمني ال بد هلم من وقفة تصحيحية ملسار احلركة، خاصة بعد 
، وبعد اكتفائهم ١٩٨٧ية بتأييد حسين مبارك يف انتخابات عام سقطتهم التارخي

باملظاهرات والبيانات واملؤمترات واملشاركة يف جمالس احملتلني بعد احلملة الصليبية على 
 .أفغانستان والعراق

ويف ختام هذا الكتاب فإين أمد يدي لكل مسلم داعياً إىل الوحدة حتت راية التوحيد 
لرباءة من الكافرين، والتصدي للحملة الصليبية اليهودية اجلديدة والوالء للمؤمنني وا

بالنفس واملال واليد واللسان، والعمل اجلاد على خلع الطواغيت أذناب الصليبيني واليهود، 
وبذل كل غال ونفيس يف جهادهم وقتاهلم وخلعهم، فهلم إىل توحيد الكلمة حتت كلمة 

 .التوحيد

ِإالَّ اِإلص ِإنْ أُِريد﴿ ﴾ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه عوا تمو تطَعتا اسم هود [الَح
٨٨.[ 

  

لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد آِخرو. 

   

اهالظَّو نمِريأَي 

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 

  



 

٨٠١ 

 ملحق

  

 بيان للناس من اإلخوان املسلمني

  

 إن من أخطر الظواهر اليت صاحبت وال تزال تصاحب هذه املرحلة التارخيية عند  
ملتقى مسارات اإلنسانية املختلفة اختالط املفاهيم وتشابك اخليوط واخلطوط وذيوع 

كلها أمور لعب اإلعالم العاملي يف خلقها وتزكيتها االنطباعات اخلاطئة عن اآلخرين و
 .دورا بالغ اخلطورة جسيم الضرر

 وقد أصابت املسلمني من ذلك كله سهام طائشة مسمومة صورم كما لو كانوا  
شعوبا بدائية مهجية جمردة من احلس اإلنساين والوعي العقلي والتجربة العملية لسنة التطور 

... خرين يف احلياة ويف احلرية ويف اختالف الرأي وتباين النظروالتقدم، منكرة حقوق اآل
 .حىت أوشكت الدنيا أن تسيء الظن بكل ما هو إسالمي وكل من هو مسلم

 ومن األمانة أن نعترف مجيعا بأن جزءا من املسئولية من هذا اخللط الظامل يقع على  
نه من مواقف عملية تشهد عاتق املسلمني ملا يقدمه بعضنا من أفكار ورؤى، وما ميارسو

-هلذا الظن السيئ وتفتح أبواب التوجس املشروع وغري املشروع وتنسب إىل اإلسالم 
 أمورا ال أصل هلا فيه، وال شاهد هلا من مبادئه وقواعده ونصوصه فضال -وسط ذلك كله

 .عن قيمه العليا ومقاصده الكربى

س عليهم وحقهم على  وإذا كان اإلخوان املسلمون قد رأوا أن من حق النا 
أنفسهم أن يعلنوا بنربة عالية وصوت جهري وحسم ال تردد فيه موقفهم الواضح من عدد 
... من القضايا الكربى اليت هي موضع احلوار القائم بني أصحاب احلضارات املختلفة

فأصدروا يف العام املاضي بيانات حتدد موقفهم الصريح من قضايا الشورى والتعددية 
 .وحقوق املرأةالسياسية 



 

٨٠٢ 

 قد لقيت قبوال عاما لدى املنصفني والباحثني   فيما نعلم  وإذا كانت هذه البيانات 
فإن ... الذين يسعدهم أن يلتقي الناس مجيعا على اخلري والعدل واحلق... عن احلقيقة

استمرار حماوالت التشكيك وسوء الظن املتعمد واختالق األقاويل واألراجيف، إضرارا 
احلضاري اإلسالمي يف عمومه، وردا على من حياربونه وحيرصون على إزاحته من بالتيار 

الطريق جيعلنا نعود من جديد لنعلن يف وضوح كامل موقفنا من القضايا الكربى اليت 
 .تشغل أمتنا وتشغل الناس من حولنا

 .قضية املوقف العام من الناس مجيعا مسلمني وغري مسلمني: أوىل هذه القضايا و 

إن موقفنا من هذه القضايا ومن غريها ليس جمرد موقف انتقايل : هنا نبادر فنقول و 
واختباري قائم على االستحسان وإمنا هو موقف منتسب إىل اإلسالم ملتزم مببادئه صادر 

وعلى رأسها كتاب اهللا تعاىل والسنة الصحيحة الثابتة عن نبيه صلى اهللا .. عن مصادره
 .عليه وسلم

سلمون يرون الناس مجيعا محلة خري، مؤهلني حلمل األمانة واالستقامة  واإلخوان امل 
على طريق احلق وهم ال يشغلون أنفسهم بتكفري أحد إمنا يقبلون من الناس ظواهرهم 
وعالنيتهم وال يقولون بتكفري مسلم مهما أوغل يف املعصية فالقلوب بني يدي الرمحن، 

 .لى مسعاهاوهو الذي يؤيت النفوس تقواها وحياسبها ع

إننا دعاة ولسنا قضاة، ولذا ال نفكر ساعة من زمان :  وحنن اإلخوان نقول دائما 
 . }ال إكراه يف الدين{يف إكراه أحد على غري معتقده أو ما يدين به وحنن نتلو قوله تعاىل 

 وموقفنا من إخواننا املسيحيني يف مصر والعامل العريب موقف واضح وقدمي  
نا وعليهم ما علينا وهم شركاء يف الوطن وإخوة يف الكفاح الوطين ومعروف، هلم ما ل

الطويل، هلم كل حقوق املواطنة املادي منها واملعنوي املدين منها والسياسي والرب م 
والتعاون معهم على اخلري فرائض إسالمية ال ميلك مسلم أن يستخف ا أو يتهاون يف 

 .ن براء منه ومما يقول ويفعلأخذ نفسه بأحكامها ومن قال غري ذلك فنح

 إن ساسة العامل وأصحاب الرأي فيه يرفعون هذه األيام شعار التعددية وضرورة  
 .التسليم باختالف رؤى الناس ومذاهبهم يف الفكر والعمل



 

٨٠٣ 

 واإلسالم منذ بدأ الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعترب اختالف الناس  
 نظامه السياسي واالجتماعي والثقايف على أساس هذا حقيقة كونية وإنسانية ويقيم

 .}وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا{االختالف والتنوع 

 والتعددية يف منطق اإلسالم تقتضي االعتراف باآلخر كما تقتضي االستعداد  
.. النفسي والعقلي لألخذ عن هذا اآلخر فيما جيري على يديه من حق وخري ومصلحة

ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس ا، لذلك يظلم اإلسالم ذلك أن احلكمة 
واملسلمني أشد الظلم من يصورهم مجاعة مغلقة منحازة وراء ستار يعزهلا عن العامل، 

 .وحيول بينها وبني تبادل األخذ والعطاء مع شعوبه

 التزامهم ذا النظر اإلسالمي السديد -من جديد- واإلخوان املسلمون يؤكدون  
 فيما  الرشيد، ويذكرون أتباعهم واآلخذين منهم بأن على كل واحد منهم أن يكون

ويفتح عقله وقلبه للناس ... يألف ويؤلف ..  عنوانا صادقا على هذا املنهج يقول ويعمل
مجيعا ال يستكرب على أحد وال مين على أحد وال يضيق بأحد وأن تكون يده مبسوطة إىل 

 .ق وأن يبدأ الدنيا كلها بالسالم قوال وعمالاجلميع باخلري واحلب والصد

 ..قضية الدين والسياسة: القضية الثانية

 ومنهج اإلسالم الذي يلتزم به اإلخوان املسلمون أن سياسة الناس بالعدل واحلق  
 .والرمحة جزء من رسالة اإلسالم، وأن إقامة شرائع اإلسالم فريضة من فرائضه

بشر من البشر ليست هلم على الناس سلطة دينية  ولكن احلكام يف نظر اإلسالم  
مبقتضى حق إهلي وإمنا ترجع شرعية احلكم يف جمتمع املسلمني إىل إقامته على رضا الناس 
واختيارهم وإىل مصلحة الشعوب ليكون هلا يف الشئون العامة رأي ومشاركة يف تقرير 

اليب لتحقيق هذا املبدأ ما األمور، وللناس أن يستحدثوا بعد ذلك من النظم والصيغ واألس
 .يناسب أحواهلم وما البد أن يتغري وخيتلف باختالف األزمنة واألمكنة وأحوال الناس

 وإذا كان للشورى معناها اخلاص يف نظر اإلسالم فإا تلتقي يف اجلوهر مع النظام  
ت على الدميقراطي الذي يضع زمام األمور يف يد أغلبية الناس دون أن حييف حبق األقليا



 

٨٠٤ 

اختالفها يف أن يكون هلا رأي وموقف آخران وأن يكون هلا حق مشروع يف الدفاع عن 
 .هذا الرأي والدعوة إىل ذلك املوقف

 ومن هنا يرى اإلخوان املسلمون يف املعارضة السياسية املنظمة عاصما من استبداد  
 .}إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن{األغلبية وطغياا، وذلك 

ك تكون املعارضة السياسية املنظمة جزءا من البناء السياسي وليست خروجا  وبذل 
 .عليه أو ديدا الستقراره ووحدته

 وبذلك أيضا تكون سالمة االنتخابات السياسية وإجراؤها يف حرية تامة ونزاهة  
كاملة تتمتع ما مجيع القوى وضمانا حقيقيا ألمن اتمع واستقراره، وعاصما لألمة من 
خروج بعض فئاا على نظامها واختاذها العمل السياسي سبيال ز أمن اتمع 

ومها شرطان ال غىن عنهما لتوجيه جهد األمة إىل البناء ومضاعفة اإلنتاج ... واستقراره
 .وتعظيم معدالت التنمية

 قضية العمل السلمي ورفض العنف واستنكار اإلرهاب: القضية الثالثة 

ن املسلمون عشرات املرات خالل السنوات املاضية أم خيوضون ولقد أعلن اإلخوا 
احلياة السياسية ملتزمني بالوسائل الشرعية واألساليب السلمية وحدها، مسلحني بالكلمة 

مؤمنني بأن ضمري ... احلرة الصادقة والبذل السخي يف مجيع ميادين العمل االجتماعي
كم العادل بني التيارات الفكرية والسياسية اليت األمة ووعي أبنائها مها يف اية األمر احل

 .تتنافس تنافسا شريفا يف ظل الدستور والقانون

 وهم لذلك جيددون اإلعالن عن رفضهم أساليب العنف والقسر جلميع صور  
العمل االنقاليب الذي ميزق وحدة األمة، والذي قد يتيح ألصحابه فرصة القفز على 

ة ولكنه ال يتيح هلم أبدا فرصة التوافق مع اإلرادة احلرة جلماهري احلقائق السياسية واتمعي
األمة كما أنه ميثل شرخا هائال يف جدار االستقرار السياسي وانقضاضا غري مقبول على 

 .الشرعية احلقيقية يف اتمع

 وإذا كان جو الكبت والقلق واالضطراب الذي يسيطر على األمة قد ورط فريقا  
ممارسة إرهابية روعت األبرياء وهزت أمن البالد وهددت مسريا من أبنائها يف 



 

٨٠٥ 

 أم براء   يف غري تردد وال مداراة االقتصادية والسياسية، فإن اإلخوان املسلمني يعلنون
من شىت أشكال ومصادر العنف مستنكرين شىت أشكال ومصادر اإلرهاب، وأن الذين 

اء يف اإلمث واقعون يف املعصية وأم يسفكون الدم احلرام أو يعينون على سفكه شرك
مطالبون يف حزم وبغري إبطاء بأن يفيئوا إىل احلق، فإن املسلم من سلم الناس من لسانه 

:  وصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حجة وداعه  يف غمرة ما هم فيه ويده وليذكروا
قيامة كحرمة يومكم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إىل يوم ال

 .هذا يف عامكم هذا يف بلدكم هذا

 أما الذين خيلطون األوراق عامدين ويتهمون اإلخوان املسلمني ظاملني باملشاركة  
يف هذا العنف والتورط يف ذلك اإلرهاب متعللني يف ذلك بإصرار اإلخوان على مطالبة 

ون والقضاء، وأن تستوعب احلكومة بأال تقابل العنف بالعنف وأن تلتزم بأحكام القان
دراستها ومعاجلتها لظاهرة العنف مجيع األسباب واملالبسات وال تكتفي باملواجهة األمنية، 
فإن ادعاءام مردودة عليهم بسجل اإلخوان الناصع كرابعة النهار على امتداد سنني طويلة 

واستبعدوا خالل شارك اإلخوان خالل بعضها يف االس النيابية واالنتخابات التشريعية 
بعضها اآلخر عن تلك املشاركة ولكنهم ظلوا على الدوام ملتزمني بأحكام الدستور 
والقانون حريصني على أن تظل الكلمة احلرة الصادقة سالحهم الذي ال سالح غريه 

 .}ال خيافون لومة الئم{جياهدون به يف سبيل اهللا 

 قضية حقوق اإلنسان: القضية الرابعة

ات احملزنة أن توجه إىل املسلمني مة االستخفاف حبقوق اإلنسان  ومن املفارق 
واجلور عليها وديدها يف عصر يتعرض فيه املسلمون شعوبا وحكومات ومجاعات وأفرادا 
أللوان غري مسبوقة من العدوان على أبسط حقوقهم وأيسر حريام، وهم يرون 

يالني ويزنون األمور واملواقف احلكومات والساسة يف دول العامل الكربى يكيلون مبك
مبيزانني، ميزان يتحرى العدل واإلنصاف وااللتزام مبواثيق حقوق اإلنسان حني تتصل 
األمور بغري املسلمني، وميزان يظلم وجيور ويربر العدوان حني تتصل األمور بشعب من 

يشان شعوب املسلمني أو حكومة من حكومام، وما أنباء البوسنة واهلرسك ومأساة الش
 .منا ببعيدة



 

٨٠٦ 

   كما نعلم  ولعل من القول املعاد أن نذكر أنفسنا، ونذكر العامل معنا بأن اإلسالم 
قد كان وال يزال النموذج الفكري والسياسي الوحيد الذي كرم اإلنسان واإلنسانية 
مرتفعا ذا التكرمي فوق اختالف األلسنة واأللوان واألجناس، وإنه منذ اللحظة األوىل 

 يئه قد عصم الدماء واحلرمات واألموال واألعراض، وجعلها حراما جاعال من االلتزام
وال {املطلق فريضة دينية وشعرية إسالمية ال يسقطها عن املسلمني إخالل اآلخرين 

 .}جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

بعض ما مضى من الزمان مل  وإذا كان بعض املسلمني هنا أو هناك، اآلن أو يف  
يضعوا هذه الفريضة اإلسالمية موضعها الصحيح وقصروا يف أدائها للناس، فإن ممارسات 
هؤالء ال جيوز أن حتسب على اإلسالم أو تنسب إليه، وقد تعلمنا أن نعرف الرجال باحلق 

 .وال نعرف احلق بالرجال

: نا وللدنيا من حولنا أن نقول ألنفسنا ولكل اآلخذين ع  هنا كذلك  لكن بقي 
إننا يف مقدمة ركب الداعني إىل احترام حقوق اإلنسان، وتأمني تلك احلقوق للناس مجيعا 
وتيسري سبل ممارسة احلرية يف إطار النظم األخالقية والقانونية، إميانا بأن حرية اإلنسان هي 

 .سبيله إىل كل خري وإىل كل ضة وكل إبداع

احلريات حتت أي شعار ولو كان شعار اإلسالم نفسه،  إن العدوان على احلقوق و 
ميتهن إنسانية اإلنسان، ويرده إىل مقام دون املقام الذي وضعه فيه اهللا وحيول بني طاقاته 

 .ومواهبه

 نسجل أمام الضمري العاملي أن املظامل الكربى اليت -وحنن نعلن هذا كله- لكننا  
وال تقع من املسلمني وأن على العقالء واملؤمنني يشهدها هذا العصر إمنا تقع على املسلمني 

يف كل مكان أن يرفعوا أصوام بالدعوة إىل املساواة يف التمتع باحلرية وحقوق اإلنسان، 
فهذه املساواة هي الطريق احلقيقي إىل السالم الدويل واالجتماعي وإىل نظام عاملي جديد 

 .يقاوم الظلم واألذى والعدوان
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مييننا وهذه شهادتنا باحلق على أنفسنا وهذه دعوتنا باحلكمة  هذا كتابنا يف  
واملوعظة احلسنة إىل صفحة جديدة يف عالقات الناس والشعوب ننتزع ا جذور الشر 

 .ويفئ ا اجلميع إىل ساحة العدل واحلرية والسالم
 

 .}ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني{
 

 .حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على سيدنا 

 
 اإلخوان املسلمون
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 املراجع

  

وذكرت فيها تفاصيل طبعة كل مرجع موجود يف الكتاب ليسهل . وقد رتبتها ترتيباً أجبدياً
الرجوع إليه ملن أراد، وأسأل القارئ املعذرة عما وقع فيها من نقص لظروف التنقل وقلة 

 .دي السبيلاالستقرار، واهللا من وراء القصد وهو يه

 أحكام القرآن ألمحد بن علي الرازي اجلصاص أيب بكر رمحه اهللا، دار إحياء التراث - 
 .هـ١٤٠٥العريب، بريوت، سنة 

 اإلخوان املسلمون لريتشارد ميتشيل، ترمجة عبد السالم رضوان، مكتبة مدبويل -
١٩٧٧. 

ر الدعوة للطباعة  اإلخوان املسلمون، أحداث صنعت التاريخ حملمود عبد احلليم، دا-
 . هـ١٤٠١والنشر 

 اإلخوان املسلمون يف ميزان احلق لفريد عبد اخلالق، دار الصحوة، الطبعة األوىل -
 .م، القاهرة١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

) ١٩٤٨ -١٩٢٨( اإلخوان املسلمون واجلماعات االسالمية يف احلياة السياسية املصرية -
، )١٩٧٨(ديث من جامعة عني مشس لزكريا سليمان بيومي، دكتوراه يف التاريخ احل

 ).١٩٧٩(نشرا مكتبة وهبة 

 مذكرات عبد املنعم عبد الرؤوف لعبد املنعم - أرغمت فاروق على التنازل عن العرش-
 .م، القاهرة١٩٨٨عبد الرؤوف، الزهراء لالعالم العريب 

 ١٩٨٢ إىل ١٩٠٦ أشهر قضايا االغتياالت السياسية، وثائق أشهر قضايا مصر من سنة -
 . م١٩٨٩ هـ، ١٤٠٩حملمود كامل العروسي، الزهراء لالعالم العريب 

 . أضواء البيان للشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا-

 . اإلميان حملمد نعيم ياسني-

 . البداية والنهاية إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أيب الفداء، مكتبة املعارف، بريوت-
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 .د حسنني هيكل بني الصحافة والسياسة حملم-

هـ، ١٤١١ حتكيم القوانني حملمد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا، الطبعة األوىل سنة -
 .دار املسلم، الرياض

 تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أيب الفداء رمحه اهللا، دار -
 .هـ١٤٠١الفكر، بريوت، سنة 

 . للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد-

 اجلامع ألحكام القرآن حملمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أيب عبد اهللا رمحه -
 .، الطبعة الثانية١٣٧٢اهللا، دار الشعب، القاهرة، سنة 

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن حملمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أيب جعفر -
 .هـ١٤٠٥، دار الفكر، بريوت، سنة رمحه اهللا

 اجلامع الصحيح سنن الترمذي حملمد بن عيسى أيب عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء -
 .التراث العريب، بريوت

,  اجلامع الصحيح املختصر حملمد بن إمساعيل أيب عبداهللا البخاري اجلعفي، دار ابن كثري -
 .طبعة الثالثة ال- م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧اليمامة، بريوت، سنة 

 . جريدة األخبار-

 . جريدة األهرام-

 . جريدة الشرق األوسط-

 . جريدة الشعب-

 . جريدة العرب اللندنية-

 ).املسلمون( جريدة -

 . جريدة الوفد-

 . جريدة النور-

 هـ، ١٤٠٧ ملفات السويس حملمد حسنني هيكل، الطبعة األوىل - حرب الثالثني سنة-
 .رمجة والنشرم، مركز األهرام للت١٩٨٦
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 أوراق يف النقد الذايت لعبد اهللا النفيسي، مكتبة - احلركة اإلسالمية رؤية مستقبلية -
 .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ القاهرة  مدبويل،

 ١٤٠٣ لطارق البشري، الطبعة الثانية ١٩٥٢ -١٩٤٥ احلركة السياسية يف مصر -
 .م، دار الشروق القاهرة١٩٨٣ -هـ

 يف دعوة اإلخوان املسلمني حملمود الصباغ، دار االعتصام  حقيقة التنظيم اخلاص ودوره-
 .هـ١٤٠٧

 -هـ ١٤١٨ حكم تغيري املنكر آلحاد الرعية لعبد اآلخر محاد الغنيمي، الطبعة الثانية، -
 .م، مكتب البحوث الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، لبنان١٩٩٧

دات حملمد حسنني هيكل، الطبعة  قصة بداية واية عصر أنور السا- خريف الغضب-
 .م، مركز األهرام للترمجة والنشر١٩٨٨ -هـ١٤٠٨» يف مصر«األوىل 

 .١٩٨٥ ذكريات المذكرات لعمر التلمساين، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، -

 . سنن أيب داود لسليمان بن األشعث أيب داود السجستاين األزدي، دار الفكر-

 بن احلسني بن علي بن موسى أيب بكر البيهقي، مكتبة دار  سنن البيهقي الكربى ألمحد-
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الباز، مكة املكرمة، سنة 

هـ، ١٤١٤ سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور، دار العصيمي، الرياض، سنة -
 .الطبعة األوىل

 لصربي أبو اد، كتاب احلرية، ١٩٥٢ يوليو ٢٣ مقدمات ثورة - سنوات الغضب-
 .١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ألوىل، الطبعة ا

 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب لعبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي، دار الكتب -
 .العلمية، بريوت

 .هـ١٤٠٤ شرح العقيدة الطحاوية حملمد بن أيب العز احلنفي، ط -

 شعب اإلميان أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي رمحه اهللا، دار الكتب العلمية، بريوت، -
 .هـ، الطبعة األوىل١٤١٠ة سن

 صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج أيب احلسني القشريي النيسابوري، دار إحياء التراث -
 .العريب، بريوت



 

٨١١ 

 صحيح مسلم بشرح النووي أليب زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي، دار إحياء -
 .هـ، الطبعة الثانية١٣٩٢التراث العريب، بريوت، سنة 

 .صر تفسري ابن كثري للشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا، طبعة دار املعارف عمدة التفسري خمت-

 غياث األمم يف التياث الظلم لعبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين أيب املعايل، دار -
 .، الطبعة األوىل١٩٧٩الدعوة، األسكندرية، سنة 

امل، الطبعة للدكتورة لطيفة حممد س) ١٩٥٢ -١٩٣٦( فاروق وسقوط امللكية يف مصر -
 .م، مكتبة مدبويل، القاهرة١٩٨٩هـ، ١٤٠٩األوىل 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين -
 .هـ١٣٧٩الشافعي، دار املعرفة، ، بريوت، سنة 

 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري حملمد بن علي الشوكاين -
 . اهللا، دار الفكر، بريوترمحه

 فتح ايد شرح كتاب التوحيد، بتعليق الشيخ حممد حامد الفقي رمحه اهللا، طبعة أنصار -
 .السنة احملمدية

 . الفصل يف امللل والنحل أليب حممد بن حزم رمحه اهللا-

 - فيض القدير شرح اجلامع الصغري لعبد الرؤوف املناوي، املكتبة التجارية الكربى-
 . الطبعة األوىل-هـ١٣٥٦ سنة -مصر

 . سيد قطب رمحه اهللا-كما حنسبه- يف ظالل القرآن لألستاذ الشهيد -

 .١٩٨٥ كلميت للمغفلني حملمد جالل كشك، الطبعة الثانية -

 ).أكتوبر( جملة -

 . جملة الدعوة-

 . جملة العامل-

 . جملة اتمع-

 . جملة لواء اإلسالم-

 . جملة الة-

 .ئل اإلمام الشهيد حسن البنا رمحه اهللا جمموعة رسا-
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 جمموع الفتاوى ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أيب العباس رمحه اهللا، مكتبة ابن -
 .تيمية

 . مذكرات الدعوة والداعية حلسن البنا رمحه اهللا-

 . مسند اإلمام أمحد بن حنبل ألمحد بن حنبل أيب عبداهللا الشيباين، مؤسسة قرطبة، مصر-

 املصنف يف األحاديث واآلثار أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف رمحه اهللا، -
 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض، سنة 

 املعجم الكبري لسليمان بن أمحد بن أيوب أيب القاسم الطرباين رمحه اهللا، مكتبة العلوم -
 .طبعة الثانيةم، ال١٩٨٣ -هـ١٤٠٤واحلكم، املوصل، سنة 

 . املقاومة السرية يف قناة السويس لكامل الشريف-

 . من معامل احلق يف كفاحنا احلديث حملمد الغزايل-

 .ألسامة محيد) ١٩٨٦ - ١٨٠٩( موجز تاريخ مصر يف احلقبة العلمانية -

 النقاط فوق احلروف، اإلخوان املسلمون والنظام اخلاص ألمحد عادل كمال، الزهراء -
 .م العريبلإلعال

 . الوالء والرباء عقيدة منقولة وواقع مفقود ألمين الظواهري-

 . اليهود املصريون بني املصرية والصهيونية لسهام نصار، دار الوحدة العربية-
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 فهرس الكتاب

  

 املــحــتــويــات 
 قصيدة أمينة قطب
 مقدمة الطبعة الثانية

 رعية بعض األصول الش-بني يدي البحث: الباب األول
  متهيد

 يف بيان حكم من مل حيكم مبا أنزل اهللا:  الفصل األول
 يف بيان مناقضة الدميقراطية لإلسالم:  الفصل الثاين
 يف بيان حكم مواالة الكافرين واملرتدين:  الفصل الثالث
 مواقف اإلخوان مع احلكومات يف مصر خالل ستني عاماً: الباب الثاين

  متهيد
 ن ورفض اخلروج على احلاكم مع االلتزام بالدستور والقانوناإلخوا:  الفصل األول

  موقف اإلخوان من الدميقراطية-١  
  موقف اإلخوان من العلمانية-٢  
  موقف اإلخوان من الدستور-٣  
  الينبغي أن تكون الشريعة املصدر الوحيد للقانون-٤  
  موقف اإلخوان من القانون الوضعي-٥  
 االنتخابات والربملان موقف اإلخوان من -٦  
-ويتضمن الرد على كالم  فيه خلط حلسن البنا :  الوصول للحكم بالطريق القانوين-٧  

  عن األمر باملعروف والنهي عن  املنكر وأسلوب تغيري احلكم-رمحه اهللا
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ويتضمن بيان احليلة اليت تواطأ فيها اإلخوان  مع :  التدرج يف تطبيق الشريعة-٨  
 هلا -رمحه اهللا- خمرج للحكومة من مطالبة الشيخ صالح أبو إمساعيل  احلكومة إلجياد

 .بوجوب التطبيق الفوري للشريعة
  تعاون اإلخوان مع احلكومات على استقرار أمنها-٩  
  اإلخوان وعدم حتدي السلطة -١٠  
  موقف اإلخوان من العنف-١١  
 إلخوان حكم احملكمة يف قضية السيارة اجليب دليل على أن ا-١٢  

  أبرياء من العنف واإلرهاب والسعي لقلب نظام احلكم
  فقط-عدو الوطن- القتال عند اإلخوان ضد العدو اخلارجي -١٣  
  مجع اإلخوان للسالح كان لفلسطني وليس لقلب نظام احلكم-١٤  
  اغتيال اخلازندار وماكشفه من خلط يف أفكار اإلخوان-١٥  
 ن اختالف ونقائص يف منهج اإلخوان املسلمني مقتل النقراشي وماكشفه م-١٦  
 »ليسوا إخوانا وليسوا مسلمني« بيان - ١٧  
  استنكار اهلجوم على حسن أيب باشا-١٨  
  قصة الضابط حممود عبده-١٩  

 اإلخوان واحلكام:  الفصل الثاين
 اإلخوان وامللك:   املطلب األول

 لهم والعديد من مواقفهم إظهار التأييد للملك يف صحف اإلخوان ورسائ-١   
  اجلوالة وامللك-٢   
  عقد املؤمتر الرابع لإلخوان املسلمني-٣   
  السعي للمناداة باخلالفة لفاروق-٤   
  التفاهم مع امللك على إزاحة النقراشي يف-٥   

 ]١٩٤٦[ مقابل إظهار التأييد للملك يف فرباير 
 ]م١٩٤١[راج عنه بعد اعتقاله  تدخل للملك إلعادة البنا بعد نقله واإلف-٦   
  مع امللك على حماربة الشيوعية حتت لوائه-رمحه اهللا- اتفاق حسن البنا -٧   
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  دعم امللك للجماعة-٨   
  استشارة امللك للبنا يف تعيني إمساعيل صدقي رئيساً للوزارة-٩   
  سعى البنا للقاء امللك-١٠   
  اختيار اهلضييب مرشداً عاما-١١   
  لقاء اهلضييب بامللك-١٢   
 وما أحدثه ) عميل اإلنكليز( نئة اهلضييب حلافظ عفيفي -١٣   

 من أزمة يف صفوف اإلخوان وغضب اهلضييب لذلك
 اإلخوان والضباط األحرار ومجال عبد الناصر:   املطلب الثاين

  بداية معرفة مجال عبد الناصر باإلخوان املسلمني-١   
 لتنظيم العسكري لإلخوان ال حيملون الفكر اإلسالمي معظم الضباط يف ا-٢   
  متلص مجال عبد الناصر من مجاعة اإلخوان-٣   
  تفكك اهليكل التنظيمي للضباط األحراربسبب حرب فلسطني-٤   
  افتقار تنظيم الضباط األحرار ألي فكر حمدد-٥   
 فكر حمددتعاون اإلخوان مع الضباط األحرار يف االنقالب رغم افتقارهم ل-٦

  تنصل مجال عبد الناصر من االتفاق مع اإلخوان املسلمني-٧   
  طوفان تأييد اإلخوان للثورة رغم عدم جديتها حنو التغري اإلسالمي-٨   
  رفض اإلخوان املسلمني دخول الوزارة وعصيان الباقوري مث نئتهم له-٩   
 ل الدميقراطية رفض اإلخوان دخول هيئة التحرير وحصر اخلالف حو-١٠   
 ١٩٥٣ توسط الضباط يف الفتنة اليت نشبت بني اإلخوان يف نوفمرب -١١   
  حادث املنشية وخطاب اهلضييب لعبد الناصر-١٢   
  التلمساين يتذكر حماسن أعداء اإلسالم-١٣   

 اإلخوان وأنور السادات:   املطلب الثالث
  شكر اإلخوان للسادات بعد اإلفراج عنهم-١   
  اتفاق اإلخوان مع السادات-٢   
  مواجهة التلمساين للسادات مث لقاؤه به يف القناطر-٣   
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  محد اإلخوان للسادات وثناؤهم عليه-٤   
  دعاء التلمساين للسادات بطول البقاء ألقصى مدة ممكنة           -٥   
 الديين استنكار التلمساين لقتل السادات واعتباره جرمية بعيدة عن املعتقد -٦   
 تشكيك عمر التلمساين يف حادثة قتل أنور السادات                                                    -٧   
  ثناء التلمساين على فؤاد حميي الدين-٨   

 اإلخوان وحسين مبارك:   املطلب الرابع
 رئاسته رضا التلمساين عن حسين مبارك ودعاؤه له بالدوام واعترافه ب-١   
  اعتبار حامد أيب النصر نفسه جندياً حلسين مبارك وتربؤه ممن يكفر احلاكم-٢   
  مأمون اهلضييب ينفي كراهية اإلخوان حلسين مبارك ألنه مل يضطهدهم-٣   
  صالح شادي يربر سقطة اإلخوان التارخيية بترشيح حسين مبارك للرئاسة-٤   
  مبارك عصام العريان يتمسك مببايعة حسين-٥   
  عتاب حممد السيد حبيب حلسين مبارك-٦   
  التلمساين ال يصدق يف حديثه عن السجن ويثين على رفعت احملجوب-٧   

 اإلخوان واألحزاب:  الفصل الثالث
   مقدمة

  من األحزاب-رمحه اهللا- موقف حسن البنا -١   
  من األحزاب-رمحه اهللا- موقف خلفاء حسن البنا -٢   
 نع من وجود حزب شيوعي يف ظل احلكم اإلسالمي أو أي أحزاب أخرى الما-٣   
  ال مانع من وجود حزب ناصري يف مصر-٤   
  عمر التلمساين وتقلب موقف اإلخوان من حزب العمل االشتراكي-٥   

 اإلخوان والوفد:   املطلب األول
  حقائق عن الوفد-١   
  حقائق عن سعد زغلول-    أ
 زب الوفد بعض مواقف ح-    ب

  موقف اإلخوان من الوفد قبل الثورة-٢    
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   للنحاس-رمحه اهللا- مدح حسن البنا -     أ
  التلمساين الوفدي-     ب
  التعاون مع النحاس إبان احلرب العاملية الثانية-     ج
 السياسة العامة لإلخوان مع احللفاء يف أثناء احلرب العاملية الثانية) ١      (
 ومن مظاهر هذه السياسة مع الوفد واحللفاء) ٢      (

  عن ترشيحه بناء على اتفاق مع النحاس-رمحه اهللا-تنازل حسن البنا ] أ       [
         تعليق هام حول السعي لتحقيق احلكم اإلسالمي عن طريق االنتخابات

األمة، ال اعتراض على االنتخابات كوسيلة الختيار نواب وحكام :          األمر األول
 ولكن االعتراض على إجرائها حتت سلطة الدستور العلماين املخالف للشريعة

االنتخابات لن توصل للحكم اإلسالمي، فالغرب وعمالؤه حيصرون :          األمر الثاين
 الدميقراطية عليهم وعلى أتباعهم العمالء فقط

 ١٩٤٢ فرباير سنة ٤موقف اإلخوان من حادثة ] ب       [
 »الكتاب األسود«موقف اإلخوان من ] ج[       

 وزراء الوفد يزورون املركز العام] د       [
  مواقف اإلخوان مع الوفد احلاىل-٣    
  قصة التعاون مع الوفد-     أ
  اإلشادة مبآثر الوفد-     ب
 رمحه اهللا) صالح أبو إمساعيل( املؤامرة على -     ج
  أمنية ودعاء للتلمساين-     د
 اإلخوان والسعديون: طلب الثاينامل

  مقدمة عامة-١   
  تشجيع ورعاية السعديني لإلخوان-٢   
  شهادة أمحد حسني-    أ
  مساح النقراشي لإلخوان بعقد مؤمترهم العام رغم حظر املؤمترات-    ب
  تقرير عن لقاء مستشار السفارة الربيطانية ووكيل وزارة الداخلية-    ج
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 )اجلزء الثاين من الصفقة(وان يف تأييد السعديني  مواقف اإلخ-٣   
  رفض النقراشي يف البداية السماح لإلخوان حبرية العمل وعقد االجتماعات       -    أ
  تأييد اإلخوان لوزارة النقراشي األوىل-    ب
  وزارة النقراشي الثانية وتأييد اإلخوان هلا-    ج
 حدة ومهامجة منتقديه واستقباله حني عاد فاشال تأييد النقراشي يف األمم املت-    د

  إلبراهيم عبد اهلادي جمامالً يف مرتله-رمحه اهللا- زيارة اهلضييب -    هـ
 اإلخوان وإمساعيل صدقي:   املطلب الثالث

  من هو إمساعيل صدقي-   أ 
  وجاء صدقي لرئاسة الوزراء-   ب 
  وبدأ اإلخوان يأيدون إمساعيل صدقي بوضوح-   ج
  تأييد صدقي يف املفاوضات مث العدول عن ذلك-   د 

  وقد استفاد اإلخوان من تأييدهم لصدقي-   هـ 
 اإلخوان وحزب األحرار الدستوريني:   املطلب الرابع

 خامتة
 ملحق
 املراجع
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 :صدر للمؤلف
  

 .حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت سنة ربانية ال تتبدل -

 .م القمري رمحه اهللارسالة مبناسبة استشهاد األخ عصا -

 . الطبعة الثانية-الكتاب األسود قصة تعذيب املسلمني يف عهد حسين مبارك -

 . رسالة عن بعض معاين اجلهاد يف عملية إسالم آباد-شفاء صدور املؤمنني -

 .مصر املسلمة بني سياط اجلالدين وعمالة اخلائنني -

رية احلركة فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عليه و سلم، تأمالت يف مس -
 .اجلهادية مبصر

 .الوالء والرباء عقيدة منقولة وواقع مفقود -

 .رسالة يف تأكيد تالزم احلاكمية والتوحيد: إعزاز راية اإلسالم -

 . أشرف قُربات العباد؛ محالت املوت واالستشهاد رسالة عن: ريح اجلنة -
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 التاسع و األربعوناخلطاب 

 

  ظَامظَامدروس و ِعبر و أَحداثٌ ِعدروس و ِعبر و أَحداثٌ ِع
   ِللِهجرِة ِللِهجرِة١٤٢٧١٤٢٧ سنِة  سنِة ييفِِف

 
  هـ١٤٢٨ حمرم ٢٦
  م٢٠٠٧ شباط/فرباير ١٣

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛ةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍنأيها اإلخو
 

مرت بنا سنةٌ مضت، وأقبلت علينا سنة جديدة، بعد هجرة املصطفى صلى اهللا عليه 
وقد مرت يف السنة وسلم، أسال اهللا العلي القدير أن جيعلها سنة الفتح والنصر بعون اهللا، 

، وتزايد وعي األمة املسلمة مبا أنكشف هلا من روس وعرب وأحداث عظاماملاضية د
حقائق وما سقطت أمامها من أقنعة، ولعل يف بداية السنة اجلديدة فرصة لكي نلقي الضوء 

 .الفائتةعلى بعض األحداث اهلامة يف السنة 
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نامي  وبتصاعد وت، اضطرار بوش باالعتراف بالفشل يف العراقفمن أهم هذه األحداث؛

 بعد أن ظل يعاند كعادته ويكرر الكذب الذي ،مقاومة الطالبان اجلهادية يف أفغانستان
 اً، وبوش يعاين من نفسية املدمن، وقد كان مدمن"ينتصر يف العراق وأفغانستان"أدمنه بأنه 

 فهم أهل اخلمر وإدماا، ولكن ؛ و األمريكان أعلم بذلك،للخمر، وال أعلم حاله اآلن
 :الكذب واملقامرةشخصيته جيده مدمن لنقيصتني أخرتني؛ املتفحص ل

 
أمــا الكذب فرصيده فيه معروف، وقد سجل يف تاريخ البشرية كأحد أشهر  •

 .الكذابني
 يف الرهان اخلاسر، حىت يصل لإلفالس لالستمرارأمــا إدمانه للمقامرة فيدفعه إىل  •

ولو تركه األمريكان حلاله  ،التام؛ وهو الدافع النفسي الواضح بسياسته يف العراق
 .م للعراق حىت يقتل ااهدون أخر جندي منهمافسيظل يرسل قو

 
ن األمريكان هم الذين اختاروه إوإذا كان بوش مدمن للخمر والكذب واملقامرة ف

 بل وال يعفي ، طمعاً يف ثروات املسلمني وعداًء هلم، ولذلك فالعاقل ال يعفيهم؛مرتني
 انتخبوا سائر شعوب التحالف الصلييب من املسؤولية؛ فهم الذين الشعب الربيطاين، وال

ن إحلفائهما، وأيدوهم يف عدوام على أفغانستان والعراق، ولكين أنبئهم  بلري و بوش و
 : فرضا وجودمها على الواقع بفضل اهللا،كانوا ينتبهون ألمرين خطريين

 
نكم تواجهون االنتفاضة اجلهادية  ولك، أنكم ال تواجهون أفراد أو تنظيماتاألمر األول؛

 السعي يف ى ولذلك فأنكم مضيعون جهودكم بدعو،لألمة املسلمة الغاضبة املتحفزة
 .تنظيم الفالين ال أو اجلماعة الفالنية و،القضاء على فالن أو فالن

 
 إن حلفائكم قد وىل عهدهم وبزغ عهد اجلهاد وااهدين، وإذا استمررمت األمر الثاين؛
اتكم احلالية فستنهزمون بإذن اهللا يف أفغانستان والعراق يف القريب العاجل، وهذا يف سياس
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سيحفز القوى ااهدة املسلمة لتصعد مواجهتها لكم، وكلما تأخرمت يف العودة للسياسة 
 وستستمرون يف الرهان اخلاسر املؤدي لإلفالس التام ،الواقعية احلكيمة فستزيد خسارتكم

 .بإذن اهللا
 
تم حينئذ أشبه باملريض العنيد الذي أصابه السرطان، ويأىب أن يستجيب لنصيحة وأن

ومن يعلم فرمبا كان هذا !  وكلما تأخر يوم يف االستجابة كلما قلت فرصة شفائه،اجلراح
 .إلصرار على املقامرة اخلاسرة هو عقوبة اهللا لكم على جرائمكم يف حق البشريةاالعناد و

 
 ،]٤١:املائدة[} ومن يِرِد اللّه ِفتنته فَلَن تمِلك لَه ِمن اللِّه شيئًا{: يقول احلق تبارك وتعاىل
 الذي يزعم أنه ينشر ،حذروا من خداع بوش املقامر الفاشلا و،فانتبهوا قبل فوات األوان

 .جبثث قتالكم وأشالء جرحاكم الدميقراطية يف العامل
 

شاهدون على التعذيب ، ع أمريكا وعمالئهاوأنا واملاليني مثلي شاهدون على فظائ
 بل وحماربة ،وسرقة الثروات الحنالل اخللقياوالفساد السياسي واملايل وتزوير االنتخابات و
 .اإلسالم اليت تنشرها دميقراطية أمريكا يف بالدنا

 
ختاركم الشعب ملعارضتكم لسياسة بوش يف ا لقد ؛قول هلمأا الدميقراطيني يف أمريكا فمأ

 ويبدو أنكم ستشاركونه يف اهلزمية ،نفس اهلاويةل ولكن يبدو أنكم تسريون معه ،اقالعر
 وسيكتشف الشعب األمريكي أنكم مجيعاً وجه واحد لعملة الظلم ،واخليبة احملتمة بإذن اهللا

 .جرام والفشلاإلو
 

 الذي أبطل بفضل اهللا ونعمته سعي اخلونة الذين دخلوا كابل وبغداد، على ؛ذلك الفشل
 وخيب آماهلم وهم يعاينون اقتراب ااهدين حثيثاً من النصر، ،هور الدبابات األمريكيةظ

فاستصرخوا واستغاثوا بأمريكا ملحني متوسلني أن تستمر يف احتالل بالدهم ويف رفع 
 .رايات الصليب فوق رؤوسهم
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منه،  عليهم أن يواجهوا مصريهم الذي ال مفر ؛هؤالء اخلونة يف العراق وأفغانستان
فأمريكا اليت حتولت من الشيطان األكرب للحليف ، وجياوا احلقائق اليت ال مهرب منها

 وإذا كان ااهدون ،وشكت أن ترحل وتتركهم كما تركت أمثاهلم يف فيتنامأاألقرب، 
 وإذا كانت !قد قصموا بفضل اهللا ظهر أمريكا فهل سيصمد العمالء أمامهم بدون أمريكا

 مساعدات ةفماذا ستغين عن اخلونة أي ات لن تغين عن األمريكان شيئاً،الدبابات والطائر
 !أو دعم خارجي

 
 فعليها أن جتين حصادها ؛أما الدول اليت تواطأت مع الصليبني على غزو العراق وأفغانستان

 ومـــدى اخليانة ،نكشف لألمة املسلمة مدى النفاق والدجل الذي رددتهااملر بعد أن 
 ،وهي تطعن األمة املسلمة يف ظهرها طلباً للمغنم الرخيص واملكسب احلراماليت ارتكبتها، 

، ]٨١:يونس [}ِإنَّ اللّه الَ يصِلح عملَ الْمفِْسِدين {: قال تعاىل،فلحق ا العقاب الرباين
 وهلم يف مصري الشاه ، على خدماتهاًوعلى هذه الدول أن تعلم أن أمريكا ال تشكر أحد

 .رفات ذكرى واية ع،عربة
 

 أن ؛وعلى كل من شارك األمريكان يف محلتهم الصليبية من عمالء وجتار دين وحكام
 ولكنهم سيواجهون بإذن ،يعلموا أم مل يواجهوا أسود اجلهاد يف أفغانستان والعراق فقط

 مسلمة غاضبة متنمرة قد انكشفت هلا خيانام اهللا أمة مسلمةً أحياها اجلهاد، أمةً
 .وجرائمهم

 
 ،نساب املزعومةاأل و،لقاب الفخمةاأل و، والعمائم الضخمة،ن اللحى الطويلةإ

 كل هذه ال تغين من احلق شيئاً، وال تستر جرائم التعاون مع ،واخلرافات املروجة
 تلك اجلرائم ، وقتل املسلمني يف العراق وأفغانستانة،الة الكفار الغزاا ومو،نييالصليب

واليت ستفجر بركان الغضب اإلسالمي  هم مرتكبوها، نماليت تعرف األمة املسلمة 
 . الدفاع عن اإلسالمادعواضد الدجالني الذين 
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 حاول ،كسب احلرام من أمريكااملتكالب على للويف خضم الدجل باسم اإلسالم 

ون م ففي قطر ما يص،البعض أن يفرق بني جرائم األمريكان يف منطقة دون أخرى
يف قطر أخرى يعتربوا احلليف األكرب، ويتوسلون هلا أن ال  و ،ألكرباأمريكا بالشيطان 
 .تسحب جنودها

 
 فيتصدون ،أهل اإلخالص والوفاءو  ،أهل الثبات والرباطو  ،أما أهل اإلميان واجلهاد

 يتصدون هلا يف ،حلملة أمريكا الصليبية يف كل مكان من ديار اإلسالم بعون اهللا وقوته
الصومال ون والعراق وفلسطني ولبنان وجزيرة العرب ومصر الشيشان والفلبني وأفغانستا

 ويتبعون قول ، ويف كل مكان تدنس فيه أقدام الصليبني والصهاينة ديار اإلسالم،واجلزائر
واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع  وقَاِتلُواْ الْمشِرِكني كَآفَّةً كَما يقَاِتلُونكُم كَآفَّة {:احلق سبحانه

لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر   {:ويعملون بقوله سبحانه، ]٣٦:التوبة[} نيالْمتِق
 لَِئكأُو مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي

وِبِهم الِْإميانَ وأَيدهم ِبروٍح منه ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار كَتب ِفي قُلُ
 ماللَِّه ه باللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحز بِحز لَِئكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضيا رِفيه اِلِدينخ

 ].٢٢:اادلة [}الْمفِْلحونَ
 
ن املخطط األمريكي يف لبنان هو نفسه املخطط األمريكي يف العراق وأفغانستان إ

 والذي ، ال فرق،ألردن ودول اخلليج واجلزائر والصومالاوفلسطني ومصر والسعودية و
 لرسول صلى اهللا عليه وسلم و ليتعاون مع احلملة الصليبية الصهيونية يف لبنان خائن هللا و

 وكذلك املتعاون معهم يف أفغانستان ،ته األطهار رضوان اهللا عليهم األبرار وآله بيألصحابه
 إال يف ،وال فرق بني اخليانة هنا واخليانة هناك ،والعراق وفلسطني ومصر واجلزيرة وغريها

 ةصفقات مشبوهل اً ألمريكا وإسرائيل تنفيذباالستسالم ويطالبها ،ذهن من خيادع األمة
 .مثآ وجنياً ملكسٍب

 



 

٨٢٥ 

أن التصدي حلملة الصليبية الصهيونية يف لبنان جهاد بينما التصدي هلا يف والذي يزعم 
 ].٤٩:التوبة[} أَالَ ِفي الِْفتنِة سقَطُوا{ ، هو املثري للفتنة؛العراق فتنة وعبث

 
 وخططوا وتعاونوا مع واتفقوان الذين أثاروا الفتنة يف العراق هم الذين تواطئوا إ

 وقاتلوا ااهدين حتت ، وحاربوا دفاعاً عنهم، وبعدهه،ء وأثنا، قبل الغزو،األمريكان
لعراق ويف غريه من ديار ايف   الفتنةا هؤالء هم مثريو؛ وقتلوا املسلمني أرضاًء هلم،صليبهم
 حىت إذا هجم ، وندبوا و ولولوا الذين طاملا تاجروا باإلسالم وتباكوا عليه وناحوا،اإلسالم

إذا م حتت رايام ويف الصف  نيون على أبنائه وديارهأعداء اإلسالم الصليبيون الصهيو
 ويقتلون أبناء أيب بكر وعمر وعلي واحلسن واحلسني ، يعتدون ويقاتلون،األول معهم

 .رضوان اهللا عليهم أمجعني
 

والذي يزعم أن القتال يف العراق هو خمطط أمريكي خللق دويالت طائفية متحاربة ال 
دنيا كلها تعرف من الذي تعاون مع األمريكان يف محلتهم ل فاى،خيدع أحد ذه الدعاو

ألحزاب ا اجلميع يعرف أن جتار الدين اخلونة و، وبعدهه، وأثناء، قبل الغزو،الصليبية
العلمانية الكردية هم الذين ينفذون خمطط أمريكا لتقسيم ديار اإلسالم، وأن ااهدين هم 

 وأن جهاد ااهدين وقتاهلم لتكون كلمة اهللا ،الذين أفشلوا هذا املخطط بعون اهللا ومدده
 .هو الذي هزم أمريكا حبول اهللا قوته وخيب مسعى من يتسول بقائها، هي العليا

 
 يطعن ارتكاا يف شرعية أية جمموعة ، وشرعيةعقائديةن هناك حمظورات إ؛ أميت املسلمة

رة أعداء اإلسالم للغزاة حاكم لغري الشريعة أو مناصالترضا بال ف،تزعم االنتساب لإلسالم
 أو مقاتلة املسلمني حتت رايتهم ،ومشاركام يف الكيانات اليت ينشئوا لتحمي مصاحلهم

التفاقيات اليت ترتع أجزاء من ديار اإلسالم، أو اليت ا أو القبول بالقرارات و، عنهمودفاعاً
 هذه اجلرائم تطعن يف  أياً من،حترم اجلهاد وتقر بوجود القوات األجنبية يف ديار اإلسالم

 .شرعية أية جمموعة تقترفها
 



 

٨٢٦ 

 وعلينا أن ،علينا كأمة مسلمة أن نعي هذه املخاطر وحنذر من الداعني هلا واملقرين هلا و
رادة الغرب الصهيوين الصلييب علينا، أن إنتصدى للقرارات الدولية اليت يراد ا فرض 

 من قرار دأً ِب؛إلسالم وتسلمها ألعدائه من ديار انرفض تلك القرارات اليت تقتطع أجزاًء
 واتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربه وأسلو وقراري ٢٤٠ بالقرار تقسيم فلسطني مروراً

 وقراري جملس األمن بتدخل القوات ١٧٠١احتالل أفغانستان والعراق وانتهاًء بقرار 
ا، ونربأ مما  جيب أن نتصدى هلة كل هذه القرارات باطل،املعتدية يف دارفور والصومال

 .يوافق عليها أو يقر ا
 

 وأن ال ،١٧٠١خوة اإلسالم واجلهاد يف لبنان أن ال يرضخوا للقرار إين أدعو إولذلك ف
 وال بوجود القوات الدولية الصليبية يف ، كلم للخلف٣٠يقبلوا بإزاحة حدود لبنان 

كل القوى السياسية ن وافقت على ذلك القرار إ حىت و،جنوبه بينهم وبني فلسطني احملتلة
الرتباطات او الرمسية املرخص هلا من احلكومة اللبنانية بناًء على التوازنات الدولية

 .اخلارجية
 

جيب على األمة املسلمة وطليعتها ااهدة يف لبنان أن تعلم أا تقف وحدها يف مواجهة 
 وأنا ، وعمالً قوال١٧٠١ًاملخطط الصلييب الصهيوين، وعليها أن تعمل على رفض القرار 

أعلم أن اجلميع سيقف يف وجهها ألن كل القوى الرمسية املرخص هلا، هلا ارتباطاا 
 ،اخلارجية اليت تسريها وفق هواها، ولكن يبقى ااهدون وحدهم ليس هلم إال اهللا

 ].٤٥:النساء[} وكَفَى ِباللِّه وِليا وكَفَى ِباللِّه نِصريا{
 

 فال ،مامهم طويل واملهمة شاقة ولكن عليهم أن يبدأ العمل من اآلنوأنا أعلم أن الطريق أ
 ويفرض الوجود ، كلم للوراء٣٠ة اللبنانيميكن أن نقبل بالقرار الذي يرجع احلدود 

 وحيرم اجلهاد ضد اليهود يف فلسطني، ويعزل ااهدين يف ،الصلييب الدويل يف لبنان
 .فلسطني عن ااهدين خارجها

 



 

٨٢٧ 

 زعم ؛تكالب على املكسب احلرام من أمريكاالجل باسم اإلسالم بويف خضم الد
 !ألردن محاة ألهل السنةاالبعض أن حكومات السعودية ومصر و

 
 !حسبنا اهللا ونعم الوكيل

 
 ةًقتل مليون طفل من أبنائه محا كان الذين أعانوا أمريكا على حصار العراق و مىت •

 !ألهل السنة
 هلا وا ووفر،ملؤنازاد وال القوات األمريكية بواود وزوا ومولامىت كان الذين أمدو •

 ألهل اًعينوها يف محلتها ضد أفغانستان والعراق أنصاريالقواعد واملطارات واملخازن ل
 !السنة

 !من أين انطلقت الطائرات اليت قصفت أفغانستان والعراق •
 !ومن أين انطلقت القوات اليت غزت العراق •
 !ولية الحتالل أفغانستان والعراقومن الذي وافق على القرارات الد •
 !من الذي أعترف حبكومات العمالة اخليانة والردة يف أفغانستان والعراق •
 !من الذي طارد وحارب كل من أراد اجلهاد يف أفغانستان والعراق •
 !من الذي أعترف بإسرائيل وأقرها على اغتصاب فلسطني •
 !قالت السريةمن الذي يعذب وينكل بااهدين وينشئ ألمريكا املعت •
 !!ومن •
 !!ومن •
 !!ومن •
 
 أما سنة النيب حممد ،السنة الصهيونية السنة الصليبية،  هم محاة السنة األمريكية،؛نعم

 .صلى اهللا عليه وسلم، فهم أعدائها وحماربوها
 



 

٨٢٨ 

ِمِنني ومن الَّ يتِخِذ الْمؤِمنونَ الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن دوِن الْمؤ {:يقول احلق تبارك وتعاىل
يفْعلْ ذَِلك فَلَيس ِمن اللِّه ِفي شيٍء ِإالَّ أَن تتقُواْ ِمنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللّه نفْسه وِإلَى اللِّه 

ِصري٢٨: آل عمران [}الْم.[ 
 
لَِّذين يتِخذُونَ الْكَاِفِرين أَوِلياء ِمن ا * بشِر الْمناِفِقني ِبأَنَّ لَهم عذَابا أَِليما {:قال اهللا تعاىل و

 ].١٣٩-١٣٨:النساء [}دوِن الْمؤِمِنني أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ الِعزةَ ِللِّه جِميعا
 
وِلياء بعضهم أَوِلياء يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَ {:قال اهللا تعاىل و

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتن يمٍض وعِفي  * ب ى الَِّذينرفَت
ى اللّهسةٌ فَعآِئرا دنِصيبى أَن تشخقُولُونَ ني ونَ ِفيِهماِرعسي ضرقُلُوِبِهم م ِح أَوِبالْفَت أِْتيأَن ي 

اِدِمنين فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبحصِعنِدِه فَي نٍر مالء  * أَمـؤواْ أَهنآم قُولُ الَِّذينيو
يا  * صبحواْ خاِسِرينالَِّذين أَقْسمواْ ِباللِّه جهد أَيماِنِهم ِإنهم لَمعكُم حِبطَت أَعمالُهم فَأَ

أَيها الَِّذين آمنواْ من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى 
ونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُ

ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يِتيِه مؤونَ  * اللِّه يِقيمي واْ الَِّذيننآم الَِّذينو ولُهسرو اللّه كُمِليا ومِإن
ه والَِّذين آمنواْ فَِإنَّ ِحزب اللِّه ومن يتولَّ اللّه ورسولَ* الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راِكعونَ 

 ]٥٦-٥١:املائدة [}هم الْغاِلبونَ
 

 أن على الدول العربية أن ب لنصرة العرب يف ؛ومن األقوال اليت روجها البعض
  : وهو قول متهافت من وجهني،العراق

 
عرب العراق  ولو كانت تريد نصرة اً، وال عجماً عربت أن هذه الدول ال نصر؛األول

 عرب وغري ، ولكنهم نصروا األمريكان على كل أهل العراق،لنصرم قبل الغزو وأثناءه
 ؛ كل بطريقته،عرب

 



 

٨٢٩ 

 ، نصب عنده الصواريخ،فمن مل تنطلق من عنده الطائرات والقوات -
 ، أساطيلهم بالوقودمن مل يشرفه األمريكان بذلك، أمد و -
 بقرار احتالل العراق وأعترف حبكومة  أقر،ومن مل يشرفهم األمريكان ذا وال بذاك -

 .العمالء املرتدين فيه
 ا تعي، للمناسباتاًوجامعتهم العربية أصبحت متحفاً للكرامة العربية احملنطة، ودار -

 .تصوير وتوزيع االبتساماتللأمانتها يف جمرد مل مشل زعمائهم يف قاعة واحده 
 
 .ا من ناحية حال تلك الدولهذ
 

 فاألمة املسلمة وطليعتها ااهدة ال توايل وال تعادي ،إلسالمامن ناحية العقيدة وأما  ثانياً؛
على عصبية وال قومية وال من أجل نصرة العرب على الفرس أو الكرد على العرب أو 

 نوايل ،ولكن اإلسالم يأمرنا أن نقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليااألمازيغ على العرب، 
 ونعادي أعدائه الذين اً، أو كردأتراكاً أو اً أو فرساًوا أفغانأنصار اإلسالم وأن كان

 هذا هو ميزان ، قرشيني هامشينياً أقحاحاًيتواطئون مع الصليبني واليهود وأن كانوا عرب
 .اإلسالم

 
 شعوبا يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم {:يقول احلق تبارك وتعاىل •

ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت ِعند كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتقَب١٣:احلجرات [}و.[ 
 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ آباءكُم وِإخوانكُم أَوِلياء إَِن  {:ويقول احلق تبارك وتعاىل •

قُلْ ِإن كَانَ *  الْكُفْر علَى اِإلمياِن ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ استحبواْ
آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ 

اِكنسما وهادنَ كَسوشخِبيِلِه تاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللِّه و نكُم مِإلَي با أَحهنوضرت 
الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه وِبأَم اللّه أِْتيى يتواْ حصبر٢٤:التوبة [}فَت.[ 

 



 

٨٣٠ 

 اجلاهلية ةين اهللا عز وجل قد أذهب عنكم عبإ( :ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم •
ينتِهني ل ، وآدم من تراب، والناس بنو آدم، مؤمن تقي وفاجر شقي،وفخرها باآلباء

يكونون أهون على اهللا من عدم من اجلعالن اليت تدفع ل أو أقوماً فخرهم برجاٍل
 .)بأنفها الننت

 
 ،ن أباكم واحدإن ربكم واحد وإيأيها الناس أال ( :وقال رسول صلى اهللا عليه وسلم •

 وال ، وال ألمحر على أسود، وال لعجمي على عريب،عجميأال فضل لعريب على  أال
 .)ال بالتقوى إسود على أمحرأل

 
غزونا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ساب معه ناس ": وقال جابر رضي اهللا عنه •

 فغضب ، فكسع أنصارياً، وكان من املهاجرين رجل لعاب،من املهاجرين حىت كثروا
 : وقال املهاجري،"يا لألنصار" : فقال األنصاري، حىت تداعوااً شديداًري غضباألنصا

 أهل ىبال دعوا م(:  وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال،"مهاجرينلليا "
 فقال النيب :ة، قالألنصاريا بكسعة املهاجري رخِبفأُ ،)؟ما شأم( :، مث قال)اجلاهلية

 .)"ا خبيثةدعوها فأ( :صلى اهللا عليه وسلم
 
  عليكم عبدرمن أُإ و، اهللاتقوايأيها الناس (: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم •

 .) ما أقام لكم كتاب اهللا؛ له وأطيعواوامسعا ف،حبشي جمدع
 
 اً، وكانوا أتراك؛لدولة العثمانيةلوقد دان املسلمني بالوالء  -
 اً،وكان كردي ؛ومن قبلهم دانوا بالوالء لصالح الدين األيويب -
 اً، وكان تركي؛زنكيبن ومن قبله لنور الدين  -
 اً، وكان بربري؛ودان املسلمون يف املغرب بالوالء ليوسف بن تاشفني -
 . وهو أفغاين؛وحنن بفضل اهللا وتوفيقه، بايعنا أمري املؤمنني املال حممد عمر -
 



 

٨٣١ 

ومن جلام  ، ومن الدعاة وااهدين خاصة،خواين املسلمني عامةإولذا أرجوا من 
 من ؤوا األخوة اإلسالمية وأن يترب أن يربزوا معىن؛ اإلعالمية على األخصوهيأم
 على أساس القومية، وأن ال يدفعنهم ظلم فئة أو كيان إىل ة واملوالة واملعاد،العصبية

 والَ يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم {:يقول احلق تبارك وتعاىل، ذكر كل قومهم أو جنسهم بسوء
 ].٨:النساء [}علَى أَالَّ تعِدلُواْ اعِدلُواْ هو أَقْرب ِللتقْوى

 
 جيد أن معظمها أن مل تكن كلها ،والناظر يف حال احلركات القومية واليسارية العربية

 :قد وصلت حلالة يف غاية من التدين
 
  أهم قضية قومية،؛فقد ختلوا عن فلسطني •
عتراف باستيالء إسرائيل عليها من أجل سالم الاتنازل عن معظمها وال بواورض •

 ،موهوم
 ،الحتماء بظل الشرعية الدوليةاوقبلوا مبسايرة احلكومات العربية و •
ويكفي أن احلركة القومية يف أهم قضية عربية يسيطر عليها ثلة من أمثال حممود عباس  •

 !وحممد دحالن
 

 !فما بالك بغريهافإذا كان هذا هو حال احلركة القومية يف أهم قضية قومية 
 

 ولكنهما ،حممود عباس وحممد دحالن ليس جمرد شخصني فاسدين يف منظمة صاحلة
 وال ميثالن شخصيهما بل ميثالن طبقة من الفاسدين العلمانيني املتعاونني ،ميسكان بالقيادة

 .مع أمريكا البائعني لفلسطني واملستسلمني إلسرائيل واحملاربني لإلسالم
 

 ؟تح أن يسألوا أنفُسهم يف سبيل ماذا يقاتلونف اتا املقاتلني حتت قيادولذلك فأين أدعو
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 ال ،ن فتح بدأت حركة حترير وطين علمانيةإ ف؛ن كانوا يريدون القتال يف سبيل اهللاإ •
 : بل من أجل أقامة دولة علمانية يف فلسطني،تقاتل من أجل أقامة دولة إسالمية

 
 فعن أيب موسى رضي اهللا ؛ن كلمة اهللا هي العلياإلسالم أن نقاتل إال لتكواوقد انا  )١

يا رسول اهللا ما القتال يف ":  فقال،جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم" : قال،عنه
فما رفع إليه : قال:  فرفع إليه رأسه،" ويقاتل محيةًاًن أحدنا يقاتل غضبإ ف؟سبيل اهللا

لعليا هو يف سبيل اهللا اكلمة اهللا هي من قاتل لتكون (:  فقال،رأسه إال أنه كان قائماً
 .")عز وجل

 
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ؛كما أن اإلسالم انا أن نقاتل من أجل العصبية الوطنية )٢

 .)تل حتت راية عمية يدعوا عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهليةمن قُ( :وسلم
 
 :وأن كانوا يريدون القتال من أجل حترير الوطن •
 
فتح قد سلمت الوطن الذي كان يزعمون القتال من أجل حتريره ن قيادات إف )١

 .إلسرائيل
 أي فلسطني اليت جتمدت يف ، ويسموا فلسطني التارخيية، منه باملئة٨٠  عنوتنازلوا )٢

 .متحف النسيان
 

 ولكين أدعوهم ؛لقاعدةل حلماس وال حلركة اجلهاد وال ينضموا  ألنوأنا ال أدعوهم
 وليس من ،لوا من أجل أقامة دولة إسالمية على كل فلسطنيللعودة لإلسالم لكي يقات

 .علمانية ترضى عنها أمريكا على فتات من فلسطني أجل أقامة دولة
 

 :خوة يف فلسطني يعتربون حممود عباس أخاً هلم من اإلاًومن املؤسف أن بعض
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 !أأمتهاليقتحموا املساجد ويقتلوا  وهذا األخ عباس يرسل جمرميه ليقتلوا ااهدين و •
هذا األخ عباس يسلط األخ دحالن ليعتقل ااهدين ويعذم ليعرف مكان األسري  •

وال داعي ملفوضات مع الفلسطينيني  اإلسرائيلي ويبشر إسرائيل بأنه سيصل ملكانه
 !بتبادل األسرى

 
يا هنية دوس دوس على " : أن املظاهرات اليت خرجت يف غزة لتهتف؛خواين يف فلسطنيإ

 ،لعلمانيني البائعني لفلسطني اخوة كان أوىل ا أن تتربأ من حكومة اإل"اسوسدحالن اجل
 .وةإخوتعاديهم يف اهللا، فهم يف ميزان اإلسالم جمرمون وليسوا 

 
تحاكم ال بالرضا من م ماذا جنيت؛الستشهاد والرباط يف فلسطنياخوة اجلهاد وإ
 ،رست عليكم كافة الضغوط ها أنتم قد حصرتم ومو!دستور والقوانني العلمانيةلل

خوة العلمانيني  وسفكت دماء مشاخيكم يف املساجد من اإل، قادتكم بالقتلواواستهدف
 !اجلواسيس البائعني لفلسطني

 
 يف سبيل حكومة ال يستطيع رئسيها أن ؟يف سبيل ماذا ختليتم عن التحاكم بالشريعة

جالس على الرصيف  ويظل ،منع من الدخولي  و!يدخل حىت يتم تفتيشه على معرب رفح
 وزير الدفاع اإلسرائيلي حىت يوافق ىيف برد الشتاء ينتظر توسط األخوة أيضاً املصريني لد

إهدار  يتم التنازل عن التحاكم للشريعة و أمن أجل هذه احلكومة املهزلة! على دخوله
 ؟عقيدة والوالء والرباء

 
ال إ وال حكومة ذات سيادة  لن تكون هناك حرية؛الستشهاداخوة اجلهاد والرباط وإ

، إال إذا أقمتم احلكومة اليت حتكم الشريعة  و،إذا حررمت فلسطني من اليهود وعمالئهم
 . فسيستمر مسلسل احلصار واملطاردة والقتل والوشاية؛أما قبل هذا و أما دون هذا
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سألوا ين أدعوهم مجيعاً أن يإ ف، القوميني واليساريني العرب للحقثوبوألين أرجوا أن ي
 ومن الذي أفسد خمططها ؟من الذي اليوم يتصدى اليوم ألمريكا وإسرائيل :أنفسهم

 ! ااهدينوا أليس؟اإلجرامي يف أفغانستان والعراق
 

 وافأين أدعوهم مجيعاً ألن يعود ة؛خرآلا خبسارة الدنيا وؤواوألين أحرص عليهم من أن يب
و  ، محلة صليبية يف التاريخضد أعىت ، وينضموا ملسرية اجلهاد يف سبيل اهللا،لإلسالم
 .إال باجلهاد إلسالم وا هلم أم مل جيد العزة إال يف أُأكد

 
 ومن ال ، ومحل السالح،أن الواجب العيين اليوم هو القتال يف سبيل اهللا؛ أميت املسلمة

وأن يليب طلبام ، يقدر على محل السالح فعليه أن يكون يف خدمة من حيملون السالح
 . الذين يتمتعون باحلماية الرمسية، أذانه عن أقوال مروجي التثبيط و التخذيلويصم

 
فغانستان والعراق واجلزائر  ألخواين املسلمني للنفريإوأنا من واقع ما أعلمه أدعوا 

 ااهدين يف حاجة إىل الرجال، واملال والعتاد والرأي واخلربة إخوانكمن إوالصومال، ف
 .واملعلومات

 
أن يتداعى أهل الصليب من كل حدب وصوب حلشد قوام وأمواهلم يف هل ميكن 

لعراق وأفغانستان بينما خيرج من بيننا من يسعى يف احليلولة بني املسلمني وبني النفري ا
 بوش قرر أن يرسل عشرين ألف من جنوده  أمل يسمعوا بأنَّ!لنصرة إخوام ااهدين
 . حسبنا اهللا ونعم الوكيل؟و جوابنا عليه فما ه! الكوجنرسهللعراق حىت ولو عارض

 
لألسف أن هؤالء املثبطني ملا هان عليهم السكوت على وجود القوات الصليبية يف 

 وملا هان عليهم انطالق هذه القوات من ديارهم لضرب املسلمني دون أن حيركوا ،ديارهم
كان أهون عليهم أن  ،صباغ الشرعية عليهإ بل وملا هان عليهم تربير هذا الوجود واً،ساكن

 .مينعوا قومهم من النفري جلريام
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 !فيا أخواين املسلمني أنفروا وال تكونوا من اخلوالف

 !انفروا وال تكونوا من القاعدينو
 !وانفروا وال تكونوا من املتثاقلني

 
انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم  {:يقول احلق تبارك وتعاىل

اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ 
م والَ تضروه شيئًا واللّه علَى ِإالَّ تنِفرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُ* قَِليلٌ 

ٍء قَِديري٣٩-٣٨:التوبة [}كُلِّ ش.[ 
 

ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ( : يوم فتح مكة،وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .)إذا استنفرمت فانفروا ونية، و

 
 أمريكا وافشلوا أسأل اهللا أن يبارك يف أسود العراق الذين قصموا ظهر ؛ويف ختام كلميت

لصليبيني وأعوام من جتار الدين والعلمانيني املتعاونني ل والذين يتصدون اليوم ،خمططاا
 األكراد بأن ااهدين هم أعدائهم من إخوام الذين خيدعون ،مع اليهود من دعاة العصبية

 .العرب فحسبنا اهللا عليهم وعلى افترائهم
 
 وعلى ، وتركمان على كلمة التوحيداً وكرداً عرب؛هدينسأل اهللا أن يوحد كلمة اا نو

كما أساله سبحانه أن جيمع قلوب ،  ضد أعدائهم الصليبني والصهاينة،اجلهاد يف سبيل اهللا
 .ااهدين يف لعراق على قلب رجل واحد حىت ال يفشلوا وتذهب رحيهم

 
 وأن يوفق ، الفتيةميةدولة العراق اإلسالوأساله سبحانه أن يؤيد بنصره وتوفيقه ومدده 

 وأن ميكن هلذه الدولة حىت ، حفظه اهللا مبا حيب ويرضىأبا عمر البغداديأمريها ااهد 
 وحىت تقيم يف عراق اخلالفة ، ااهدين واملسلمني يف العراقإخوااجتمع مشل كل 
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ليت  وختطوا حنو أقامة دولة اخلالفة ا،تحرير بيت املقدسلدولة إسالمية جماهدة تتوجه 
 .أسقطها الصليبيون وأعوام

 
 وأسال اهللا أن يربط على قلوم وأن يرتل ،كما أتوجه بتحية ألسود اإلسالم يف الصومال

 ؛ وأهنئهم ببزوغ بشائر النصر، وأن ينعم عليهم بالنصر والفتح،عليهم السكينة والثبات
 ، أسود اإلسالم عرين،ت بالفرار من الصومالأ عبيد أمريكا قد بدإثيوبياهي قوات افه

 وأن يعتربوا ما ،وأدعوهم بأن يثبتوا على احلق وأن ال يهتموا بدعايات الصليبيني وأذنام
شيخ أمحد فك اهللا أسره جمرد دعاية لتثبيطهم عن  نسب إىل أخينا الكرمي شيخ شريف

 حكم ن األسري يفإ هلا شرعاً فاعتبارن هذه األقوال حىت لو ثبتت نسبتها إليه ال إ ف،اجلهاد
 املسلمني بالفرج ىنسأل اهللا أن يعجل له وجلميع أسار،  الفاقد االختيار والوالية،املكره
 .القريب

 
 الذين يقفون ،د إلخواننا أسود اإلسالم يف ثغور اإلسالم الغربيةيتأيالتحية والكما أتوجه ب

 ؛ا اخلونة فرنسء منيع يف وجه أبنااًبثبام وتضحيام وعطائهم املتواصل بفضل اهللا سد
الذين حياولون بسط النفوذ الصلييب على جزائر اإلسالم واجلهاد والرباط، والذين حياولون 

لصلح مع ل كالب صيد فرنسا اليت شت يف حلوم املسلمني عرب خطتهم ئة ترباًعبث
 حىت ، أسأل اهللا أن يثبت أقدامكم ويوفقكم لطاعته ويرتل عليكم نصره ومدده،ااهدين

 وحىت ،إلسالم خفاقة منتصرةً على ربوعها راية اجلهاد و واب اإلسالم وترفعحترروا مغر
 . بعون اهللااًينعم اهللا عليكم بأن تطأ أقدامكم املتوضئة أندلسنا السليب قريب

 
 يدافعون عن ة، الذينكما أناشد أمتنا املسلمة يف مغرب اإلسالم أن تقف مع أبنائها الربر

تتصدى بكل ما متلك للحكام اخلونة الذين باعونا من أجل  وأناشدها أن ،دينها وحرماا
 .الكراسي

 



 

٨٣٧ 

 موريتانيا ،إلميانا موريتانيا العلم و،وأناشد خصوصاً أهلنا يف موريتانيا الرباط واجلهاد
 واالذين اعترف،  أن يقفوا وقفةً جهادية صادقة يف وجه احلكام اخلونة؛إلسالماالعروبة و

 أناشد يف ،عة من أقدس بقاعها ويف قضية من أخطر قضياهابإسرائيل وخانوا األمة يف بق
موريتانيا كل صادق غيور من شباا وشيوخها ورجاهلا ونسائها وعلمائها ومفكريها 

ال إله إال  أناشدهم حبق ،ودعاا وجماهديها أن ينصروا اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
وأن يطردوا منها سفارة اليهود  ديارهم أن يهبوا لنصرة اإلسالم يف  ومبحبة رسول اهللاهللا

 .املعتدين ويقيموا فيها أحكام الشريعة الغراء ويقمعوا فيها كل عدو لإلسالم واملسلمني
 

  مثل نفح الطيب طيبااًسالم*** أال أبلغ موريتانيا احلبيبة 
 قد مناِك له مصيبة يرى ما ***  لِك ذي وداٍدحتية ناصٍح

 ا نصيبمكـأهل الدين عندك*** ن فيه إ السالح فوافال تضع
  حبادثة جميباواإذا عدم***  الغوائل عن ذويه مبذبك
 بشنقيط كجاري السوء ذيبا***  لصهيون سفرياً واوال تبق

طويل احلزن ملتاع كئيبا *** نداءاً األقصىىب ولبوا من ر 
  صبيباألرض شالالًايعم ***  من منابره نزيفاً واوداو
 وهل يلقى بنجدتكم جميبا*** ثاً  بغريتكم مغيىفهل يلف

 
 الثغور يف الشيشان والفلبني وإندونيسيا وكشمري  علىإلسالم املرابطنياكما أحيي أسود 

 .وسائر ثغور اإلسالم دفاعا عن اإلسالم واملسلمني
 

 وعلى رأسهم شيخنا الصابر احملتسب عمر عبد ، األسود يف القيود يف كل مكانيكما أحي
 ومعتقالت عمالئها ، وسجون أمريكا السريةغوانتناموانا الصابرين يف  وسائر أسر،الرمحن
 وأدعوهم إىل أن يصربوا فأن الفرج قريب إن شاء اهللا وأسأل اهللا أن حيفظهم ،يف بالدنا

 بركب وا أن يلحقوم الذين يريد،ويثبتهم ويقويهم يف وجه ترغيب وترهيب عبيد أمريكا
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أل اهللا أن يثبتنا ومجيع أخوننا األسرى وااهدين وسائر أس، املتراجعني الضائعني اخلاسرين
 . حىت نلقاه غري مبدلني وال مغريين،املسلمني على احلق الذي يرضيه

 
كما أرسل بتحيايت وحتيات أخواين ألسد اإلسالم املرابط أمرينا أمري املؤمنني املال حممد 

 موظف سي أي إيه "كرزاي"، عمر حفظه اهللا ونصره على أعدائه من الصليبني وأعوام
 . قاتل املسلمني وهادم املساجد يف إسالم أباد"شرفم "و
 

 أن يقوموا بواجبهم ؛كما أناشد املسلمني يف أفغانستان وما حوهلا وخاصة يف باكستان
 وأن يتصدوا حلملة ،ال والنفس والرأي واخلربةبامل وأن يهبوا لنصرم ،جتاه ااهدين

انِفرواْ ِخفَافًا  {:ني ويطيعوا رم سبحانه وتعاىل الذي أمرهم فقالالصليبيني على املسلم
 }وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ

 ].٤١:التوبة[
 

 على جهودهم املباركة اليت ؛كما أشكر أخواين املشتغلني باإلعالم اإلسالمي اجلهادي
 ، وأدعوهم مبواصلة عطائهم املبارك بعون اهللا،أقضت مضاجع الصليبني والصهاينة وأعوام

وخاصة قضية جتار الدين اخلائنني  ؛ ويركزوا على القضايا اخلطرية، جهودهمواوأن يوحد
 وأن ،حلرام على املكسب ااًصليبيني باسم اإلسالم وتلهفلالذين يبيعون ديار اإلسالم ل
 وأن يكشفوا ألمتهم مدى ،نفس واملال لساحة اجلهادالحيرضوا األمة على النفري ب

 اء من أجل أرض، وال ذمةإالً الذين ال يرقبون فينا ،بشاعة جرائم احلكام الفاسدين
 .أسيادهم يف واشنطن وتل أبيب

 
نه وكتابه وعباده خواننا اإلعالميني ويرعاهم ويوفقهم وينصر م ديإأسأل اهللا أن حيفظ 

 .املؤمنني
 



 

٨٣٩ 

آِخر ِبِه وحص آِلِه، و ٍد، ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عص و ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد 
لَّمس و ،و هكَاتبر ةُ اِهللا ورمح و عليكُم المالس. 

 
 أَيمن الظَّواهِري

 راسانَ خ–أَفْغانستانَ 



 

٨٤٠ 

 اخلمسوناخلطاب 

 

  ِإنَّ ِفلسِطني شأْنناِإنَّ ِفلسِطني شأْننا
  و شأْن كُلِّ مسِلمو شأْن كُلِّ مسِلم

 
  هـ١٤٢٨ صفر ٢٢
  م٢٠٠٧ آذار/مارس ١٢

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

صح آِلِه، و لَى رسوِل اِهللا، والم عالة و السِهللا و الص داحلَم ِم اِهللا وواالهِبس نم ِبِه، و. 
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

أحتدث إليكم ووقائع احلملة الصليبية على ديار اإلسالم تتصاعد، واملسلمون ينتقلون 
شل، وديك تشيين جاء بفضل اهللا من نصر لنصر، والصليبيون يتراجعون من فشل لف

 يف ؛ فطأطأ له مشرف رأسه متوسالًرشاوىليطالب مشرف باحلساب على ما ابتلعه من 
 .إسالم أباد

 



 

٨٤١ 

 يف استقباله فقد أحسنوا حينون رؤوسهم إال لرم يف الصالة؛ أما الطالبان الذين ال
 وأربع مائة  شعبه وأومههم بأنه سيحقق النصر بألفاستغفالستمر توين بلري يف  اباغرام، و

، وأنا أذكره بأن دكتور برايدون قد عاد للهند بعد أن ألفغانستانجندي بريطاين يرسلهم 
فأرِسل وبعون اهللا سنرسل، ترك خلفه أكثر من ستة عشر ألف قتيل يف أفغانستان؛ 

حرض، وأحشوكفى باهللا ولياً و كفى باهللا د وبعون اهللا سنحشد،وحِرض وبعون اهللا سن 
 .نصريا

 
فتربئ حماكم األمم املتحدة احلكومة الصربية من قتل ستمر مسلسل الكيد الصلييب؛ وي

 ومخسني متهم يف اثنني بينما تطالب بإدانة البوسنة،مئة ألف من املسلمني والكروات يف 
 فكل من ارتكب جرمية يف دارفور عليه أن ،دارفور، و أنا ال أدافع عن احلكومة السودانية

 :أسأل سؤالنيولكين يدفع مثنها، 
 

بأي حق ! لتدخل يف شئون املسلمني؟لمن أعطى القتلة حق تنصيب القضاة : األول
 بينما ، ويشكل احملاكم اليت تربئ هذا وتدين ذاك،يتدخل جملس األمن يف شئون املسلمني

تقطر أيادي جمرميه من دماء املسلمني يف العراق و أفغانستان و فلسطني و اجلزائر و 
كيف حتيل أمريكا قضية دارفور حملكمة دولية ال تعترف ! ستان الشرقية؟الشيشان و ترك

 حكم هذا العامل؟بأي ظلم ي ،هي ا و تأنف من أن ختضع هلا
 

 فمن سيحاكم ، إذا كنتم ستحاكمون من تسموم جمرمني يف دارفور:أما السؤال الثاين
 و الشيشان و كشمري و القتلة يف البوسنة و فلسطني و العراق و أفغانستان و الصومال

 و شارون؟  نيإندونيسيا و الفلبني و تركستان الشرقية؟ من سيحاكم بوش و بلري و بوت
بل من سيحاكم السفلة الذين خيوضون يف دمائنا وحرماتنا كل يوم أضعاف أضعاف ما 
ارتِكب يف دارفور؟  من سيحاكم مبارك و آل سعود و بوتفليقة و زين العابدين و ابن 

  و مشرف؟احلسني
 



 

٨٤٢ 

لقوه  حضارة الذئاب، ويا هيئة األمم ارمة؛ كفى املسلمني ما يا شريعة الغاب، و يا
 . باهللا و قرروا أن يتصدوا لكماستعانوا وقد ،ويلقونه منكم

 
 فيقررون عقد مؤمتر فيه للسعي يف عقد ويستمر مسلسل الكيد الصلييب يف العراق؛

كرت من قبل أن األمريكان ال يتفاوضون مع صفقة لتسهيل خروج الصليبيني، و قد ذ
 فحرفت بعض وسائل اإلعالم كالمي لتقول أين أدعو ،القوى احلقيقية يف العامل اإلسالمي

 ولكين أصف وضع األمريكان املتخبط وأنا مل ادعوا و ال ادعوا للتفاوض،: للتفاوض
رفضوه، فليتحملوا  صلحاً فحفظه اهللاملتردي، ولقد عرض عليهم الشيخ إسامة بن الدن 

 .عواقب رفضهم
 

 فتعتدي إسرائيل على حرم ويستمر مسلسل الكيد الصهيوين الصلييب يف فلسطني؛
املسجد األقصى بينما كل ما تسمى حبكومات البالد العربية و اإلسالمية ال متلك إال 

يل  معظمها بإسرائاعترفتواليهود قد عرفوا حجمها احلقيقي بعد أن ! واالستنكارالصياح 
 يف مبادرته اليت لقنها عبد اهللا بن عبد العزيز ا؛ كما صنع االعترافأو أبدت رغبتها يف 

 .له اليهودي توماس فريدمان، واليت يتوسل العرب إلسرائيل أن تقبلها
 

 حيث أعتدت قيادة حركة محاس على ويقع يف فلسطني لألسف عدوان من نوع أخر؛
 احترام" سخرية بعقول املسلمني و مشاعرهم بـ حقوق األمة املسلمة، وقبلت مبا مسته

عظم اهللا : يؤسفين أن أواجه األمة املسلمة باحلقيقة؛ فأقول هلا ، و" الدوليةاالتفاقات
 .االستسالمأجرك يف قيادة محاس فقد سقطت يف مستنقع 

 
 مجع الشهيد كما حنسبه حسن البنا والشيخ أمني احلسيين "النكبة"أمس يف زمن  -

 ! عصائب الفدائيني وساروا حنو فلسطنيرمحهما اهللا
 !ليهود معظم فلسطنيلتسلّم قيادة محاس " الصفقة"واليوم يف زمن  -
 



 

٨٤٣ 

 : حنفظ قصيدة هاشم رشيد لولدهصباناكنا يف 
 

يفاـت أنني حـعـ مس *** لـِأنّ فهـــحيفا ت 
 

 :  فستدرسها قيادة محاس لتالميذهم فيقولوناليومأما 
 

 ِبعها بثلث وزارة ظلماً وحيفا*** نني حيفا  حيفا تأنّ فال يراك أ
 سار ضيفامبعها بقصر اخلائن الس*** أشهد عليها يف جوار البيت زيفا 

 باع السادات وصار قدوتنا ليكفا*** بعها لتغنم ود أمريكا وزلفا 
 

 بعها وإن سكبت جراح احلر رعفا*** طوىب ملن يقفوا خيانته وقفا 
 بعها و ال ترضى من القسام قصفا*** نزفا بعها وإن صبغ الشهيد األفق 

  حزن أرملة يشف اجلسم شفادع*** كر الزمان عليه يف القرب وعفا 
 

 وأرقص به يف موكب البهتان زفا*** قم بع سالحك وأشتري طبال ودفا 
 دع عنك حيفا إا ستموت حتفا*** وأنظم مظاهرة مع اجلاسوس الفا 

 اـــفــحين أندلس كإ*** ع ـــا و وقــهـــبع
 

ستذالل، باعت قيادة محاس  بقطار السادات للذل واالحلقت قيادة محاس أخرياً
فلسطني، وباعت قبلها التحاكم للشريعة، باعت كل هذا من أجل أن يسمح هلا 

 : بثلث احلكومة، وأية حكومةباالحتفاظ
 
يح من حكومة ال متلك التحكم يف الدخول واخلروج و ال التنقل بني جزئيها إال بتصر •

 ! إسرائيل



 

٨٤٤ 

حكومة يمنع رئيسها من الدخول لداره و ال يسمح له إال بعد أن يتوسط املصريون  •
من أجله لدى وزير الدفاع اإلسرائيلي ويظل منتظرا على الرصيف يف برد الشتاء أمام 

 !معرب رفح حىت تصل موافقة الوزير اإلسرائيلي
 

 :هزلة بثلث مقاعد هذه احلكومة املاالحتفاظمن أجل 
 
 !تنازلت قيادة محاس عن التحاكم للشريعة •
 !وتنازلت عن معظم فلسطني •
 

 :من أجل ثلث مقاعد هذه احلكومة املهزلة
 
 !تركوا حركة املقاومة وقبلوا حكومة املساومة •
 !تركوا حركة العمليات االستشهادية وقبلوا حكومة احترام القرارات الدولية •
 !بلوا احلكومة املروضة املتوسلةتركوا احلركة املناضلة املستبسلة وق •
 مجوع األعداء باملتفجرات وقبلوا حكومة التالعب يف قاعات اقتحامتركوا حركة  •

 !القصور بالكلمات
 

 :من أجل ثلث كراسي احلكومة
 
 !ة الدوليةيتركوا حاكمية الشريعة اإلسالمية وركعوا للشرع •
 

، ومل تقل إا "ستحترم"ا إ: و حتتقر قيادة محاس عقول املسلمني ومشاعرهم فتقول
 ! بالقرارات الدولية"ستلتزم"
 

 ؟احترامها بالقرارات الدولية وبني االلتزامو ما الفارق أيها العقالء الشرفاء بني 



 

٨٤٥ 

 
 !أليس هو نفس الفارق بني الركوع و اخلنوع •
 !االنكسارو بني اهلزمية و  •
 !و بني التراجع و التنازل •
 !االرمتاء و االنبطاحو بني  •
 
عب باأللفاظ ال وجود له يف قاموس اجلهاد والرباط و الثبات على أمر اهللا والقتال من تال

 .أجل الدين و العرض و الشرف
 

، "االلتزام" درجة أعلى من "االحترام"و العجيب أم حىت يف تالعبهم قد فشلوا؛ فإن 
 يظهر التعظيم  فهو"مِرحتاملُ" بشيء وهو كاره له و مستنكر، أما "يلتزم"فإن املرء قد 

 .والتبجيل ملا حيترمه، وهذا من خذالن اهللا هلم
 

 :قال أمري املؤمنني سيدنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
 

 اجتهادهجيين عليه  فأكثر ما*** إذا مل يكن عون من اهللا للفىت 
 

كم كان مؤملا ذلك املوقف الذي وقفه رئيس احلكومة وهو يذعن أمام حممود عباس 
املتعايل، وهو يكلفه حبكومة تذعن لقرارات تسليم فلسطني لليهود، فريد " يكارجل أمر"

أي سيسلّم معظم فلسطني لليهود مع ! عليه بأنه سيلتزم خبطاب التكليف ويعمل مبوجبه
 .من سلموها

 
 يا أيها العقالء؛

 



 

٨٤٦ 

 بينما أمريكا تنهزم يف أفغانستان ؛ملاذا كل هذا التراجع أمام املخطط األمريكي •
 !عراق وتئن من ضربات ااهدين وتبحث عن مهربوال

 !اًثيث وااهدون يتقدمون حنو فلسطني ح؛ملاذا يتراجعون •
 ! وقد عمت األمة صحوة جهادية هزت كياا وبعثتها بعثا جديد؛ملاذا يتراجعون •
 

 االحنراف العقدي قد سهل االحنرافإن الدرس اخلطري لنا مجيعا يف هذه السقطة؛ أن 
، فإنه ملا هان عليهم التخلي عن حاكمية الشريعة كان أهون عليهم أن السلوكي

 .يتنازلوا عن معظم فلسطني
 

 على املقاومة اجلهادية لاللتفافإنه بكل صراحة املخطط األمريكي إخواين املسلمني؛ 
اإلسالمية للحملة الصليبية الصهيونية، فإن أمريكا رأت أن عليها أن حتل قضية فلسطني 

ياً، أو قُل هزلياً، حىت تزيل سبباً من أكرب أسباب كراهية املسلمني هلا، و قبلت حالً صور
قيادة محاس بواسطة التجويع واحلصار والقتل و املساومة و اإلغراء بفتات السلطة أن تسري 
يف هذا املخطط، فذهبت يف نزهة مع الشيطان األمريكي ووكيله السعودي، ولكن غاب 

يِعدهم {: زهة مع الشيطان يعود خاسراً، قال احلق تبارك وتعاىلعنها أن الذي يذهب يف ن
 .]١٢٠:النساء[} ويمنيِهم وما يِعدهم الشيطَانُ ِإالَّ غُرورا

 
 !نريد حقن الدم الفلسطيين و ال نريد الوحدة الفلسطينية  إننا ال:سيقول املرجفون عنا

 
 طيين و الوحدة الفلسطينية ببيع فلسطني؟شأن حقن الدم الفلس  و ما:ونقول هلم

 
 .اتفقوا إن شئتم على حقن الدم الفلسطيين، ولكن ال تتفقوا على بيع فلسطني -
 ! كستار لتمرير بيع فلسطنياستخدمتأم أن دعوى حقن الدم الفلسطيين  -
أم إن عدوان فتح عليكم املدعومة باألموال األمريكية واألسلحة املصرية قد أجربكم  -

 !ضوع إلراداعلى اخل



 

٨٤٧ 

 
 ! ال شأن لكم بفلسطني:و سيقول املرجفون

 
 : عجباً لكم، تدعون كل أعداء اإلسالم للتدخل يف شئون فلسطني:و نقول هلم

 
 من الرباعية، -
 لألمم املتحدة، -
 لإلحتاد األورويب، -
 !حىت حكومات العمالة يف مصر و السعودية و اخلليج و األردن -
 

 !و حترمونه على ااهدين؟
 
 فلسطني شأننا وشأن كل مسلم و لن نفرط فيها؛ فلسطني كانت دار إسالم وفرض إن

 .عني على كل مسلم استرجاعها
 

و اجلهاد فرض عني على كل األمة املسلمة، : (قال شهيد اإلسالم عبد اهللا عزام رمحه اهللا
 و مل وكل األمة املسلمة آمثة ألا مل ترجع األندلس و مل ترجع خبارى ومل ترجع فلسطني

ترجع أفغانستان، و يبقى اجلهاد فرض عني حىت ترجع كل بقعة كانت إسالمية إىل يد 
ترى  ، رمحك اهللا يا عبد اهللا عزام، و احلمد هللا الذي أكرمك بالشهادة؛ حىت ال)املسلمني

من كنت متدحهم وهم يدخلون كابول على ظهور الدبابات األمريكية، وحىت ال ترى 
 . السادات وعرفاتحلوق قيادة محاس بركب

 
 ويف االحتالل يف ظل االنتخاباتهذه هي مثار الدميقراطية العلمانية، ومثار أميت املسلمة؛ 

 . بشرعية إسرائيلاالعتراف والتنازل و االستسالمظل مرجعية الدساتري العلمانية؛ 
 



 

٨٤٨ 

 : واجلهاد يف فلسطنيواالستشهادو لذا فإين أهيب بإخواين إخوة الرباط 
 
 أم جماهدون يف سبيل اهللا، وأن عليهم أن ينبذوا القرارات الدولية اليت أن يعلموا •

 .ا منهايتربؤوحيترموها، بل حيتقروها ويستنكروها و  سلمت فلسطني لليهود و أن ال
 
 وأن يواصلوا جهادهم يف سبيل اهللا حىت تتحرر كل دار إسالم غزاها الكفار من  •

 هي العليا، وتعود اخلالفة لتحمي محى األندلس إىل العراق، وحىت تكون كلمة اهللا
 .اإلسالم وتنشر شريعته

 
أهيب م أن يعملوا مبا يف مصاحفهم، ويلزموا خنادقهم و يعتزوا ببنادقهم، وأن ال  •

 .الدنيا معاً يسمحوا ألحد أن يبيعها يف سوق السياسة، فيخسروا الدين و
 
التنظيمات اليت تتيه م يف بل أهيب بإخواين املسلمني مجيعا أن يتحرروا من قيود  •

 انتمائهم لإلسالم أمسى وأعلى وأوىل من انتمائهموأن يعلموا أن متاهات السياسة، 
 مهادنة احلكومات العميلة، و اختارت و أن اجلماعات اليت ألية مجاعة أو أية تنظيم،

 العمل يف ظل دساتريها و قوانينها، ستظل تدور يف حلقة مغلقة، و ستنتقل من تنازل
 .رغم كل هذا لن ترضى عنها ذئاب احلملة الصليبيةو  ،خرآل

 
 :فها هي احلكومة املصرية

 
 !تستكثر على شباب جامعة األزهر أن يقوموا بعرض رياضي؟

 
بينما جيوش الصليبني و اليهود تدنس أراضينا يف الشيشان وكشمري و أفغانستان و العراق 

 عرضاً رياضياً؛ ألم يريدون من األمة و يف فلسطني والصومال، يستكثرون على الشباب
 .أن تكون قطعاناً من النعاج تساق للمسلخ واحدة تلو األخرى

 



 

٨٤٩ 

 :و ها هي احلكومة املصرية
 
 !تنقض على من اعترفوا بشرعية رئيسها ودستورها و قوانينها •
 !تنقض على من رضوا حباكمية أغلب الناخبني و ختلوا عن حاكمية الشريعة •
 !لوا باملواطنة وختلوا عن أخوة اإلسالمتنقض على من قب •
 !تنقض على من قبلوا بالدولة الوطنية و ختلوا عن دولة اخلالفة •
 !تنقض على من أدانوا اجلهاد و ااهدين و أطاعوا القانون العلماين املزور •
تنقض على من قالوا إم لن جياهدوا حىت تأذن هلم حكومام، أي حىت تأذن هلم  •

 !يلأمريكا و إسرائ
 !تنقض على من قالوا إن اجلهاد ال جيوز إال ضد العدو اخلارجي فقط •
 

و رغم ذلك وجدناهم يتعاونون ويشاركون احملتل الصلييب األجنيب ويدخلون كابول و 
 !بغداد على ظهور الدبابات األمريكية الصليبية األجنبية

 
عظم فلسطني وعن و وجدناهم يف فلسطني يرضون بثلث احلكومة يف مقابل التنازل عن م

 !حاكمية الشريعة
 

ويسقطون بذلك أخر حجة كانوا حيتجون ا؛ على أم ال زالوا جياهدون العدو 
 !األجنيب

 
 اليت مل تشفع هلم لديها وال لدى تنازالم،تنقض عليهم احلكومة املصرية رغم كل 

، يقول احلق أمريكا وإسرائيل، ألن من يذهب يف نزهة مع الشيطان البد أن يعود خاسراً
 ].١٢٠:البقرة[} ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم{: تبارك وتعاىل

 



 

٨٥٠ 

 يف اجلزائر و الصومال و فلسطني و العراق و فيا إخواين املسلمني يف ميادين اجلهاد؛
 و بثباتكم و رباطكم أفغانستان و الشيشان و يف كل مكان، تصدوا بتمسككم بعقيدتكم
 و أبشروا بقول النيب للمخطط الصهيوين الصلييب الذي يترنح بقوة اهللا حتت ضرباتكم،

 .)تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة ال( :صلى اهللا عليه وسلم
 

زعم الدفاع أما فلسطني اليت أثقلتها املكائد و املؤامرات، و فر عن التمسك ا من كان ي
 :عنها، فأستعري هلا أبيات أخينا ااهد املرابط أيب حفص املوريتاين حفظه اهللا، حيث يقول

 
 ضمربفقدك أضنتها املصيبة *** وليس بين اإلسالم إال جنائب 

 بعودة أجماد اخلالفة يكرب*** ولكنهم رغم اجلراح يقينهم 
 

 اد مبعثرهباء على درب اجله*** وأن حلول اخلائنني مجيعها 
 سيمضى ولو كسرى حتدى و قيصر*** وقد أقسموا باهللا أن جهادهم 

 
آِخر ِبِه وحص آِلِه، و ٍد، ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عص و ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد 
لَّمس و. 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٨٥١ 

 احلادي و اخلمسونخلطاب ا

 

  ِلقَاٌء؛ أَربع سنواٍت علَى حرِب الِعراِقِلقَاٌء؛ أَربع سنواٍت علَى حرِب الِعراِق
 

  هـ١٤٢٨ ربيع الثاين ١٨
  م٢٠٠٧أيار / مايو٥

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

و بركاته، و أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان، السالم عليكم و رمحة اهللا  :السحاب
بعد؛ يسر السحاب أن تستضيف اليوم الشيخ أمين الظواهري، حبوارها الثالث معه، نسأل 

 .اهللا أن ينفعنا و ينفع املسلمني ذا العمل، و جيعله خالصاً لوجهه الكرمي
 

بدايةً شيخنا الكرمي السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته، نرحب بك ضيفاً على  :السحاب
 .السحاب

 
 . و عليكم و السالم و رمحة اهللا و بركاته: أمين الظواهري.د
 



 

٨٥٢ 

شيخنا الكرمي، متر بنا هذه األيام أربع سنوات على دخول األمريكان و أعوام  :السحاب
 عن هذا انطباعاتكالذين محلوهم على ظهور دبابام ِلبغداد اخلالفة و اجلهاد، فما هي 

 احلدث بعد مرور أربع سنواٍت عليه؟
 
 ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و :مين الظواهريأ. د

 أمحد اهللا سبحانه و تعاىل على ما حل باألمريكان و حلفائهم ؛صحِبِه، و من وااله، و بعد
 املاضية يف الصليبيني و عمالئهم عباد الكراسي من نكباٍت و هزائم خالل األربع سنوات

أفغانستان و العراق، و أبشر األمة املسلمة، بل و كل املستضعفني يف العامل ضحايا القهر 
 الشر قد آذنت بالزوال، و أن فجراً جديداً سيبزغ على إمرباطوريةالغريب الصلييب، بأن 

 .البشرية بإذن اهللا، متحررة من قياصرة البيت األبيض و أوروبا و الصهاينة
 

 مرحلة تارخيية يف غاية اخلطورة يف تاريخ األمة املسلمة، بل و يف تاريخ اإلنسانية إننا نعيش
مجعاء، مرحلة تكشفت فيها حقائق كثرية، و سقطت فيها أقنعة عديدة، و كأن األمة 
املسلمة كانت يف حاجة إىل هذه املرحلة لتكشف هلا الطريق و لتنجلي أمامها اخلدع، و 

ا، و من وليها و من يدافع عنها، و لتتطهر من أمراضها و لتعرف من عدوها و من خيو
 جديدة مستنرية بنور القرآن و مسترشدة دي انطالقة لتنطلقعللها اليت هدت قواها، و 

 .النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو عزا و كرامتها و حريتها
 

 األمريكية يف  أصدر جملس النواب األمريكي أخرياً قراراً بربط متويل القوات:السحاب
العراق و أفغانستان جبدول زمين لسحب القوات األمريكية من العراق ينتهي يف مارس 

 القادم، ما تعليقك على هذا القرار؟
 
 هذا القرار يعكس الفشل و اخليبة األمريكية، و لكن هذا القرار :أمين الظواهري. د

يف فٍخ تارخيي، نسأل اهللا أن  اصطدناهاسيفوت علينا فرصة تدمري القوات األمريكية اليت 
ة ألف قتيل، حىت نعطي سفاك الدماء يف ثالمثائ إىل مائتنيال خيرجوا منه إال و قد فقدوا 



 

٨٥٣ 

واشنطن و أوروبا درساً ال ينسى، يدفعهم ملراجعة كل منظومتهم العقدية و اخللقية، اليت 
 .أفرزت كيام التارخيي الصلييب الصهيوين ارم

 
 ك ألي مرحلة وصل اجلهاد يف العراق اليوم؟يف رأي :السحاب

 
 من هزمية الغزاة االنتقال فاجلهاد يف العراق اليوم بفضل اهللا يف مرحلة :أمين الظواهري. د

الصليبني و أذنام اخلونة إىل مرحلة التمكني ألمارة إسالمية جماهدة؛ حترر ديار اإلسالم، 
، و ترد احلق للمظلومني املستضعفني، و و حتمي حرمات املسلمني، و تقيم أحكام الشريعة

ترد احلق للمظلومني املستضعفني، و تشق طريقها رافعة راية اجلهاد، عرب طريق وعر من 
 .التضحيات و البذل و العطاء، حنو أكناف بيت املقدس بإذن اهللا

 
 يتهمكم البعض بأن القاعدة و اجلماعات املتفقة معها، مث دولة العراق :السحاب
ية من بعدهم، قد تورطت يف مستنقع احلرب الطائفية الذي ال جدوى منه، فما اإلسالم
 رأيك؟

 
 هذا أمر ال يصدقه عاقل؛ ألن من يتصدى جلهاد أقوى حتالف صلييب :أمين الظواهري. د

صهيوين يف التاريخ ال يمكن أن ينشغل عنه بأي خالف جانيب، بل هو أحوج الناس ملن 
الناس عن أن يشتت جهوده القليلة و خاصة يف بداية اجلهاد، يساعده و يقويه، و هو أغىن 

و لكن كما أكد لنا إخواننا يف العراق مراراً أن أعوان األمريكان ال يتركوم و شأم، بل 
هم رأس حربة األمريكان و خملبهم يف حماربة ااهدين و التنكيل باملسلمني، و هم الذين 

ألمن و القوات اخلاصة و وحدات اجليش اليت  يف صفوفهم و شكلوا قوات ااخنرطوا
 .سلطها األمريكان على ااهدين و سائر املسلمني؛ قتالً و تنكيالً و تعذيباً و عدواناً

 



 

٨٥٤ 

إن الذي أثار الفنت يف العراق هم الذين يستجدون األمريكان اليوم أن ال يرحلوا، و الذين 
اهدون الذين يدافعون عن عقيدة أمتهم ، و ليس ااحتالهلميتوسلون للصليبيني بأن يطيلوا 

 .و شرفها و حرماا
 

 و كيف اخلروج من هذا القتال الطائفي؟ :السحاب
 
 أتصور أن أول خطوة للخروج من هذا األمر هو توقف الذين تواطؤا :أمين الظواهري. د

 مع األمريكان و الصليبيني يف مؤمتر لندن و مؤمتر صالح الدين و غريها من اللقاءات
السرية عن خدمة األمريكان و التمكني للصليبيني يف عراق اخلالفة و اإلسالم، و توقف 
جتار الدين عن ي العراقيني عن مقاومة األمريكان و عن حتريض العراقيني على حماربة 

 . على حرمات املسلمنياالعتداءااهدين و 
 

من الذين تورطوا يف هذه و هل تتصور أن هناك من ميكن أن يتفهم ما تقترحه  :السحاب
   اجلرائم؟

 
 
 أتصور أن هناك زعامات منتفعة، و هناك أتباع قد يكون لدى :أمين الظواهري. د

بعضهم ضمري فيه حياة، و تلك الزعامات حترص على ترسيخ مفاهيم معينة؛ تلغي عقول 
رص على أن يالا و تفسريها، و حتأوأتباعها، و حترم عليهم فهم الكتاب و السنة إال عرب ت

حتشد حوهلا أكرب عدد من األتباع بدعوى أنساٍب شريفة و صالٍت غيبية، لكي 
تستخدمهم يف صراعاٍت سياسية كثرياً ما تتصادم مع ما كانوا يعلنونه من قبل من 

 .شعارات
 

 مثل ماذا؟ :السحاب
 



 

٨٥٥ 

يكا أمر( الذي حتول إىل شعار )أمريكا الشيطان األكرب( مثل شعار :أمين الظواهري. د
 الذي حتول إىل )املوت ألمريكا، املوت إلسرائيل(، و مثل شعار )الشريك األقرب

، و مثل احلركات اليت كانت تزعم أا حتمل )احلكم من أمريكا، و السلم مع إسرائيل(
رسالة اإلسالم لتحرر املسلمني يف العراق من صدام البعثي فتحولت لتوجيه رسائل 

 .الصلييب يف ديار املسلمني، و لكن دعين أكمل ما بدأته لتستبقي قوات بوش االستسالم
 

 .تفضل يا شيخ :السحاب
 
 أقول، هناك زعامات منتفعة حريصة على ترسيخ مفاهيم قداستها و :أمين الظواهري. د

علوها عن احملاسبة ألغراض معروفة، و هناك أتباع مندفعون وراء تلك القيادات و أتصور 
م أصحاب عقول و ضمائر فيها بقية من حياة و حمبة للنيب أنه ال بد أن يكون من ضمنه

صلى اهللا عليه و سلم و آلل بيته األطهار و أصحابه األبرار رضوان اهللا عليهم أمجعني، و 
 املهني للصليبيني، الذين مل ترحم جنازير دبابام و ال االستسالمال بد أم ال يقبلون ذا 

وهم و اعترفوا حبكومام العميلة يف العراق و قنابل طائرام من أعانوهم و ساعد
 .أفغانستان

 
فأنا أناشد هؤالء الذين ما زالت لديهم عقول و ضمائر أن يرفضوا ما تفرضه عليهم 
القيادات املنتفعة و ما تسوقه إليهم من خسارة الدين و الدنيا، أناشد كل من يعلن أنه 

هار و أصحابه األبرار رضوان اهللا عليهم حيب النيب صلى اهللا عليه و سلم و آل بيته األط
أمجعني أن حيمل السالح يف وجه الغزو الصلييب لديار اإلسالم، و أن يعني و يدعم 
ااهدين الذين قصموا ظهر أمريكا يف العراق و أفغانستان، أناشده أن يسأل نفسه؛ هل 

وم أحياء، هل لو كان سيدنا علي بن أيب طالب و احلسن و احلسني رضي اهللا عنهم الي
و ! و يدخلون يف أجهزم و شرطتهم و جيشهم؟! كانوا سيتفامهون مع الغزاة الصليبيني؟

 . بل كانوا سيعلنون اجلهاد ضدهم !؟احتالهلم استمراريتوسلون 
 



 

٨٥٦ 

أناشده أن يسأل نفسه هذه األسئلة، و إال فلينتظر عقوبة اهللا له، الذي ذكرها يف كتابه 
لَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض ومن يا أَيها ا{: العزيز

 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتي * ضرِفي قُلُوِبِهم م ى الَِّذينرفَت
م يقُولُونَ نخشى أَن تِصيبنا دآِئرةٌ فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمٍر من ِعنِدِه يساِرعونَ ِفيِه

 اِدِمنين فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبحصواْ * فَيمأَقْس الء الَِّذينـؤواْ أَهنآم قُولُ الَِّذينيو
دهِباللِّه ج اِسِرينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع ِبطَتح كُمعلَم مهِإن اِنِهممواْ *  أَينآم ا الَِّذينها أَيي

من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة 
ى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيِه من علَ

 ].٥٤-٥١:املائدة[} يشاء
 

و لذا؛ فإين أحذر كل من أعان احلملة الصليبية على العراق و أفغانستان، أن الصليبيني 
 .، فليتأمل يف مصريه و مستقبلهراحلون باعترافهم قريباً بإذن اهللا

 
زعمت بعض وسائل اإلعالم إنك تدعو إىل التفاوض مع الغرب عند ذكرك  :السحاب

 بأن أمريكا ال تتفاوض مع القوى احلقيقية يف العامل اإلسالمي، فهل هذا صحيح؟
 
 لألسف، هذا ما ادعته علي بعض وسائل اإلعالم، و لعل بعضها :أمين الظواهري. د

حتاول تلميع صورة بوش و بلري، بدعوى أن القاعدة قد ضعفت و لذا فهي تسعى كانت 
للتفاوض، و هذا ما مل أقله، و لكين كنت فقط أصف واقع األمريكان و ختبطهم يف 

 .سعيهم للخروج من النفق املظلم الذي احنشروا فيه
 

 ماذا تقصد بالقوى احلقيقة يف العامل اإلسالمي؟ :السحاب
 
 أقصد ا القوى ااهدة يف العامل اإلسالمي، الذي يشهد بفضل اهللا :اهريأمين الظو. د

صحوة جهادية ز كيانه و تبعث احلياة يف شرايينه، تلك القوى اليت يعرفها الغرب الصلييب 



 

٨٥٧ 

جيداً، و لكنه يأىب بأن يعترف حبجمها و قوا و تأثريها، رغم أن مؤرخيه و مفكريه و 
اً من احلقائق و الوقائع، و لكنهم مجيعاً شركاء يف مؤامرة مراكز دراساته تعرف كثري

 يف حماولة إلنقاذ ما تبقى من هيبتهم بعد أن فشلت قوة نرياهم و حديدهم يف ؛الصمت
و يف حماولة خلداع ، إنقاذهم أو تأمينيهم بعد خيبتهم بفضل اهللا يف العراق و أفغانستان

اء ملستنقعات املوت يف أفغانستان و العراق، و شعوم اليت يسوقون شباا كالقطعان العمي
اليت يبتزون دافعي ضرائبها لكي يستمروا يف متويل مشاريع قادم أباطرة الشر يف خططهم 

 .الشرهة الستعباد البشرية
 

هذه القوى تتعامى عنها أمريكا و الغرب الصلييب، رغم ما ترتله م من خسائر يومية، و 
 املتعاظم ألا أمل األمة املسلمة، بل و أمل املستضعفني ازديادهارغم تناميها املتسارع و 

يف كل الدنيا،  يف مواجهة العدوان و الظلم و القهر، و يفضلون أن يتعاملوا مع األذالء 
من حكام األمة املسلمة أو مع اخلونة جتار الدين و العلمانيني القوميني املتعصبني يف العراق 

 ال يستطيعوا أن ينقذوا أمريكا من ورطتها ألم يعتمدون يف و أفغانستان، و كل أولئك
 .بقائهم على أمريكا، و فاقد الشيء ال يعطيه

 
رطة أمريكية، و لكن بوش يقول أن خطته و أنت تتكلم عن فشل أمريكي و :السحاب

 األمنية بدأت تؤيت مثارها، فما رأيك؟
 
هاليربتون، و حىت ال حيزن بوش فإين  تؤيت مثاراها يف جيابه، و جيوب :أمين الظواهري. د

أهنئه على جناح خطته األمنية، و أدعوه ذه املناسبة لكوب من العصري؛ و لكن يف 
و الذي فجره أسود دولة العراق [ كافترييا الربملان العراقي يف وسط املنطقة اخلضراء

 .]اإلسالمية
 

 مكة، و قد رماك تفاقال يف كلمتك األخرية قيادة محاس لتوقيعها انتقدت :السحاب
 البعض بأنك تفرق الصف الفلسطيين، فما ردك؟



 

٨٥٨ 

 
 ال جيب أن يتخذ مجع الصف الفلسطيين ذريعة للتخلي عن حاكمية :أمين الظواهري. د

واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه {: الشريعة و التنازل عن معظم فلسطني، و احلق تبارك و تعاىل يقول
، فعلينا أن نعتصم حببل اهللا و ليس حببل عمالء ]١٠٣:آل عمران[} اْجِميعا والَ تفَرقُو

أمريكا العلمانيني باعة فلسطني، علينا أن نعتصم حببل اهللا و ليس حببل حممد دحالن 
اجلاسوس، الذي ترفض محاس حىت اليوم تعيينه يف جملس األمن القومي، ألنه كما أعلنوا 

 إسرائيل، فهل صارت محاس برفضها حملمد يعمل ضد األمن القومي الفلسطيين لصاحل
 !دحالن مفرقةً للصف الفلسطيين؟

 
اً بالثغرات اليت ينفذ منها الصليبيون و اليهود، و لكننا وءحنن ال نريد صفاً واحداً ممل

 .نريد توحيد الكلمة حول كلمة التوحيد
 

 الرياض و لكنهم يقولون أم جزء من اإلمجاع العريب الذي جتلى يف قمة :السحاب
 !األخرية

 
 نعم، إن حتولوا من حركة جماهدة إىل جزء من اإلمجاع العريب :أمين الظواهري. د

 :املستسلم ألمريكا، اإلمجاع العريب البائع لديار ملسلمني
 
و سوف تعمل احلكومة مع (...  ] إمساعيل هنيةممثل محاسمقطع مرئي يقول فيه [

 احلقوق املشروعة استعادة و االحتاللل إاء األشقاء العرب و اتمع الدويل من أج
لشعبنا و يف مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة على مجيع األراضي 

م و عاصمتها القدس، حىت نتمكن من بناء أرضية قوية و ١٩٦٧ عام احتلتاليت 
 .املتعاقبة يف ربوع املنطقة و أجياهلا االزدهارمتماسكة للسالم و األمن و 

 



 

٨٥٩ 

تلتزم احلكومة حبماية املصاحل الوطنية العليا للشعب الفلسطيين و صون حقوقه و . ٢
احلفاظ على مكتسباته و تطويرها و العمل على حتقيق أهدافه الوطنية كما أقرا قرارات 

و االس الوطنية و مواد القانون األساسي و وثيقة الوفاق الوطين و قرارات القمم العربية 
 اليت وقعتها االتفاقاتعلى أساس ذلك حتترم احلكومة قرارات الشرعية الدولية و 

 .] املقطع املرئيانتهى[ )منظمة التحرير الفلسطينية
 

اإلمجاع العريب القاهر لألمة املسلمة، اإلمجاع العريب املورث للحكم لفاسٍد عن فاسد دفاعاً 
 هذا اإلمجاع البغيض اجلامث على هم حقيقةً صاروا جزءاً من، الصليبينيعن مصاحل 
 .صدور أمتنا

 
ت العربية و القرارا، و إغرائهم بقبول االنتخاباتو اللعبة األمريكية بدأت بإدخاهلم 

 الدولية، و التسليم لرجل األمريكان حممود عباس حبق التفاوض مع إسرائيل، مث االتفاقات
 دورة قبيل القمة لتلقنهم آخر حشدت كوندوليزا رايس صبياا يف الرياض و دارت عليهم

التعليمات، فاجتمعوا و أخرجوا قراراً باملبادرة العربية اليت تلتف على حق عودة الالجئني 
! نطالب حبل عادل ملشكلة الالجئني: بعبارة غامضة يفهم منها كل طرف ما يريد؛ فقالوا

بباً من أكرب كل هذا لكي تصل أمريكا حلل هزيل لقضية فلسطني؛ حتاول أن تزيل به س
ملاذا تؤيدون اإلرهابيني؟ الذي يهامجون : أسباب كراهية املسلمني هلا، لتقول هلم بعد ذلك

فما شأن !  معنااتفقوافهاهم من كنتم تعتربوم جماهدين قد ! أمريكا ألا تساند إسرائيل
 !اآلخرين يف املغرب و أفغانستان و مصر و الشام و اجلزيرة بفلسطني

 
 كنهم يقولون إا حكومة الوحدة الوطنية؟و ل :السحاب

 
 ! أين هذا الوطن الذي احتدوا حوله؟:أمين الظواهري. د
 

 !م؟١٩٤٨أين فلسطني 



 

٨٦٠ 

 !فلسطني، فلسطني املقبورة يف مقربة النسيان، هل ختلوا عن أهلها؟
 !هل سلموهم حملمود عباس و أمريكا و إسرائيل؟

 
 ! العراق أين الصومال؟أنا لن أسأهلم أين الشيشان أين كشمري أين

 !أين حيفا؟! أين يافا؟! أين عكا؟! أين اجلليل؟! و لكين أسأهلم أين عسقالن؟
 

 !حملمود عباس و أمريكا و إسرائيل؟! ملن أسلموها؟
 !على عشِر وطن؟،  بربع سيادة،بثلث وزارة! بكم باعوها؟

 
 اعتراضكة، فما و لكنهم يقولون أم حركة إسالمية معتدلة متارس السياس :السحاب
 على ذلك؟

 
 يا أخي تباً لالعتدال و للسياسة و للرياسة و للوزارة، و أمحد اهللا على :أمين الظواهري. د

نعمة التطرف و التشدد و اإلرهاب و على كل ما نرمى به، إذا كانت السياسة تؤدي 
املؤمل بفرع احلركة األم للتنازل عن حاكمية الشريعة و عن فلسطني، بينما و لألسف 

و صامتون كالقبور أمام هذه ! الشديد بقية فروع احلركة األم شهود زور على الصفقة
 !السقطة

 
 العربية يوم السابع من إبريل تصرحياً للدكتور سعد BBC يف إذاعة استمعتبل لقد 

 التقىالكتاتين رئيس كتلة اإلخوان املسلمني يف جملس الشعب املصري، يصرح فيه بأنه قد 
 الكوجنرس األمريكي، و أنه أكد هلم أن حل قضية فلسطني يتحقق بقيام دولتني بوفد من

 أمريكا مبعتقلي اإلخوان بينما اهتمامكما انتقد عدم !  مكةاتفاقيف فلسطني بناءاً على 
 !تم بقضية أمين نور

 



 

٨٦١ 

ارسه و ِلهذا؛ ال بد لألمة من الوعي مبا يفرضه عليه دينها، و مبا يدور من حوهلا، و مبا مي
} يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن جاءكُم فَاِسق ِبنبٍأ فَتبينوا{: قادا، يقول احلق تبارك و تعاىل

وكَذَِلك نفَصلُ اآلياِت وِلتستِبني سِبيلُ {: ، و يقول احلق تبارك و تعاىل]٦:احلجرات[
ِرِمنيجِإن {: ز من قائلع، و يقول ]٥٥:األنعام[} الْمو مهامسأَج كِجبعت مهتأَيِإذَا رو

 ودالْع مه ِهملَيٍة عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن ِلِهمِلقَو عمسقُولُوا تي
 ].٤:املنافقون[} فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ

 
ألن احلكومات قد خانت، و اهليئات قد تنازلت، و القيادات قد كلت، و  ال من الوعي؛

 لقاعد انتظارال بد لألمة أن ختوض جهادها معتمدة على را، و متحملة ملسؤوليتها، دون 
أو مساوم أو مناور، إا مسؤولية أمام اهللا مث أمام التاريخ، و ال عذر ألحد يف ترك ديار 

 . هو قادر على السعي يف ختليصهااإلسالم يف قبضة األعداء و
 

  هو املخرج من سفك الدم الفلسطيين؟االتفاقو لكنهم يقولون إن هذا  :السحاب
 
 و ما شأن حقن الدم الفلسطيين بالتنازل عن فلسطني و بيعها و قربها :أمين الظواهري. د

 و يف سبيل الدم الفلسطيين جيب أن يبذل رخيصاً يف سبيل إعالء كلمة اهللا! يف قرب النسيان
حترير فلسطني، و إال فلماذا سكب الشهداء دمائهم يف سبيل اهللا لتحرير فلسطني، إذا كنا 

 !سنتنازل عن أهدافهم من أجل حقن الدماء فهل ضاعت دماء هؤالء الشهداء هدراً
 

احقنوا الدم الفلسطيين ! و ملاذا يتخذ حقن الدم الفلسطيين ستاراً للتنازل عن فلسطني
 . و لكن بعيداً عن بيع فلسطنيإن شئتم

 
 مباذا تطالب قيادة محاس و قد فُِرضت عليها كل هذه القيود و منعت من :السحاب

 ممارسة احلكم؟
 



 

٨٦٢ 

 أال تتنكر حلاكمية الشريعة، و أال تقبل :أوالً؛  أطالب قيادة محاس:أمين الظواهري. د
 أا إذا خريت : ثانياًهاأطالبو ،  إال على أساس دستور إسالمياالنتخاباتبالدخول يف 

بني التنازل عن احلكم أو التنازل عن فلسطني أن تزهد يف احلكم و تتمسك بفلسطني و 
 . بدالً من ثلث املقاعد يف بلدية غزة و رام اهللا؛ختتار اجلهاد و املقاومة

 
و لكن ثقافة التنازل و منهج التراجع أمثرا مثرما اخلبيثة، و قبلت حكومة محاس أن 

 .ارك يف العدوان على حقوق األمة املسلمة يف فلسطنيتش
 

و تظهر على الشاشة خريطة لفلسطني يف [ أنا أرجو كل مسلم أن ينظر هلذه اخلريطة
 و تبني تلك الصور تقلص أراضي فلسطني ٢٠٠٠، ١٩٦٧، ١٩٤٧، ١٩٤٦األعوام 

اليت شاركت  ليدرك بشاعة اجلرمية ]حبسب مفهوم الشرعية الدولية إىل أقل من اخلُمس
فيها قيادة محاس، و أنا أعلم أن كثرياً من أهل اجلهاد و اإلسالم يف فلسطني بل و يف 

و ِلذا فإين أناشد أهل اجلهاد و اإلسالم و الرباط يف داخل محاس يرفضون ما حدث، 
محاس أن يتصدوا هلذه الصفقة و هذا العدوان على حقوق األمة املسلمة، و أن يسعوا 

 . محاس، فإن مل يستطيعوا فليتذكروا أم مسلمون جماهدون أوالًيف تصحيح مسار
 

 هلذه انضمواو هذا خطاب أتوجه به لكل أعضاء التنظيمات اإلسالمية، أن يعلموا أم ما 
التنظيمات إال لتعينهم على طاعة اهللا، فإن حالت هذه التنظيمات بينهم و بني ذلك 

 .ترددوا يف السعي يف طاعة اهللافليقدموا اإلسالم على التنظيمات، و ال ي
 

كما أناشد الشعب الفلسطيين املسلم، الذي ال طاملا قدم آالف الشهداء دفاعاً عن فلسطني 
و بيت املقدس، و الذي مل تزلزله من مثانني سنة الزالزل و مل تعصف به العواصف، 

 :الشعب الذي قال عنه الشهيد كما حنسبه عبد الرحيم حممود رمحه اهللا
 

 و مل تنل منه الصعاب  مترس يف الصعابشعب



 

٨٦٣ 

 متمرد مل يرضى يوماً أن يقر على عذاب
*** 

 عرف الطريق حلقه و ما شاله اجلدد الصواب
 احلق ليس براجع لذويه إال باحلراب

 
الشعب الذي ال يزال يدافع حىت اليوم عن ثغر اإلسالم املقدس يف أكناف بيت املقدس؛ 

 ما ميلك، أناشد هذا الشعب املسلم البطل ااهد الصامد بدمائه و أمواله و مزارعه و كل
الصابر املرابط أال يتنازل عن حبة رمل واحدة من تراب فلسطني، مهما زادت عليه 

 .الضغوط و اشتد عليه احلصار و تكاثرت عليه املؤامرات
 

  ماذا تقصد بثقافة التنازل و منهج التراجع؟:السحاب
 
 ؛ أقصد ا:أمين الظواهري. د
 

 حسين انتخابالثقافة و املنهج الذين أديا ملبايعة امللك فاروق العلماين الفاسد، و إعادة  
 بشرعيته و شرعية قوانينه و دستوره، و بشرعية على عبد اهللا االعترافمبارك و 

صاحل، و عبد اهللا بن احلسني، و حكام دكاكني البترول على ساحل اخلليج، و حممود 
 .ر العلمانية البائعة لفلسطنيعباس، و منظمة التحري

 
الثقافة و املنهج الذين أديا لدخول بغداد و كابل على ظهور الدبابات األمريكية، و  

املشاركة يف احلكومات اليت نصبها احملتل الصلييب فيهما، و الذين أديا أخرياً للتنازل عن 
و التنازل عن  و مبادرات التسليم االستسالم باتفاقات االعترافحاكمية الشريعة و 

 .معظم فلسطني
 



 

٨٦٤ 

الثقافة اليت تقول إننا يف الداخل قد طلقنا العنف ثالثاً و لن نعمل إال من خالل  
القوانني اليت أخترعها احلكام العلمانيون الفاسدون للدفاع عن ملكهم و توريثه 

لنا ألبنائهم، أما يف اخلارج فإننا لن جناهد إال إذا أذنت لنا حكوماتنا؛ أي إذا أذنت 
 .أمريكا و إسرائيل

 
 رياضي بينما تسيل دماء املسلمني أاراً يف الشيشان و استعراضالثقافة اليت تعتذر عن  

 .كشمري و أفغانستان و العراق و فلسطني و الصومال
 

الثقافة اليت تزعم أن جهاد الفلسطينيني حمصور يف فلسطني فقط، و ال شأن هلم بغريها  
صحاا حريصون على عالقة طيبة مع الغرب الصلييب، الذي من ديار اإلسالم، و أن أ

 .ينحر إخوام و أخوام يف الشيشان و العراق و أفغانستان و الصومال
 

 .ثقافة النعاج يف مواجهة ذئاب احلملة الصليبية الصهيونية 
 

الثقافة اليت حولت األشبال أحفاد األسود لصارخني يف املظاهرات يف مواجهة كالب  
 .، الذين يعتدون على حرمة النساء يف املظاهرات و ال جيدن من يدافع عنهنالشرطة

 
 الفاسدة يف االنتخاباتالثقافة اليت حولت األشبال أحفاد األسود إىل مشاركني يف لعبة  

مصر، يضيعون فيها أوقام و جهودهم، بينما إخوام  يف الشيشان و أفغانستان و 
ن نسفاً، و جيربون الصليبيني يف العراق و أفغانستان العراق ينسفون الروس و األمريكا

 .االنسحابعلى اإلقرار بوجوب 
 

 Malcolm Xالثقافة اليت حارا املناضل الشهيد كما حنسبه احلاج مالك الشهباز  
 :ني قال إلخوانه السود املقهورين يف أمريكا، حمالكوم إكس رمحه اهللا

 



 

٨٦٥ 

 ". فاحذف كلمة احلرية من قاموسكإذا مل تكن مستعداً أن متوت من أجلها،" −
إين أعتقد بدين يؤمن باحلرية، و لو كان علي : "و الذي قال أيضاً عن دينه اإلسالم −

مرة أن أقبل ديناً ال ميكنين من أن أخوض معركة من أجل شعيب فليذهب هذا 
 ".الدين إىل اجلحيم

علم شخصاً أال فيما يتعلق بعدم العنف فإنه من اإلجرام أن ت: "و الذي قال أيضاً -
 ".يدافع عن نفسه بينما هو الضحية الدائمة للهجمات الوحشية

حنن غري عنيفني مع هؤالء الذين ليسوا عنيفني معنا، و لكننا لسنا غري : "و قال أيضاً -
 ".عنيفني مع أي أحد عنيف علينا

 يف أية مرة تتظاهرون ضد التمييز و تبلغ اجلرأة برجل أن: "و قال أيضاً رمحه اهللا -
أقوهلا و ليضعوين يف . يسلط عليكم كلباً للشرطة فعليك أن تقتل ذلك الكلب

 ".أقتلوا ذلك الكلب: السجن غداً
إذا عومل شخص بطريقة إجرامية، فال أظن أنه من حق جمرم : "و قال أيضاً رمحه اهللا -

ما أن يبني له األساليب اليت عليه أن يتبعها لرفع ذلك ارم عن ظهره، إذا شرع 
 ".م بامتهاين، فإين سأقوم بكل ما هو ضروري إللقاء هذا ارم عن ظهريجمر

 
هذه املعاين العظيمة أدركها و فهمها من اإلسالم املناضل الشهيد كما حنسبه احلاج مالك 

 مالكوم إكس رمحه اهللا، بينما تفتقدها حركات إسالمية Malcolm Xالشهباز 
 .عريقة، و ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء

 
ت اليت حتمل ما تسميه ثقافة التنازل و منهج التراجع هلا التياراو لكن هذه  :السحاب

 مفتون، يفتوا باخلط الذي تسري عليه، و هلم يف ذلك مؤلفات و أحباث، أال تقر بذلك؟
 
، أنا أقر به، و عليك أن تقر أيضاً بأن من هؤالء املفتني فقهاء نعم :أمين الظواهري. د

لذين استفتاهم حممد رشيد اإلمام األكرب يف القوات املسلحة األمريكية، فأفتوه املاريرت ا
بالفتوى الفضيحة اليت أباحت للمسلم أن يلتحق بالقوات األمريكية الصليبية ليقاتل إخوانه 
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املسلمني ااهدين، الذين مساهم فقهاء املاريرت باإلرهابيني يف أفغانستان، و من فقهاء 
 القدمية اليت متت بني االتفاقات باحترام؛ الفقيه الكبري الذي أفىت أيضاً املاريرت هؤالء

األمريكان و حكام املنطقة، و اليت توجد مبوجبها قواعد أمريكية يف منطقة اخلليج ألا 
 .ت حكومات شرعيةبقرارا كما يفيت جاءت

 
ت قيادا و مباذا تطالب ااهد الذي ينتمي إلحدى التنظيمات اليت تورط :السحاب
 ؟االستسالم باتفاقاتباإلقرار 

 
 أطالبه بأن يعمل مع إخوانه ااهدين على إصالح تنظيمهم و توجيهه :أمين الظواهري. د

 خط اجلهاد و املقاومة و التمسك بديار اإلسالم، فإن مل انتهاجلإلقرار حباكمية الشريعة و 
 .م و ال حركة و ال مجاعةيفلحوا فليعلموا أم عبيد هللا و ليسوا عبيداً لتنظي

 
و البيعة دائماً على الرب و التقوى، : "يقول شهيد اإلسالم الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللا

ألنه عهد على التعاون على الرب و التقوى، و ال جيوز البيعة على اإلمث و العدوان، كمن 
 ال يرضاها اهللا و يتعاهدون عهداً خاصاً ثُم يطلب من املبايع بعد فترة أن يعمل أعماالً

، إىل "ال تقرها الشريعة، كمقاطعة فالن و التجسس على فالن و تتبع عورات اآلخرين
و ال جيوز ألحٍد أن حيتج ببيعته ليمنع املبايع من عمل بٍر نص عليه : "أن يقول رمحه اهللا

على الكتاب و السنة كاجلهاد يف سبيل اهللا مثالً، ألن البيعة عندئٍذ تنقلب إىل بيعة 
 ".اإلمث، و إمنا الطاعة يف املعروف و ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

 
مررت احلكومة املصرية تعديالت دستورية للتمهيد لتوريث احلكم لولد حسين  :السحاب

  يف قهر مصر، فماذا تقرأ يف هذا املسعى؟االستمرارمبارك، و لتمكني العصابة الفاسدة من 
 
يه النفاق األمريكي؛ الذي يدعو للدميوقراطية و يف نفس الوقت  أقرأ ف:أمين الظواهري. د

يعترب حسين مبارك من أقرب أصدقائه، و الذي يرسل املعتقلني ليعذبوا يف مصر، و يصدر 
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آالت التعذيب ملصر، و يدفع املاليني لدعم أجهزة األمن و جالديها يف مصر، و يف نفس 
ا السنوي عن حقوق اإلنسان احلكومة املصرية الوقت تنتقد اخلارجية األمريكية يف تقريره

 .ألا تعذب املعتقلني
 

 من أجل إحداث تغيري يف االنتخاباتإن هذه التعديالت صدمة لكل من سلك طريق 
ت اإلسالمية التيارامصر، و قد حذرت منذ أكثر من سنة إن السبيل الذي سلكته بعض 

ؤدي ألي تغيري، بل سيؤدي لربملان  األمريكية اإلخراج يف مصر لن ياالنتخاباتبدخول 
 .عاجز ذي أغلبية حكومية

 
و قد تصورت بعض التيارات اإلسالمية أنه ميكنها أن تدخل يف صفقة مع أمريكا، تنتقد 
اإلرهاب و العنف، و تصف غزويت نيويورك و واشنطن بأما جرمية، و تقدم إسالماً 

م فقط، و متنع الشباب من املشاركة جديداً متمسحاً بالعلمانية، و تعارض أمريكا بالكال
يف اجلهاد ضد أمريكا ألن حسين مبارك مل يأذن هلم، و يف املقابل تسمح هلم أمريكا 

 . املصرية اليت تسيطر على تفاصيلهااالنتخاباتخبوض 
 

و أنا هنا أود أن أقرأ فقرتني من دراسة أعدها العام املاضي باحثان يف مركز مقاومة 
 Stealing[ ية الواليات املتحدة العسكرية التابعة للجيش األمريكياإلرهاب يف أكادمي

Al-Qa’ida’s Playbook. By Jarret M. Brachman and 
William F. Mccants, pp. 20-21 Feb 2006[" : تستطيع الواليات

 اجتذاب، املؤثر يف )املدخلي(املتحدة أن متيز و متول رموز التيار السلفي العام مثل 
، و الذي ال يشجع العنف، مثالً باإلنفاق على املطبوعات و اجلهاديني من التأييد

و تستطيع الواليات املتحدة أن متول "إىل قوهلما " ...احملاضرات و املدارس اجلديدة 
أيضاً غري السلفيني و لكنها حالياً تعوزها اخلربة الالزمة لتحدد من هو الفعال حقيقةً، و 

األفضل على املدى القريب أن تضغط على حكومات الشرق رمبا كانت اإلستراتيجية 
األوسط لتسمح مبشاركة سياسيٍة أكرب و ظهور للجماعات اليت دد اجلهاديني، و هذا 
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، )اإلخوان املسلمني( ال بد أن خيتلف من قطٍر آلخر، فمثالً يف مصر سيكونون التناول
وري أن ال ترى يد الواليات ، و مرة أخرى فمن الضر)الشيعة(و يف العربية السعودية 

هـ، هذا ليس كالمي و لكنه كالم الباِحثين يف مقاومة اإلرهاب يف اجليش .أ" املتحدة
 .األمريكي

 
 بعدد ال ميكن أن حيقق أغلبية حىت لو فازوا كلهم، و فوجئوا االنتخاباتو فعالً، دخلوا 

م بتعديالٍت دستورية حترم  جتربتهانتهتأن أمريكا و النظام كانا أكثر مكٍر منهم، فقد ب
 أي شعار يتضمن كلمة عن الدين أو اإلسالم، و هكذا تكرر فشلٌ استخدامعليهم حىت 

 . ثانية و ثالثة و حلقاٍت ال تنتهي من الضياعالنتخاباتآخر، و غداً سيدعون الشباب 
 

ة و إخواين املسلمني و خاصة الشباب منهم، الذين هم ذخر هذه األم أربأ بو ِلذا فأين
مصدر طاقتها، أن يضيعوا أعمارهم يف هذا العبث املخالف للشريعة، و أطالبهم بأن 

 .يستثمروا طاقتهم و جهدهم و فكرهم يف السعي اجلاد للتغيري و التضحية من أجله
 

 ؟االنتخابات معينة، أم ضد كل انتخاباٍتهل يفهم من هذا أنك ضد  :السحاب
 
اهدين يف مجيع ديار اإلسالم نسعى و نقاتل و نضحي و  أنا و مجيع ا:أمين الظواهري. د

اجر و نفقد أعز إخواننا و أهلنا، شهداء و أسرى، من أجل أن تنال األمة املسلمة، اليت 
تضم املسلمني من كل األجناس و األعراق و األلوان، دون تفرقة بني جنٍس و جنس و ال 

دود و ال خطوط رمسها املستعمرون عرٍق و عرق و ال لوٍن و لون، و ال يفصل بينها ح
الطغاة، أقول نضحي بكل هذا سائلني اهللا القبول، من أجل أن تنال أمتنا عزا و كرامتها 
و حريتها، و تعيد خالفتها اليت تقيم العدل و تبسط الشورى و حتمي احلرمات و حتفظ 

 .احلقوق
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 االحتاللٍن حر من  حتت مظلة دستور إسالمي و يف وطاالنتخاباتو لذلك إذا كانت 
 حتت دستور علماين، االنتخاباتاألجنيب و أدارا أيٍد أمينة فمرحباً ا، أما إذا كانت 

يفرضه أو يدعو إليه أو يوحد به العدو الصلييب الصهيوين، و كانت ديارنا حمتلة، و كانت 
 لنا  بأيدي احلكام اللصوص املزورين فكال و ألف كال، و لن تتحققاالنتخاباتإدارة 

، إال االقتراعحاكمية الشريعة، و ال طرد الغزاة أعداء اإلسالم، و الرقابة الرتيهة على 
 .باجلهاد يف سبيل اهللا

 
 يف الظروف اليت ذكرا إن االنتخابات و لكن يف املقابل يقول من خيوضون :السحاب
  ما يسمونه بالعنف لن يؤدي إال إىل الفشل، فما تعليقك؟استخدام

 
  تعليقي من جزئني؛:الظواهريأمين . د
 

  إن اخلالف األساسي معهم هو؛:األول
 
  حنو العلمانية،انزالقهميف  •
و تبنيهم حلاكمية أغلبية املقترعني و ختليهم عن حاكمية الشريعة دون أي دليٍل من  •

 عقل أو شرع،
  باملواطنة أساساً للتعايش و ختليهم عن أخوِة اإلسالم،باعترافهمو  •
 الدولة الوطنية القطرية و ختليهم عن السعي إلعادة اخلالفة،و ِبرضاهم ب •
 و باعترافهم بشرعية احلكام الفاسدين و أنظمتهم، •
 .و بزعمهم أن اجلهاد ال يمكن إال بإذم •
 

 الوسائل، و استخدامأما اخلالف حول جدوى العنف من عدمه فهو خالف فرعي حول 
 استجداءبت الفشل التام ألسلوم يف إن كانت األحداث خاصةً يف مصر و اجلزائر تث

 .احلقوق من احلكام الفاسدين، فهو أسلوب فاشلٌ أصالً و فرعاً
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 إن الذي أفشل املخطط األمريكي يف املنطقة، و أجرب األمريكان على قبول :اجلزء الثاين
 ، الذين خيتلفون فقط يف توقيته، هو ما يسمونه بتيار العنف، أما الذين دخلوااالنسحاب

، و أفتوا االحتاللكابل و بغداد على ظهور الدبابات األمريكية، و شاركوا يف حكومات 
جبواز قتال املسلم يف اجليش األمريكي ضد املسلمني، و أعلنوا أم لن جياهدوا األمريكان 

 .إال إذا أذن هلم عمالء أمريكا، فهو تيار ثقافة التنازل و منهج التراجع
 

لوب يراه البعض إثارة للخالفات بني التيارات اإلسالمية، و و لكن هذا األس :السحاب
يرون أنه تفتيت لقوة األمة املسلمة و هي تواجه أعنف محلة صليبية يف تارخيها، و أن 
األوىل اآلن التوحد بني كل تيارات العمل اإلسالمي يف حماولة اخلروج من هذه األزمة، 

 فما رأيك؟
 
 أن األمة املسلمة بكل طوائفها عليها أن تتحد من أجل  رأيي يف ذلك:أمين الظواهري. د

طرد الغزاة الصليبيني و اليهود و عمالئهم من ديارها، حىت تعيد دولة اخلالفة اليت تقيم 
 .الشريعة و تتحاكم إليها و حتمي حرمات املسلمني

 
 !فكيف ميكن التوحد مع من ال جياهد الصليبيني إال بإذن عميلها؟ •
حد مع من ال يقر حباكمية الشريعة و ال بأخوة اإلسالم اليت ال و كيف ميكن التو •

 !تعرف خطوط سايكس بيكو؟
 

 :و عموماً، حىت نصل لنتيجة مفيدة، فإين أدعو األمة املسلمة بكل طوائفها
 
أن توحد جهودها من أجل أن تكون الشريعة املطهرة هي املرجعية العليا اليت ال  •

 تزامحها مرجعية أخرى،



 

٨٧١ 

 م و ال االعترافإسقاط الشرعية عن احلكام الفاسدين املفسدين و عدم و من أجل  •
 بدساتريهم و ال بقوانينهم،

و أدعوها للمبادرة لبذل األنفس و األموال و اجلهود لقتال الغزاة الصليبيني و اليهود و  •
 .عمالئهم املوالني هلم

 
طالب األمة املسلمة يف خرياً، ِبغض النظر عن من فشل أو من مل يفشل، مباذا ت :السحاب
 مصر؟

 
أطالب األمة املسلمة يف مصر، و يف غري مصر، بل و يف كل ديار  :أمين الظواهري. د

 اإلسالم؛
 
 أن حتمل السالح دفاعاً عن اإلسالم، •
 و أن تنِفق دفاعاً عن اإلسالم، •
 و أن تضحي دفاعاً عن اإلسالم، •
 .و أن متوت دفاعاً عن اإلسالم •
 

 فإن األمة املسلمة مل السالح فعليها أن تدعم من حيمل السالح،فإن مل تستطع أن حت
 فسنخسر الدين و اثاقلنااآلن حتت العدوان و حتت اهلجوم، و إذا تراخينا و قعدنا و 

الدنيا، و سنخسر األنفس و األموال، و سنخسر الكرامة و احلرمات، بل سنخسر كل 
مل ندرك حىت اآلن إننا يف حالة حرب شيء إذا خبلنا بأي شيء، حنن يف حالة حرب، و إذا 

 . و بح احلناجر على شيءاالستجداءو لن حنصل بالتسول و ! فمىت سندرك
 

 النعاج استسالم هو و أمثالهإن ما يسمى باملواجهة بالوسائل السلمية للنظام املصري 
د كما للذئاب، و ليت الذين يصرون على املقاومة املساملة يسمعون ما قاله املناضل الشهي

يف أي مرة : " رمحه اهللاMalcolm Xحنسبه احلاج مالك الشهباز مالكوم إكس 
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تستجدي شخصاً آخر ليحررك، فلن تتحرر أبداً، إن احلرية أمر عليك أن تصنعه 
 ."إن مثن احلرية هو املوت. لنفسك

 
و أنا أطالب هؤالء و ؛ل الدستورمِثو قد قامت عدة مظاهرات يف مصر حتمل نعشاً ي 

ع األمة املسلمة يف مصر أن يدفنوا يف ذلك النعش العجز، و أن يدفنوا فيه اخلوف، و مجي
أن يدفنوا فيه التردد و عدم الثقة بوعد اهللا و احلرص على فتات الدنيا، و أن يبعثوا أنفسهم 
من قبور وسائل العاجزين و شلل الدم بالتضحية و العصبية التنظيمية إىل مسو فضاء اجلهاد 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ استِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا {: اهللا، يقول احلق تبارك و تعاىليف سبيل 
} دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ

 ].٢٤:األنفال[
 

تنا األساسية هي مع أنفسنا، مع خوفنا، مع ترددنا، مع تراجعنا، و و لنعلم إن معرك
ضعفنا و عجزنا، و حرصنا على احلياة الذليلة اليت منوت فيها كل يوم بدالً من املوت 
العزيز الذي منوته مرةً واحدة، و إذا ظللنا حنرص على الشهادات و الوظائف و 

لذل لنا و ألوالدنا و أحفادنا، أما إذا الراتب و املعاش و تربية األوالد، فليس إال ا
رضينا بالقتل و األسر و اهلجرة و الترمل و التيتم و فقد املال و الوطن و األحبة يف 

 .سبيل اهللا، فلن زمنا قوة على وجه األرض بعون اهللا
 

 إذا انتصرنا على أنفسنا فسننتصر يف كل املعارك بعون اهللا، و إذا ازمنا أمامها فلننسى ما
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم {: يسمى بالكرامة و احلرية و العزة، يقول احلق تبارك و تعاىل

ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما 
 ].٣٨:التوبة[} لدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌمتاع الْحياِة ا

 
  و لكن حتمل السالح ضد من؟:السحاب
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 يف هذه املرحلة على األمة املسلمة أن حتمل السالح ضد الغزاة :أمين الظواهري. د
املعتدين و مصاحلهم، فكل من اعتدى على األمة املسلمة جيب أن تقطع يده، سواءاً كان 

 الشيشان أو أفغانستان أو كشمري أو العراق أو فلسطني أو الصومال، و هذا العدوان يف
مع هذا التصدي للغزاة، على األمة املسلمة أن حتذر ِممن يطعنها يف ظهرها من املدافعني 

 .عن الغزاة، و أن تسعى من اليوم يف العمل على إزالتهم
 

البالد اإلسالمية، فما  و لكن البعض ينادي بأن يتوقف القتال الداخلي يف :السحاب
 تعليقك؟

 
 الذي يقرر هذا هم ااهدون، و غالب القائلني بذلك ال يقاتلون، ال :أمين الظواهري. د

 على كالٍم ألحدهم ينهى الشباب عن النفري اطلعتيف الداخل و ال يف اخلارج، و قد 
مهم بالكتب و إن ااهدين ال حيتاجون رجاالً، و علينا أن ندع": للعراق و يقول هلم

، مع أن قادة ااهدين يستصرخون األمة ليل ار أن تنفر للعراق و أفغانستان و "األشرطة
 .الشيشان و الصومال بأبنائها و أمواهلا و خربا

 
 مثَّ نسأل القائلني مبنع القتال الداخلي؛ و ما البديل؟

 
 هو دعم ااهدين، و البديل هو السكوت على الظلم و اخليانة و العمالة، أم الواجب

أي اجلهاد : " سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم املنكر، األمر باملعروف و النهي عن
 .)كلمة حق عند سلطان جائر: (، قال"أفضل؟

 
 و لكن أنت تدعو األمة حلمل السالح و دعم من حيمل السالح، و غريك :السحاب

 يدعوها لغري ذلك، فماذا تقول؟
 



 

٨٧٤ 

 أقول ما ذكرته من قبل، بأن على األمة أن تصل حلالة من الوعي و :أمين الظواهري. د
  وعي و حساسية و إدراك؛احلساسية و اإلدراك ملا هو واجب عليها و ملا يدور من حوهلا

ميكنها من أن تعرف من هم قادا، و أن تتبني جتار الدين اخلائنني يف العراق و أفغانستان، 
 اليمن و عمان و القاهرة، و املفتني على مذهب رئيسة و علماء التسول يف اجلزيرة و

كنيسة إجنلترا يف لندن، و فقهاء املاريرت املنتشرين هنا و هناك، و أن تبحث عن العلماء 
الربانيني ااهدين الصابرين على األذى و الصادعني باحلق و الداعني له يف وجه أعداء 

، و تبحث عن ااهدين العاملني املقاتلني الذين األمة الصليبيني و أعوام الظلمة ارمني
تبحث عن هؤالء و يتسابقون للموت و هم يرفعون راية التوحيد و اجلهاد و املقاومة، 

 فهكذا تستطيع أن تتصدى ألعدائها، و تدعمهم و تؤيدهم و تدافع عنهم و تتبعهم،
 .تنجوا من قطاع الطريق إىل اهللا املتربصني ا

 
يف الفترة األخرية ضجة حول قتل األسرى املصريني على يد وحدة من  ثارت :السحاب

 م،  فما هو تعليقك على ذلك؟١٩٦٧القوات اخلاصة اإلسرائيلية يف حرب عام 
 
يالماً يف حيايت و حياة إ هذه احلادثة تذكرين بفترة من أكثر الفترات :أمين الظواهري. د

تت اجليش املصري و انفض نظامه و املصريني و حياة كل العرب و املسلمني، حني تش
تلقى هزمية مروعة يف غضون ست ساعاٍت فقط، و هذه اهلزمية املروعة مل تأيت من فراغ، 

 حصاداً مراً للفساد و القهر الذي استشرى يف مصر على يد النظام جاءتو لكنها 
 .املصري، و الذي نال التيار اإلسالمي منه النصيب األوفر

 
 اهلزمية اعتراف عبد الناصر رمسياً بدولة إسرائيل مبوافقته على قرار و كان من نتائج هذه

 و الذي ثارت عليه املنظمات الفلسطينية حينها، مث قبلت معظمها ٢٤٢جملس األمن رقم 
بعد ذلك مبا هو أسوء منه، مبا يف ذلك قيادة محاس، أقول اعترف عبد الناصر رمسياً 

 هدنة اتفاقيةيقة غري معلنة بإسرائيل مبوافقته على بإسرائيل، ألنه كان يعترف سراً و بطر
م، و ١٩٤٧ بقرار تقسيم فلسطني الصادر عام االعترافم، اليت تضمنت ١٩٤٩عام 



 

٨٧٥ 

 اهلدنة، فلم يكن متوقعاً اتفاقية إليها إسرائيل بعد انضمتبقبوله مبيثاق األمم املتحدة اليت 
 . و هو الذي أضاع البالد كلها األسرى املصرينيملأساةمن النظام املصري أن يلتفت 

 
 األسرى املصريني املقتولني، ألنه كان ملأساةمثَّ جاء من بعده أنور السادات، و مل يلتفت 

 اليت ثارت االتفاقيات مع إسرائيل و التطبيع معها، تلك اتفاقياتمشغوالً بتوقيع ثالث 
 .ام اهللا بقيادة محاسعليها الدول العربية، مث حلقت به مجيعها، و معهم بلدية غزة و ر

 
 ؛مثَّ جاء حسين مبارك

 
 من مصر يف عهده الطائرات و مرت من قناا السفن لتضرب العراق، انطلقتالذي  -

و مل حيرك ساكناً لغزو لبنان، فكيف يهتم مبقتل أسرى مساكني و هو ميتهن الشعب 
 !املصري كل يوم يف معتقالته و سجونه و أقسام شرطته

ده و شركائه؛ أصحاب النظام الذي حيمي صاحب العبارة اليت حسين مبارك و أوال -
 عرضه يف انتهكواأغرقت اآلالف و يهربه و حيميه من املسائلة، كما السائق عماد 

 .أقسام الشرطة
ن و ليس املصريون، فكان رد فعل اإلسرائيليوإن الذي كشف عن هذه املذحبة هم  -

وع، و وزارة اخلارجية طلبت من مبارك أن كلف وزارة اخلارجية مبتابعة املوض
 !احلكومة اإلسرائيلية التحقيق

 مأساة يتجاهل بينماحسين مبارك الذي يهتم حبياة األسري اإلسرائيلي عند الفلسطينيني  -
 !مئات األسرى املصريني

 
و هذا يدلنا على أن هذا النظام هو جزء من منظومة العدوان و القهر الصلييب احملارب 

 استسالم أن التعامل مع هذا النظام بالوسائل السلمية و القانونية هو لألمة املسلمة، و
 .لقطيع من الذئاب ال يردعها إال قوة اجلهاد يف سبيل اهللا

 



 

٨٧٦ 

 يف اجلزيرة العربية، ما هو لإلصالح يف الفترة األخرية ظهرت عدة حماوالت :السحاب
 تقييمكم ألحوال اجلزيرة عموماً؟

 
 يف اجلزيرة طاملا بقيت القوات الصليبية إصالح هنالك  لن يكون:أمين الظواهري. د

تدنس جزيرة العرب، و طاملا بقي آل سعود و إخوام أصحاب دكاكني الكريوسني و 
 .كنهمامأالبرتين على ساحل اخلليج يف 

 
 ؛ عن منهج اإلسالماالحنراففإن جزيرة العرب تعاين من 

 
 الذي أدى للفساد السياسي، 
 للغرب لضمان بقاء األبناء و األحفاد يف االستسالميف مستنقع الذي ألقى بالبالد  

 احلكم،
 و الذي حرم األمة من أية مشاركة سياسية، 
و أدى للفساد املايل الذي جعل من و ما فوق األرض و ما حتتها ملكاً للعائلة  

 احلاكمة، اليت تسيطر على األسواق و تتحكم يف الثروات،
 . اإلداريو أدى للتحلل اخللقي و الفساد 

 
و : ]يقول فيه نيكوالس غليب) محلة مناهضة جتارة السالح(مقطع مرئي من فلم وثائقي [

إن سفراء بريطانيا يف جدة كانوا يكتبون تقارير طويلة إىل لندن لإلبالغ عن كل التفاصيل 
م ١٩٧٠اليت يعرفوا عن الفساد، و يف هذه الوثيقة املهمة اليت كتبها السفري الربيطاين عام 

مسألة الفساد أساسية جداً، و قد تعاملت معها بصراحة تامة، ": ويلي موريس، يقول
ليس هناك مفتاح ذهيب واحد أو شخص بعينه ممكن أن يفتح باب عامل جتارة األسلحة 
امللتوي يف السعودية، إا غابة تسكنها حيوانات مفترسة، ال بد للمرء أن يسري فيها 

ثالثني عاماً، و منذ ذلك الوقت مل يطرأ تغري يذكر على  كان ذلك قبل ،"حبرص و حذر
 األمري بندر كانا صاحيب نفوذ و مها اآلن ال يزاالن كذلك، ابنهاألدلة، فاألمري سلطان و 



 

٨٧٧ 

أنت "، " من كل صفقة بغض النظر عن جنسية الراشياالنتفاع علىسلطان يصر "
لتاريخ، إنك تبيع هلم بصدد صفقة هائلة مع السعودية، هي أغلى صفقة أسلحة يف ا

 )."طائرات مقاتلة ال حيتاجوا و ال يستخدموا أبداً
 

  و ما هو الطريق لإلصالح يف تصورك؟:السحاب
 
 الطريق لإلصالح و اهللا أعلم حيتاج يف جزيرة العرب و يف غريها من :أمين الظواهري. د

 :ديار اإلسالم للعمل على خطتني
 

دف إىل ضرب املصاحل الصليبية و الصهيونية، حىت تشتعل  و األوىل على املدى القريب؛
األرض ناراً حتت أقدام الصليبيني و الصهاينة، يف بالدنا و يف بالدهم و يف كل مكان ميكن 
أن نضرب مصاحلهم فيه، حىت يرحلوا عن بالدنا و يكفوا عن التدخل املستمر و 

 .املستشري يف شؤوننا
 

 :عد؛ و تعتمد على ركيزتنيو اخلطة الثانية على املدى األب
 

 و ذلك بالنفري لساحات القتال كالعراق و أفغانستان و اإلعداد للمواجهة، األوىل 
 .الصومال

 بالدعوة و و الركيزة الثانية، هي العمل الدؤوب لتغيري األنظمة الفاسدة املُفسدة، 
ب التحريض و احلشد و التخطيط، و الصرب على ذلك مهما استغرق من وقت أو تطل

 يف الذي االنتصارمن تضحيات، و كلما انتصرنا يف ميدان سهل علينا ذلك بعون اهللا 
 .يليه

 



 

٨٧٨ 

و من هذا تضح األمهية اخلطرية للجهاد يف العراق و أفغانستان، ألن هزمية الصليبيني 
فيهما قريباً بإذن اهللا ستؤدي لقيام إمارتني جماهدتني، تكونان منطلقاً لتحرير ديار 

 .يام دولة اخلالفة بإذن اهللاإلسالم و لق
 

 األمة املسلمة، إال تتخلف أو تتقاعس عن القيام بواجبها يف دعم اجلهاد أناشدو ِلذا فإين 
عامةً، و يف العراق و أفغانستان خاصةً، لألمهية احملورية هلذين امليدانني، يقول احلق تبارك 

أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِب{: وتعاىل
 ].٤١:التوبة[} ِإن كُنتم تعلَمونَ

 
 خالد الشيخ حممد اعترافات أصدر البنتاجون يف الفترة األخرية عدة بيانات عن :السحاب

 فك اهللا أسره، ما اهلدف من ذلك يف رأيك؟
 
لنظام األمريكي أن يبني لشعبه أنه قد حقق بعض النتائج يف  حياول ا:أمين الظواهري. د

 :و هو بذلك خيدع شعبه مرتنيحربه على اإلسالم، اليت يسميها باحلرب على اإلرهاب، 
 

 حينما يصور احلرب بأا ضد تنظيٍم أو عدة أشخاص، و يهرب من احلقيقة األوىل؛
 غاضبة ز ديار جهاديةًيواجه صحوةً الكربى و هو أنه ال يواجه أفراداً و ال تنظيمات، بل 

 .اإلسالم هزاً
 

 و قتله لعدة أشخاص قد باعتقاله فهو تصويره للشعب األمريكي أنه أم اخلدعة الثانية؛
قضى على القاعدة، و يتناسى أن رمزي يوسف حاول أن يدمر برجي التجارة فلم يكتب 

 بأكثر من كثري االستشهادينية له النجاح، و لكن جاء خالد الشيخ من بعده فدمرمها بسري
مما كان يتوقع رمزي يوسف، و خالد الشيخ قد أصبح قدوةً للمئات الذين يقتفون أثره، و 

 .سيحققون أكثر مما حققه، بإذن اهللا و عونه
 



 

٨٧٩ 

و ملا قُبض على خالد شيخ، فرج اهللا كربه، نصح احملققني الباكستانيني بأن يعودوا 
مريكان، و لكن كالب السيد مشرف كانوا أحقر من إلسالمهم، و يكفوا عن خدمة األ

ذلك، كما أنه توعد احملققني األمريكان باألهوال اليت سريوا إن غزوا العراق، و قد حقق 
 .اهللا توقعه، و هذا ما يتكتمه بوش عن شعبه

 
  و ما هي رسالتك للشعب األمريكي؟:السحاب

 
 هذا الكذاب اختاروام، فهم قد  األمريكان يستحقون ما يرتل :أمين الظواهري. د

 .اختيارهممرتني، فليدفعوا مثن 
 

 بأقواٍل ملالك الشهباز رمحه اهللا، و لكن هنالك استدللت فيما سبق من حوارنا :السحاب
 جنود أمريكان سود يقاتلون املسلمني يف العراق و أفغانستان؟

 
املسلمني حتت العلم األمريكي، جد أمريكياً أسوداً يقاتل أتأمل حينما أ :أمين الظواهري. د

و يظلمهم كما !  و النظام الصلييب العنصري يف أمريكا يطهدهم كما يطهدنا!ملاذا يقاتلون
 . أمريكا من أفريقيا كانوا مسلمني مثلنااختطفتهمو لعل أجداده العبيد الذين ! يظلمنا

 
 ليموتوا؛ ليكدس إن النظام الصلييب األمريكي العنصري يستخدمه و غريه من املستضعفني

 مالينهم، بينما حيصل هو على الفتات، لتتضاعفارمني يف البيت األبيض أرباحهم، و 
 .بعد أن يسفك دمه أو خيرج من احلرب معاقاً

 
إا : هذا هو استثمارنا، و هذه هي مسامهتنا": يقول احلاج مالك الشهباز رمحه اهللا

. فحسب، بل لقد ضحينا بدمائناإننا مل نعطي من عملنا بال مقابل . دمائنا
لقد . فكلما كان هناك طلب حبمل السالح كنا أول من لبس الزي العسكري



 

٨٨٠ 

لقد ضحينا بأكثر من أي . متنا يف كل ميدان معركة مات فيه الرجل األبيض
 ".لقد سامهنا أكثر و لكننا حصلنا على األقل. أحد قائم يف أمريكا اليوم

 
أن السود يف أمريكا قد ختلصوا من ظلمها ألن هناك أمثال و أرجو أن ال يرد علي أحد ب

و يظهر على الشاشة مقطع [ كولن باول كذاب جملس األمن الدويل و كونداليزا رايس
مرئي لكولن باول األمريكي األسود و هو يوطئ أمام جملس األمن الدويل الحتالل العراق 

الزرقاوي رمحه اهللا أمري بزعم وجود القاعدة فيه و على رأسها الشيخ أبا مصعب 
 .]االستشهاديني و بطل األمة

 
هم الذين وصفهم مالك الشهباز رمحه اهللا بعبيد البيت،  ]أي أمثال كولن باول[فهؤالء 

عليك أن تقرأ تاريخ العبودية لتفهم ": حينما تكلم عن عبيد البيت و عبيد احلق فقال
وكان زجني البيت . ي احلقلكان هناك نوعان من الزنوج؛ زجني البيت و زجن: هذا

يعتين بسيده، فإذا خرج زنوج احلقل عن الطابور، كان زجني البيت ميسكهم و يسيطر 
و كان يستطيع زجني البيت ذلك ألنه كان يعيش أحسن . عليهم و يعيدهم إىل املزرعة

كان : كان يأكل أحسن و يلبس أحسن و يسكن يف بيت أحسن. من زنوج احلقل
كان يأكل نفس الطعام الذي . السيد، يف الدور العلوي أو التحتاينيسكن فوق، جبوار 

و كان قادراً على التكلم مثل سيده، بأسلوب و . يأكله السيد، و يلبس نفس اللباس
و لذا ال حيب لسيده . و كان حبه لسيده أكثر من حب سيده لنفسه. بيان جيد
و إذا ).  أمريض حنن؟ما املشكل، يا سيدي؟: (و إذا مرض السيد، قال له. الضرر

ال . اشتعل حريق يف بيت السيد، حاول أن يطفأه، ألنه ال يريد أن حيترق بيت سيده
. يريد أبداً أن تتعرض ممتلكات سيده للتهديد، و كان يدافع عنها أكثر من مالكها

و لكن زنوج احلقل، الذين كانوا يعيشون يف األكواخ، مل يكن . هكذا كان زجني البيت
 خيشون فقدانه، فكانوا يلبسون أردأ اللباس و يأكلون أسوأ الطعام، و لديهم ما

فإذا مرض . و كانوا يكرهون سيدهم بشدة. يذوقون الويالت و يضربون بالسوط
و إذا اشتعل حريق يف بيت السيد، كانوا . السيد، كانوا يدعون اهللا أن ميوت السيد



 

٨٨١ 

و اليوم ما زال هناك .  بني الصنفنيفكان هذا الفرق. يدعون اهللا أن يرسل رياحاً قوية
 ."و أنا من زنوج احلقل. زنوج البيت و زنوج احلقل

 
! كيف مل حياسبه أحد! و إين ألعجب من صفاقة هذا املدعو كولن باول؛ كيف مل يعتذر

 !بعد هذه الكذبة العاملية املفضوحة! كيف مل حياكم
 

ود العامل من واشنطن، و الذي و هو جزء من نظام الكذب الذي يق! و لكن ملاذا يعتذر
 .يسعى ااهدون إلزالته بعون اهللا و قوته

 
، و كل األسبانو لذلك فإين أريد من السود يف أمريكا، و امللونني و اهلنود احلمر، و 

املستضعفني و املظلومني يف أمريكا الشمالية و اجلنوبية، و يف آسيا و أفريقيا و كل 
ا جناهد يف سبيل اهللا ال جناهد لرفع الظلم عن املسلمني فقط، الدنيا، أن يعلموا إننا حينم

 . ما كانأياًبل جناهد لرفع الظلم عن البشرية مجعاء، ألن اهللا أمرنا أال نقبل الظلم 
 

يا عبادي إين حرمت الظلم على (: قال املوىل سبحانه و تعاىل يف احلديث القدسي 
 .)نفسي و جعلته بينكم حمرماً، فال تظاملوا

 مبكة قبل بعثته الشريفة عليه )حلف الفضول( ما شهد النيب صلى اهللا عليه و سلمك 
شهدت حلف : (فقال عليه الصالة و السالم، مبعثهالصالة و السالم، و أمتدحها بعد 

، و هو )املطيبني مع عموميت و أن غالم، فما أحب أن يل حمر الِنعم و أين أنكثه
 .صرة أي مظلوٍم مبكةاحللف الذي تعهدت فيه قريش على ن

 .)الظلم ظلمات يوم القيامة (:و قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
من أعان على خصومة بظلٍم، أو يعني على (: و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 .)ظلٍم، مل يزل يف سخط اهللا حىت يرتع
لضعيفهم من كيف يقدس اهللا أمةً ال يؤخذ  (:و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 .)شديدهم
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أمرنا النيب صلى اهللا عليه و سلم بسبٍع و : "قالو عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه،  
 اجلنائز، و عيادة املريض، و إجابة الداعي، و نصر املظلوم، بإتباعأمرنا : انا عن سبع

 و إبراء القسم، و رد السالم، و تشميت العاطس، و انا عن آنية الفضة، و خامت
 ."الذهب، و احلرير، و الديباج، و القسي، و اإلستربق

أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مر ِبناٍس من األنصار و و عن الرباء رضي اهللا عنه  
إن كنتم ال بد فاعلني فردوا السالم، و أعينوا املظلوم، : (هم جلوس يف الطريق، فقال

 .)و أهدوا السبيل
 

يف العامل إىل اإلسالم، دين احلرية و رفض الذل، الدين كما أين أدعو كل املستضعفني 
الذي حطم األباطرة و األكاسرة، و الذي أخرج التسعة عشر شهيداً الذين حطموا رمز 

 .كربياء أمريكا
 

و أقول للجندي امللون يف اجليش األمريكي، إن النظام الصلييب العنصري قد خطف 
م يستعملك لنفس الغرض، بعد أن غريوا شكل أجدادك ليستغلهم يف تنمية ثرواته، و اليو

القيود، و بدلوا نوع السالسل، و خيادعونك بأنك تقاتل من أجل الدميوقراطية و احللم 
ال أنا لست ": األمريكي، و لكن احلاج مالك الشهباز رمحه اهللا فضحهم، حني قال

يا املبادئ أمريكياً، أنا واحد من االثنني و عشرين مليون من الشعب األسود ضحا
. واحد من االثنني و عشرين مليون من الشعب األسود ضحايا الدميوقراطية: األمريكية

أنا أرى أمريكا من خالل عيون الضحايا، و ال أرى أي حلم أمريكي، و إمنا أرى 
حقق هلم ما يريدون سريمونك يف الشارع بال رمحة، ، و بعد أن ت"كابوساً أمريكياً
 .كاحلذاء القدمي

 
 اإلجنليزية، يف السابع عشر من مارس الفائت لربنامج BBCـ يف إذاعة الاستمعتد و ق

عن آالف من اجلنود املصابني املُسرحِين بال مأوى، منهم جندي خدم يف اجليش األمريكي 
أربعة عشر عاماً، منهم سنتان يف العراق، و بعد إصابته سِرح من اجليش، و أُعطي معاشاً 
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ة دوالر، فطُِرد من بيته، فهو ينام يف سيارة جدته يف الشارع؛ هكذا مائأربعشهرياً قدره 
عامل الصليبية الرأمسالية شعبهات. 

 
 على انتصارناو ِلذا فإين أريد من كل املستضعفني على وجه األرض أن يعلموا أن 

 هلم، ألم سيتخلصون من أقوى قوة انتصارأمريكا و الغرب الصلييب بإذن اهللا هو 
ة يف تاريخ البشرية، أليست هي القوة اليت مل تكتفي مبا سرقته من املستضعفني و ظامل

بل راحت تفسد على الدنيا كلها اجلو و املناخ من الغازات املتصاعدة من ! قتلته منهم
 ! ملا سيحل بالدول الفقرية من كوارث و مصائباعتباٍرمصانعها دون 

 
 ة تريدوا؟ يف ختام هذا اللقاء، هل من إضاف:السحاب

 
، املدافعني عن إخواين أسود اإلسالم يف فلسطني نعم، أريد أن أمحل :أمين الظواهري. د

ثغر اإلسالم يف أكناف بيت املقدس األمانة، يف عدم التفريط بديار اإلسالم، و أوصيهم 
 .بالصرب و الثبات، مهما تكاثرت عليهم املؤامرات

 
إخواننا الصابرين الصامدين يف عاء أن ينصر كما أتوجه إىل اهللا العلي القدير بالد

 .، أرض اجلهاد و الرباطالشيشان
 
، الذين قلبوا خطة أمريكا رأساً على عقب، بفضل  إخواين أسود اإلسالم يف الصومالو

، اليت احلملة الصليبية الدعائية، و لحملة الصليبية العسكريةلاهللا و منته، و صمدوا يف 
 الصليبية العريقة العجوز، و اليت أخذت يف تكرار عبارة تاالستخباراتقودها إذاعات 

، من أول يوٍم من الغزو اإلثيويب الصلييب، مع أن احلرب كانت و "هزمية احملاكم اإلسالمية"
ال زالت يف بدايتها، و مع أن القوات اإلثيوبية أعلنت أا ستنسحب بعد أسبوعني، فخيب 

 .صومال اجلهاد، بفضله و منتهاهللا مكرهم على أيدي أسود اإلسالم يف 
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، الذين يهزون بقوة إميام و توكلهم على  إخواننا يف مغرب اإلسالمو أسأله أن ينصر
رم أركان نظام أبناء فرنسا هزاً، و يضربون بثقتهم برم مصاحل الصليبية يف مغرب 

اجعني املنهزمني، اإلسالم، و الذين أفشلوا بثبام و رباطهم مؤامرات املصاحلة و حيل املتر
فيا أمة اإلسالم يف مغرب الرباط و اجلهاد، مغرب العروبة و اإلسالم، مغرب اإلباء و 
املقاومة، هؤالء هم أبنائك الربرة، حيملون مهك، و هم الدفاع عن دينك و شرفك و 
ثرواتك، بل حيملون هم األمة املسلمة، من كشغر إىل غرناطة، و هم أقصاها السليب 

ت و الصفقات، فقفوا معهم و ساندوهم و أيدوهم يف مواجهة املؤامرات عليه الذي تكاثر
 .أعىت محلة صليبية تواجهها أمة اإلسالم

 
، و إخواننا ااهدين يف عراق اخلالفة و اإلسالمو أتوجه هللا العلي القدير، أن حيفظ 

و الفتح املبني أسأله أن جيمع مشلهم، و يوحد كلمتهم، و يتم عليهم نعمته بالنصر العزيز 
 .قريباً بفضل اهللا

 
 و لكن عفواً شيخنا الكرمي على املقاطعة، على ذكر ااهدين يف العراق هنالك :السحاب

من يقول أن عدداً من التنظيمات اجلهادية يف العراق على عالقة وثيقة ببعض الدول اليت 
دول حتاول التصدي لتمدد تزعم أا املدافعة عن حقوق أهل السنة يف املنطقة، و أن هذه ال

 دول أخرى، فما رأيك يف هذا القول؟
 
 أنا أدعو املسلمني يف العراق بأن حيذروا من مؤامرات خدام أمريكا :أمين الظواهري. د

 :الذين يزعمون أم محاة أهل السنة، و لو صدقوا لقالوا
 
 .حنن محاة سنة بوش، و أعداء سنة حممد صلى اهللا عليه و سلم -
ن مكنا أمريكا من بترول املسلمني، و منحناها القواعد و املطارات و املوانئ حنن الذي -

 .لتقتل مليون طفل من احلصار، و لتقصف املسلمني يف العراق و أفغانستان
 .حنن الذين اعترفنا بإسرائيل، و تنازلنا عن معظم فلسطني -
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 .حنن الذين نطارد ااهدين -
 . لنعذب ااهدينحنن الذين ننشئ ألمريكا السجون السرية -
 .حنن الذين حناول أن نشتري الذمم اليوم لنشوه صورة ااهدين -
حنن الذين نروج لإلسالم األمريكي الذي يتمسح ببعض الشعائر و يتنكر للجهاد و  -

األمر باملعروف و النهي عن املنكر و يبارك الظلم و الفساد و يستنكر الشورى و 
 !حماسبة احلكام

 
دولة ظ املسلمني و ااهدين يف العراق من مكرهم، كما أسأله أن يوفق أسأل اهللا أن حيف
 و حيفظها من مؤامرات الدول احمليطة ا، و أن ميكن هلذه الدولة الفتية العراق اإلسالمية

و يقويها، حىت ترفع راية اإلسالم الصافية ااهدة على الكتاب و السنة، اليت ختشاها 
 .أمريكا و تدرك خطرها

 
أبا عمر البغدادي ا أتوجه إليه بالدعاء أن حيفظ أمريها الصابر املرابط أمري املؤمنني كم

 و ثبته على طريق اجلهاد و الرباط، و على طريق عزة األمة املسلمة اليت قاتل حفظه اهللا
وِللَِّه {عنها جده احلسني بن علي رضي اهللا عنهما حتت لواء جده صلى اهللا عليه و سلم، 

 ].٨:املنافقون[}  وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَا يعلَمونَالِْعزةُ
 

و أتوجه بالدعاء هللا العلي القدير أن ينصر ااهدين يف كل مكان، و أن يعجل بتفريج 
كرب أسارى املسلمني يف أمريكا و مصر و أفغانستان و اجلزيرة و املغرب و اجلزائر و 

 و سجون أمريكا السرية يف كل مكان، و على رأسهم علم الدعوة و اجلهاد شيخنا ليبيا
الصابر املرابط الشيخ عمر عبد الرمحن، عجل اهللا بفك أسره، و الذي سيدفع األمريكان 

 .إن شاء اهللا مثن تنكيلهم به غالياً بعون اهللا
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 على مشاركته معنا يف  يف ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر للشيخ أمين الظواهري:السحاب
هذا احلوار، و نسأل اهللا أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي، و أن ينفع به و جيزي خرياً كل 

 .من أعان على نشره، و السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
 
 و عليكم السالم و رمحة اهللا و بركاته، أود إضافة كلمات قليلة، و :أمين الظواهري. د

 أن يشحذوا عزميتهم، إخواين العاملني يف اإلعالم اإلسالمي اجلهادي هي إين أدعو مجيع
فهم جزٌء أساسي من املقاومة اجلهادية يف وجه أعىت محلة  ؛و يبذلوا أقصى ما يف طاقتهم

صليبية تواجهها األمة املسلمة، فأسأل اهللا أن يبارك يف جمهودهم، و جيمع كلمتهم، و 
 زميته أمامهم رغم التفاوت اعترفالذي ينصرهم على عدو اإلسالم و عدوهم، 

مكانام، و أسأهلم إن وجدوا يف هذا احلوار و غريه من املواد ا و امكاناتهاهلائل بني 
اإلعالمية اجلهادية نفعاً و خرياً أن يتعاونوا مع إخوام يف مؤسسة السحاب و غريها 

 يؤيدهم و يوفقهم و جيزيهم من املراكز اإلعالمية اإلسالمية على نشره و توزيعه، و اهللا
 .خري اجلزاء

 
و ال أنسى يف اخلتام توجيه الشكر إلخواين الكرام يف مؤسسة السحاب، الذين حيفرون 
الصخر بأظافرهم، لينشروا دعوة اإلسالم و اجلهاد و الرباط و املقاومة، فجزاهم اهللا 

 .عن اإلسالم و املسلمني خري اجلزاء
 

آِخرا أنْ احلَووانعد  ،لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دم
هكَاتبر ةُ اِهللا ورمح و عليكُم المو الس. 

 
 . و عليكم السالم و رمحة اهللا و بركاته:السحاب

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 الثاين و اخلمسونب اخلطا

 

  ِرثَاُء قَاِئِد االسِتشهاِديني املُلَّا داد اِهللاِرثَاُء قَاِئِد االسِتشهاِديني املُلَّا داد اِهللا
 

  هـ١٤٢٨ مجادى األوىل ٧
  م٢٠٠٧أيار / مايو٢٣

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

لَى رسوِل اِهللا، والم عالة و السِهللا و الص داحلَم ِم اِهللا وواالهِبس نم ِبِه، وصح آِلِه، و . 
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

أنعى إليكم اليوم بطالً من أبطاِل اجلهاد يف هذا العصِر وفارساً من فُرساِنه، وهو احلاجي 
محةً واسعةً، وأسكنه فسيح جناِته مع النبيني والصديقني مال داد اهللا أخند رمحه اُهللا ر

 .والشهداِء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً
 

فقد جتمعت عليه القوات الصليبيةُ وعمالؤها من القواِت واالستخباراِت األفغانيِة يف واليِة 
وا هلمند، فحاصروا مكانه بقواٍت كبريٍة، فاشتبك معهم، واخترق احلصار، مث حاصر

مكانه الثاينَ، فاشتبك معهم واخترق احلصار، فحاصروا مكانه الثالثَ، وجلؤوا إىل القصِف 
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 وشقيقُه وبعض من إخواِنه، رمحهم اُهللا رمحةً واسعةً، -رمحه اُهللا-الثقيِل، فاستشهد 
 .وجزاهم عن اإلسالِم واملسلمني خري اجلزاِء

 
 هولٌ نمته ِمن اهلَيجاِء أَهوالُ *** أَبو شجاٍع أَبو الشجعاِن قاِطبةً
 ِإلّا وأَنت على اِملفضاِل ِمفضالُ *** كَأَنَّ نفسك ال ترضاك صاِحبها
 ِإلّا وأَنت لَها يف الروِع بذّالُ *** وال تعدك صواناً ِلمهجِتها

مكُلُّه الناس قَّةُ ساداِإل *** لَوال املَشو فِقري الُاجلودقَت قدام 
 

مضى قائد االستشهاديني إىل رِبه شهيداً كما حنسبه، وقد جهز وأرسل وخلَّف من بعده 
 األمر باالنقضاِض على الصليبيني -على أحٍر من اجلمِر-مئاِت االستشهاديني، ينتظرون 

به، وقد هدد مضى قائد االستشهاديني إىل رِبه شهيداً كما حنس. وأعواِنهم ابتغاًء ملا عند اِهللا
 .األمريكانَ، فقال هلم إذا كنتم متلكون القنابلَ الذريةَ فإننا منلك االستشهاديني

 
 يوم اِهلياِج وسطوِة اجلَباِر *** الباِذلني نفوسهم ِلنبِيِهم
 كَاجلَمِر غَِري كَليلَِة اِإلبصاِر *** والناِظرين ِبأَعيٍن محمرٍة

 ِبِدماِء من عِلقوا ِمن الكُفّاِر ***  نسكاً لَهميتطَّهرونَ يرونه
 

مضى قائد االستشهاديني إىل رِبه شهيداً كما حنسبه، وهو يف وسِط جنوِده يقود محلةَ 
فجاءت شهادته . اهلجوِم على الصليبيني وأعواِنهم ليطهر من رجِسهم تراب أفغانستانَ

 . يف قلوِب جنوِده على الصليبيني وأعواِنهملتصب الزيِت على ناِر الغضِب املتقدِة
 

 وتضرب ِبالبيِض اِخلفاِف اجلَماِجم *** فَال صلح حتى تعثر اخلَيلُ ِبالقَنا
 عبيدةَ يوماً واحلُروب غَواِشم *** وال أَمن حتى تغِشم احلَرب جهرةً
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 هي بدايةُ -رمحه اُهللا-الزرقاوِي وإذا كانت شهادةُ أمِري االستشهاديني أيب مصعٍب 
االنكساِر املهوِل لألمريكاِن يف العراِق، فإن شهادةَ قائِد االستشهاديني املال داد اهللا 
رمحه اُهللا، ستقصم ظهور الصليبيني وأعواِنهم يف أفغانستانَ، وتعجلُ زميِتهم الوشيكِة 

 .بإذِن اِهللا
 

ني املال حممِد عمر حفظه اُهللا، اصرب واحتسب، فإن ولذا فإين أقولُ ألمِرينا أمِري املؤمن
 . فإنه بشارةُ النصِر إن شاء اُهللا-وإن كان على املسلمني شديداً-استشهاد أخيك داد اِهللا 

 
بعد أن - يف أربِعمائٍة من وجهاِء املسلمني -رضي اُهللا عنه–وقد قاتل عكرمةُ بن أيب جهٍل 

 ملا نشبِت احلرب بني -رضي اُهللا عنه– خالِد بِن الوليِد  أمام فسطاِط-تبايعوا على املوِت
رضي اُهللا –املسلمني والروِم يف الريموِك، وملا اشتدت احلرب ترجل عكرمةُ بن أيب جهٍل 

ال ":  عن جواِده، ليقاتلَ قتالَ املستميِت، فقال له خالد بن الوليِد رضي اُهللا عنه-عنه
خِل عين يا خالد، فإنه قد كان لك مع ":  قال،"شديدتفعلْ، فإن قتلَك على املسلمني 

 ،" سابقةٌ، وإين وأيب كنا من أشِد الناِس على رسوِل اِهللا-صلى اُهللا عليه وسلم–رسوِل اِهللا 
 .فمشى حىت قُتل ، مث كان الفتح والنصر بفضِل اِهللا ورمحته

 
د عاهدوا اَهللا أن يقاتلوا قتالَ واعلم يا أمري املؤمنني أن جنودك من املهاجرين واألنصاِر ق

 .نسألُ اَهللا أن يثبتنا ويثبتهم على ذلك. املستميِت حىت يفتح اُهللا عليهم أو يتخذَهم شهداَء
 

أستبقي احلياةَ فلم أِجد ترما *** تأخلنفسي حياةً مثلَ أنْ أتقد 
 الدماولكن على أقداِمنا تقطُر  *** ولَسنا على األعقاِب تدمى كلومنا

 
 االستشهاِد هاهو قائد اجلهاِد ويا كتائب العلِم ويا عصائب فيا أمةَ اإلسالِم ويا طالب
االستشهاديني املال داد اهللا قد ترك حلقاِت العلِم، وانغمس يف معارِك اجلهاِد، ففقد ساقَه، 

الروس وامتأل جسده بالشظايا واجلروِح، ومازال ينتقلُ من معركٍة ألخرى، مقاتالً 



 

٨٩٠ 

واملرتدين واألمريكانَ، حىت أكرمه اُهللا بالشهادِة صابراً حمتسباً، فال تتخلفوا عن درِبه، 
وأكملوا مسريته، وكونوا من الصابرين احملتسبني، فإمنا النصر صرب ساعٍة، يقولُ احلق تبارك 

آل  [}طُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَيا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِب{: وتعاىل
 .]٢٠٠:عمران

 
آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد . 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٨٩١ 

 لثالث و اخلمسونااخلطاب 

 

  أَربعونَ عاما علَى سقُوِط القُدِسأَربعونَ عاما علَى سقُوِط القُدِس
 

  هـ١٤٢٨ مجادى الثاين ١٠
  م٢٠٠٧حزيران / يونيو٢٥

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِه، و من واالهِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِب
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

زال يهز   ذلك الزلزال الذي ال، سنة على سقوط القدس يف يد اليهودأربعونمتر علينا اآلن 
 ، و رسم حاضرها،يف وعيها و حسها و أثر  و قد حفر يف ذاكرا حفراً،كيان األمة هزاً

 من الذي اسقط أنفسنا؛ نسأل أن لذا علينا ،بل و ألقى بثقله على مستقبلها و مصريها
القدس؟ و ملاذا سقطت؟ و ملاذا فشلت كل احلكومات العربية جبيوشها و ثرواا و 

 أعداء جربوا على شعوا بأن حتمي القدس؟ و ملاذا كانت دائما متراجعة منهزمة أمام
 حبقيقة إجاباا مهما أنفسنااألمة؟ أسئلة خطرية علينا أن نقف عندها طويال و أن نواجه 

 .آملتنا



 

٨٩٢ 

 
ازمنا ألننا ختلينا عن اإلسالم و ،  لقد ازمنا بسبب ضعفنا و ليس بسبب قوة عدونا

مضينا مع كل ناعق مع الشرق و الغرب، نصفق لكل طاغية و تف لكل دجال 
 و دبابات اليهود الذين و عدنا أفقنا حىت ،زمية هلزمية و من ظلم لفساديقودنا من ه

الدجال بأن يلقيهم يف البحر و هي تقتحم القدس و تلتهم الضفة الغربية و تطارد املنهزمني 
 ألننا سرنا و راء الدجال الذي ، ازمنايف اجلوالن و متزق اجليش املصري يف ست ساعات

يمن و الكونغو و تناسى أنه قد منحهم حق املرور يف خليج راح يبحث عن اليهود يف ال
 من فجاءتهالعقبة، مث ملا وقعت الكارثة خرج ليعتذر و قال إنه توقع الطائرات من الشرق 

الغرب و اكتشفت األمة أا كانت تعبد عجال جسدا له خوار ال يضر و ال ينفع، كعجل 
فا أا قد ضلت عن إهلها احلق الذي بين إسرائيل، و أدركت ملا نسف إهلها الزائف نس

وانظُر ِإلَى ِإلَِهك الَِّذي ظَلْت علَيِه عاِكفًا لَّنحرقَنه ثُم لَننِسفَنه ِفي الْيم  {،ميلك الضر و النفع
كَذَِلك نقُص علَيك ِمن * ما ِإنما ِإلَهكُم اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو وِسع كُلَّ شيٍء ِعلْ* نسفًا 

 .]٩٩-٩٧:طه[} أَنباء ما قَد سبق وقَد آتيناك ِمن لَّدنا ِذكْرا
 

 ضاعت القدس بسبب حكم فاسد أشد الفساد، وجه جيشه ضد شعبه و خان دينه و 
عتدى كم سيطرت عليه برلنيت عبد احلميد و وردة اجلزائرية و مها صربي و ا ح،تارخيه

عبدالقادر : على حرائر األمة و عفيفاا و عذب و قتل يف سجونه أشراف األمة و أكابرها
عودة و حممد فرغلي و حممد األودل و سيد قطب و عبدالفتاح إمساعيل و حسن اهلبييب و 

ني الذين ال يقبلون بإزالة يكساِراملكم حتالف مع  ح،احلميد كشك و إبراهيم عزة عبد
القوميني الذين مزقوا األمة املسلمة فانسلخوا من اإلسالم و اعتنقوا العلمانية إسرائيل و مع 

 .و فروا عن العرب يف كل معركة و باعوهم يف كل معاهدة
 

 األنظمة أيدي و هلذا على األمة املسلمة أن تتذكر الكوارث التارخيية اليت حلت ا على 
 فبسبب خيانة و ،و حىت حسين مباركك فاروق لالعلمانية احملاربة للشريعة بدأ من امل

 مث ٥٦ مث هزمية ٤٨ نكبة ،ختاذل هذه األنظمة حلت بنا أعظم  الكوارث يف  تارخينا
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 مث التعاون على حصار ٧٣ يف االستسالم مث تضييع نصر مبدئي و بدأ مسلسل ٦٧نكسة 
  مث أخريا و ليس آخراً، مع إسرائيل على ضرب لبنانالتواطؤالعـــراق و ضربه مث 

الشرعية الصليبية "ترغيب و ترهيب املقاومة يف فلسطني حىت تقبل بشرعية الدولية أي 
 ".الصهيونية

 
الذي طاملا سلم ااهدين -من قرابة ثالثة سنوات وقف مهاتري حممد الوطين العلماين 

ام  احلكم و واجه إخوانه احلكأعتزل املؤمتر اإلسالمي يف ماليزيا بعد أن افتتاح يف -ألمريكا
، احتقارحنن األمة املسلمة اليوم نعامل بإهانة و  ":البالد اإلسالمية حبقيقتهم و قال هلم

ديننـا يشـوه و أماكننـا املقدسـة تدنس، بالدنا حمتلة، شعوبنا جموعة مقتلة، ليس من 
 مع رغبات قاهرينا حول كيف لنتواءم من هو مستقل حقيقة و حنن حتت الضغط أقطارنا

:  و أضاف" و كيف جيب أن حنكم بالدنا و حىت كيف جيب أن نفكرجيب أن تنصـرف
هناك شعور باليأس وسط الدول اإلسالمية و شعوا، إم حيسون بعجزهم عن القيام "

 و أن املسلمني سيظلون لألبد لألسوأبأي عمل صائب و يظنون أن األمور ستصري فقط 
 أن ترك احلكم و بعد أن شاهد بأم  قال هذا بعد،" و اليهودلألوروبينيمقهورين خاضعني 

 .عينيه كيف سعى اليهود يف ختريب اقتصاد ماليزيا
 

 :و أنا أقول ملهاتري حممد و أمثاله الذين شهدوا جبزء من احلقيقة، أمرين
 

 فأنتم الذين اقصيتم الشريعة عن احلكم و ؛أنتم الذين أوصلتم األمة هلذا الدرك : األول
ت أمريكا و أنتم الذين نشرمت الفساد و املباذل يف جمتمعاتكم و انتم الذين استسلمتم لرغبا

انتم الذين حاربتم ااهدين و طاردمتوهم حلساب أمريكا و ها أنتم اآلن جتنون حصاد املر 
 .ملا زرعتموه
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 أما اجلزء األكرب الذي خيفيه و ال ؛ ما قاله مهاتري هو جزء صغري من احلقيقة:األمر الثاين
هر به بل و رمبا حياربه هو أن اجلهاد هو طريق اخلالص لألمة املسلمة بل و يستطيع أن جي
 .لكل البشرية

 
و خيرج علينا اليوم من علماء السلطان و فقهاء املاريرت و مساسرة املراجعات من يطالبنا 

 من أجل ماذا؟ من ،بالتصاحل مع هؤالء ارميـن و القبول حبكمهم و تسلطهم و طغيام
تمروا يف التنازل عن كل مدينة و قطر من أجل أن يقضوا على البقية الباقية من أجل أن يس

 .مقاومتنا و صمودنا
 

و أنا هنا أتعجب من القوميني و اليساريني العرب، كيف مل يراجعوا أنفسهم بعد هذه 
 !األحداث العظام و العواصف العاتية

 
 و إفساده هزمية لن ينساها ملاذا ميجد القوميون حىت اليوم رجال هزم العرب بفساده

 !التاريخ؟ فتخلى عن فلسطني رمز عروبتهم
 

 روسيا و الصني حتولتا لشركتني جتاريتني، واحدة !و ملاذا يكابر اليساريون حىت اليوم
 .تسيطر عليها املافيا و األخرى تسيطر عليها احلزب الشيوعي املنغمس يف السوق

 
 ،شمس و ارتفعت يف كبد السماء، فافتحوا عيونكمفقد أشرقت ال!  أيها املتناومونانتبهوا

من الذي يدافع عن األمة املسلمة اليوم؟ أليسوا ااهدين؟ أنظروا إىل إخوانكم القوميني يف 
 . هم اآلن رجال أمريكا و ساعدها األمين،أهم قضية عربية يف فلسطني

 
أراضى السلطة تأييدهم  يعلنان بعد إعالن حالة الطوارئ يف األورويب فأمريكا و اإلحتاد 

 و تعلن ، و يفكان عنها احلصار الذين فرض على محاس،املطلق حملمود عباس و حكومته
 قوات متعددة إرسالرايس أن محاس تقوم بأعمال إجرامية و أن اإلدارة األمريكية تبحث 
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 ، دوالر لعباس ليجهز و يسلح قواتهمليون ٧٠ أمريكا أرسلت و من قبل ،اجلنسيات لغزة
 و يعلن دايتون للكوجنرس أن ،ايتون ليتوىل تنظيم و تدريب قواتهدترسل له اجلنرال و 
 قيادات محاس و أن على أمريكا الغتياالترة األمريكية كانت تشجع تيارات يف فتح اداإل

 . يف فتحأصدقائهاأن تقف مع 
 

سة  وكان مخ،و يعلم اجلميع أن نظام املصري ميد عباس باألسلحة و يدرب له اآلالف
آالف منهم على وشك الدخول لغزة لينفذوا خطط القضاء على محاس، لوال استيالء 

 مث جيتمع وزراء خارجية العرب بسرعة مذهلة يف القاهرة ليدعموا شرعية أيب ،محاس عليها
 .مازن و يستنكروا األعمال اإلجرامية اليت متت يف غزة

 
عامل العريب حتت راية أمريكا الصليبية فيا أمتنا املسلمة هكذا اصطف أهم تيار قومي يف ال

 فيجب علينا اليوم أن ندعم ااهدين يف فلسطني مبا فيه ؛للقضاء على اجلهاد يف فلسطني
 ااهدين يف محاس، إننا و إلخواننا و نقول ،رغم كل أخطاء قيادمااهدون يف محاس 

قول لكم إنكم و قد و ن ،و لكن عليكم أن تصححوا مساركمكل األمة املسلمة معكم 
  :سيطرمت اليوم على األمور يف غزة عليكم أن تتذكروا أمرين

 
 يقول ،ذاته بل لتحقيق منهج اهللا يف األرضأن الوصول للسلطة ليس مطلوبا ِل :األول

*  لَقَِدير أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّه علَى نصِرِهم{ :احلق تبارك و تعاىل
الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِإلَّا أَن يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَِّه الناس بعضهم 

ينصرنَّ اللَّه ِببعٍض لَّهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه كَِثريا ولَ
 ِزيزلَقَِويٌّ ع ِإنَّ اللَّه هرنصن يكَاةَ * ما الزوآتلَاةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإن م الَِّذين

 ].٤١-٣٩:احلج[} وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر
 

عد اآلن لغزو غزة فاحتدوا  فاملسرح ي، أن هذا التمكن غري تام و ال مستقر:ر الثاينو األم
 و وحدوا صفوفكم مع كل ااهدين ،مع إخوانكم يف فلسطني و ال تثريوا املشاكل معهم
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يف العامل أمام هجمة مقبلة، أتوقع أن يشارك فيها املصريون و السعوديون كما اعتادوا 
 .بدور خطري خبيث

 
 كما جيب علينا أن ،ب علينا أن ندرك الثوابت العقدية للتدافع بني احلق و الباطلجي

 و لذا فإن القول بأن التخلي عن حاكمية الشريعة جاء ،نستوعب حقائق الواقع
 للمنهج الوسطي قول خمالف لثوابت إتباعاًول السلمي للسلطة و الضمان التد

رية و ال تداول سلمي للسلطة و ال  فليس هنا ح؛ األحداث بطالنهأثبتتاإلسالم، 
 .احترام حلرية الناخبني طاملا كنا حتت سيطرة الصليبيني و الصهاينة

 
و ما جرى يف غزة و رام اهللا أكرب دليل على ذلك و فشل هذا املنهج يف فلسطني يضاف 

ألمة  لن تنال ا؛إلخفاقاته املتكررة يف مصر منذ األربعينيات مث يف اجلزائر مث يف مصر أخريا
و  ،حريتها إال إذا حكمت الشريعة و إال إذا طرد احملتلون و إال إذا كانت السلطة نزيهة

 . ذلك مبنتهى البساطة و الوضوح إال باجلهاد يف سبيل اهللايتحققلن 
 

و كذلك القول، بأن التنازل عن أربعة أمخاس فلسطني باتفاق مكة جاء حلقن دم 
 مكة، و اتفاق و قد تدفق الدم الفلسطيين شالال بعد ، ثبت افته و بطالنهالفلسطيين قولٌ

 .تدفقت األموال و األسلحة على باعة فلسطني العلمانيني لطعن ااهدين يف ظهورهم
 

و كذلك القول، بأن املقاومة يف فلسطني هي حركة حترير وطين فقط وال صلة هلا 
لخسارة و لن يقبله أعداء  لن يؤدي إال لبإخواا ااهدين يف العامل اإلسالمي قولٌ

 ،اإلسالم و لن ينتج عنه إال إضعاف عزمية األمة يف تصديها للحملة الصليبية الصهيونية
 .و لن يؤدي إال إلخفاء الطبيعية احلقيقة للصراع بني اإلســالم والكفــر

 
 هذه األفكار بالكلمات املضيئة لشهيد اإلسالم كما حنسبه الشيخ أصحابو إين ألذكر 

إن احلق يأىب احلدود اجلغرافية و ال يرضى أن ينحصر : "اهللا عزام رمحه اهللا حني قال عبد



 

٨٩٧ 

 فاحلق يتحدى العقول البشرية الرتيهة و يقول هلا ،يف حدود ضيقة اخترعها علماء اجلغرافية
بالكم تقولون إن القضية الفالنية حق يف هذا اجلانب من اجلبل أو النهر و هي باطل إذا  ما

إن أفغانســتان هي ":  و يقول رمحــه اهللا،"الشاطئ إىل الشاطئ اآلخرتعدت هذا 
 و لكننا ال نريد أن ، و الشجى يضعف الشجى، و فلسطني هي أفغانسـتان،فلسطني

متوت جدوة اجلهاد يف أعماقنا و ال أن خيبو احلماس هلذا الدين و إلنقاذ املستضعفني و 
 ."حلماية بالد املسلمني يف داخل شراييننا

 
و رغم كل ذلك نقول لكم إننا معكم يف تصديكم إلسرائيل و لعمالئها العلمانيني باعة 
فلسطني، رغم كل أخطاء قيادتكم و رغم ختليهم عنا و عن بقية ااهدين يف بالد 

 . اإلسالم
 

 ديوين يف أشياء تكسبهم محدا*** يعاتبين يف الدين قومي و إمنا 
 ثغور حقوق ما اطاقوا هلا سـدا*** أشد به ما قد أخلوا و ضيعوا 

 و بني بين عمي ملختلف جدا*** و إن الذي بيين و بني بين أيب 
 دعوين إىل نصر أتيتهم شدا*** أراهم إىل نصر بطاء و إن هم 

 
إن "نعم كم آملنا و آمل كل مسلم، أن يقف أحد قيادات محاس يف موسكو فيقول 

دعو إخواين الكرام يف الشيشان فرسان  و إين أل،" داخلية روسيةمسألة الشيشان مسألة
الدفاع عن ثغر اإلسالم الشمايل ألربعة قرون و نصف أن يضربوا عن هذا القول 

 .صفحا و أن ال يؤاخذوا جماهدي محاس بسقطة أحد كربائهم
 

أن "و كم كان مؤسفا أن يرفع الشيخ أسامة بن الدن حفظــه اهللا صوته مبينا 
 ما هي إال حلقة من حلقات احلرب الصليبية على احلصار الذي ميارس على محاس

، فيتصدى له أحد قادة محاس فيعلن أنه خيالف أسامة بن الدن أن محاس تسعى "اإلسالم
 . حسبنا هللا و نعم الوكيل؛لعالقات جيدة مع الغرب



 

٨٩٨ 

 
 يعلن اليوم أنه يؤيد حممود عباس، الذي باع دينه و باع فلسطني و األورويبها هو اإلحتاد 

و هل ختلى عن !  و هل ختلى أسامة بن الدن عن دينه؟، قادتكم و زعمائكمقتل
 ! و هل قتل منكم أحدا؟! فلسطني؟

 
 دعوين إىل نصر أتيتهم شدا*** أراهم إىل نصر بطاءا و إن هم 

 و إن يهدموا جمدي بنيت هلم جمدا*** فإن يأكلوا حلمي وفرت حلومهم 
 هم إال مبا ينعت الرشدأبادئ*** و إن بادؤوين بالعداوة مل أكن 
 وصلت هلم مين احملبة و الود*** و إن قطعوا مين األواصر ضلة 
 و إن قل مايل مل أكلفهم رفدا*** هلم جل مايل إن تتابع يل غنا 

 
إخواين املسلمني يف كل مكان، و قد ذكرت سندي تاميز أن وزير دفاع إسرائيل اجلديد 

 غزة و حتطيم البنية القتحام بالطائرات  باراك يعد عشرين ألف جندي مدعومنيأيهود
 و لذلك إننا ال نستطيع أن نتخلى عن ااهدين يف محاس و ال يف سائر ،األساسية حلماس

 ألن انكسار ااهدين يف محاس و غريها من مجاعات ااهدين ،فلسطني يف هذه الظروف
للصليبيني و اليهود يف هو انكسار للجهاد يف فلسطني و متكني لقوى اخليانة و العمالة 

 .أكناف بيت املقدس
 

 كيف ندعم ااهدين يف محاس و يف سائر فلسطني؟:   فالسؤال اهلام اآلن هو
 

 و ندعمهم مبدهم باملال و باجتهاد يف إيصاله هلم و السعي استطاع،ندعمهم للنفري هلم ملن 
 لضمان استمرار يف خرق احلصار الذي يفرضه الصليبيون و حكام العرب اخلونة حوهلم

 بتسهيل مترير السالح و املؤن هم و ندعم، يف فلسطنيأهلنااجلهاد و ملنع خنق ااهدين و 
هلم من دول اجلوار و هذا واجب ديين و فريضة عينية على كل من جياور فلسطني عامة و 

 .غزة خاصة



 

٨٩٩ 

 
ة الكرمية فأقول و أنا هنا أناشد أهل اإلسالم و اإلميان و اإلباء من قبائل سيناء العزيز

 يف الدين و إخوانكم هل وقفتم مع ؛ سيسألكم اهللا عنهامتحان أنكم اليوم يف اعلموا :هلم
 انتهكالنسب من أهل فلسطني أم تركتموهم فريسة لليهود و للنظام املصري الذي 

أعراضكم و استباح حرماتكم و سلخ جلودكم و صعق أعصابكم و الزال حىت اليوم 
 يعتقل أبنائكم؟

 
و ندعمهم باملعلومات و اخلربة و الرأي و ندعمهم باستهداف املصاحل الصهيونية و 
الصليبية حيثما استطعنا ليعلم أعداء اإلسالم أن أمة اإلسالم ختوض معركة واحدة و أا ال 

 .عتدى عليهم مث تترك املعتدين بال حساب و أهلها يف فلسطني يإخوااميكن أن ترى 
 

 خطوط محراء إن هناك ؛يف محاس و يف كل احلركات العاملة لإلسالمإخواين ااهدين 
 :ال جيب أن تتخطاها أية حركة تنتسب للعمل اإلسالمي، منها

 
 ،التنازل عن حاكمية الشريعة و القبول حباكمية أغلبية املصوتني −
 ،و منها التنازل عن ديار اإلسالم −
 ،القمم العربيةقرارات ل للقرارات الدولية و االحترامو القبول أو  −
 ،و منها القبول بالدولة الوطنية بديال عن دولــة اخلالفة −
 . الوطين بديال عن أخوة اإلسالمباالنتماءو منها القبول  −
 

إننا أحوج الناس اليوم لبث روح القوة و  ؛ حديثي أتوجه لألمة املسلمة فأقول هلاختاميف 
 و حنن أغىن الناس اليوم ،صفوفنااجلهاد و الصدع باحلق و البذل يف سبيــل اهللا بني 

 .عمن ينشر بيننا منهج التراجع و ثقافة التنازل
 



 

٩٠٠ 

إن واجب األمة اليوم أن حتمل السالح يف سبيل اهللا فإن مل تستطع فعليها أن تدعم من 
حيمل السالح يف سبيل اهللا و إذا ظللنا حنرص على أن يكون كل منا سفريا و ووزيرا و 

 كاتبا مرموقا و طبيبا ماهرا و مهندسا ناجحا و رجل أعمال مديرا و ثريا و وجيها و
 .مترفا فسنخسر اآلخرة و سننهزم يف الدنيا

 
 و لن ،فإن األمة اليت ال تضحي ال تنتصر و اليت ال تقدم على املوت ال توهب هلا احلياة

روا اللَّه ينصركُم ويثَبت يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن تنص{، يرتل علينا النصر إال إذا كنا أهال له
كُمام{، ]٧:حممد[} أَقْدكُمامحوا أَرقَطِّعتِض ووا ِفي الْأَرفِْسدأَن ت متلَّيوِإن ت متيسلْ عفَه {

 .]٢٢:حممد[
 

ال و لن نكون أهال هلذا النصر إال إذا قدمنا من الدماء و املعاناة و األسر و ترك األهل و امل
وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما  {،و األوطان ما نستحق به النصر

اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س مهابآل [} أَص
كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف : (وسلمو قال النيب صلى اهللا عليه  ،]١٤٦:عمران

األرض فيجعل فيه فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتني وما يصده ذلك عن دينه 
واهللا  وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه،

 اهللا أو الذئب ليتمن هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال
 إذا رغبنا حقيقة يف النصر فعلينا أن ندفع ثقافة التنازل و ،)على غنمه ولكنكم تستعجلون
 .منهج التراجع و نصم آذاننا عنها

 
أميت املسلمة، إن أمريكا ليست إهلا من دون اهللا و ال متلك الرزق و ال األجل و ال تعلم 

 ال زم و أن أية مواجهة معها حمكوم  فال تصدقوا من يقولون لكم إن أمريكان،الغيب
 فردوا عليهم بأن أمريكا زم، أمريكا زم اليوم يف أفغانســتان و ،علينا فيها بالفشل

 . و ستنهزم بإذن اهللا يف فلسطني،العراق و الصومال و ترتف بغزارة و ال جتد خمرجا
 



 

٩٠١ 

 سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي{: يقول احلق تبارك و تعاىل
والنساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ ربنا أَخِرجنا ِمن هـِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعل لَّنا ِمن 

آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ الَِّذين * لَّدنك وِليا واجعل لَّنا ِمن لَّدنك نِصريا 
} يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا

 .]٧٦-٧٥:النساء[
 

ال يسلمه و من كان يف املسلم أخو املسلم ال يظلمه و(: قال النيب صلى اهللا عليه و سلم
 كان اهللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه ا كربة من أخيهحاجة 

 .)كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة
 

 التقوى هاهنا؛ و ،املسلم أخ املسلم ال يظلمه و ال خيذُله (:و قال صلى اهللا عليه و سلم
 .)يشيـــر بيده إىل صدره

 
و شبك –املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً  إن  ( :و قال صلى اهللا عليه و سلم

 .)أصابعه
 

آِخرولَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد  ،
ةُ اِهللاورمح و عليكُم المالس هكَاتبر و . 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٠٢ 

 الرابع و اخلمسوناخلطاب 

 

  الِفلْم الوثَاِئِقي؛ نِصيحةُ مشِفٍقالِفلْم الوثَاِئِقي؛ نِصيحةُ مشِفٍق
 

  هـ١٤٢٨ مجادى الثاين ٢٠
  م٢٠٠٧متوز / يوليو٥

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته، و بعد؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

عارك اليت ختوضها ضد أعدائها و هي تنتقل أحتدث اليوم ألمتنا املسلمة و قد احتدمت امل
من نصر إىل نصر بعون اهللا و قوته، و أعداؤها يتراجعون أمامها، و قد بدأت بشائر فجِر 

 .النصِر الوليد تلوح يف األفق بإذن اهللا و مشيئته
 

ت و مرحلة ما قبل النصر هي عادةً يف تاريخ األمم أكثر املراحل اليت تشتد فيها املؤامرا
والدسائس و يج الفنت يف حماولة من العدو الذي بدأ يرى هزميته تدنو و تقترب فيدفعها 

 .و يؤجلها بقدر ما يستطيع



 

٩٠٣ 

 
فأنا هنا أود أن أوضح إلخواين املسلمني بعض األمور اليت علينا أن ننتبه هلا حق االنتباه و 

 .نتيقظ هلا حق اليقظة
 

 :هو ميدان العراقفأول امليادين اليت أود أن أحتدث عنها 
 

 ثابتٍة حنو النصر و التمكني ىحيث يتقدم جماهدو اإلسالم يف عراق اخلالفة و اجلهاد خبط
بعون اهللا و قوته، و أرى أن على إخواين األحبة يف العراق أن يالحظوا عدة أمور ال أظن 
م أن تغيب عنهم، بل و رمبا يدركوا خرياً مين و لكين أرجو منهم أن تتسع صدوره

 .حلديثي و أن يتقبلوا نصيحة أٍخ حمب مشفق
 

 ؛فأول مسألة على إخواننا األحباب يف العراق أن يدركوها هي خطورة مسألة الوحدة
و أا بوابة النصر وهي أمر غري قابل للتأجيل و التسويف، و أن عليهم أن جيتمعوا مجيعاً و 

أبو  –كما حنسبه-الشهيد يتدارسوا بعمق و إخالص كيف السبيل لتحقيقها، فقد كان 
 ؛ رمحه اهللا سباقاً يف هذا املضمارمصعب الزرقاوي

 
أعلن انضمامه إىل مجاعة قاعدة اجلهاد فكانت بيعته للشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا  

طعنةً جنالء و ضربة قاصمة للمشروع الصلييب الصهيوين املستهِدف ألمتنا و حرماتنا، 
 ،ح الوحدة و التضامن و النصرةو أحيا يف األمة املسلمة رو

 فشكَّلوا شورى ااهدين فكانت -بارك اهللا يف جمهودهم-مث سعى و إخوانه ااهدين  
 ،قفزةً كبريةً على طريق العمل اجلهادي يف العراق

 و جاء ِمن بعده رفيقه على درب اجلهاد و -كما حنسب-مث ملا أكرمه اهللا بالشهادة  
 -كما حنسبهم-حفظه اهللا سعى مع إخوانه الكرام املخلصني  التوحيد أبو محزة املهاج

 فكانت بشرى للمسلمني باقترام خطوةً من أكناف ،دولة العراق اإلسالميةفأسسوا 
 .بيت املقدس و من إقامة اخلالفة بإذن اهللا



 

٩٠٤ 

 
 حىت ؛و إنشاء احلكومات من قبل احلركات املقاومة و املناضلة أمر معهود يف التاريخ

 حكومات يف املنفى، فما بالك إذا صار للمجاهدين شوكة و سيطرة شئونينإم 
 .ومتكُّن على أجزاء كبرية من أرض اإلسالم

 
و يف األمس القريب الذي عاصرناه قامت حكومةُ ااهدين يف بيشاور خارج أفغانستان، 

وا على ، فلم يعترض أحد، و الكثري من الذين اعترضهنئواو هلل هلا اجلميع و باركوا و 
 كانوا من املصفقني و املهللني -كما يزعمون- بأا ليست ممكَّنة دولة العراق اإلسالمية

و املهنئني حبكومة ااهدين يف بيشاور، بل و فتح ألعضائها النظام السعودي املعادي 
ل  الكعبةَ ليتحالفوا على الوحدة يف داخلها ومل يغين التعاهد داخلدولة العراق اإلسالمية

 .الكعبة عن نكس العهد بعد اخلروج منها شيئاً
 

 داخل العراق، و حيتفل ااهدون ا يف شوارع دولة العراق اإلسالميةو اليوم تقام 
العراق، و يتظاهر الناس لتأييدها يف مدن و قرى العراق، و يعلَن تأيديها و البيعة هلا يف 

كل هذا ألن ما يزعمون ناقصة األهلية، مساجد بغداد، و مع ذلك ال يعترفون ا ألا ك
الريح وقت ذاك كانت ب من واشنطن فأما اليوم فإن الريح بفضل اهللا ب على 

 .واشنطن، فلذاك تغريت الفتوى ملا تغريت الريح و تبدل اهلوى
 

  كيف اخلالص و كلهم أعدائي ***إبليس و الدنيا و نفسي و اهلوى
 

العزيز الذي حارب أبوه الدولةَ  فإن عبد اهللا بن عبد ؛و على ذكر استغالل اسم مكة
، مجع اليوم بني قياديت فتح و محاس لتتفقا اإلجنليزالعثمانية و عِملَ على تفتيتها حلساب 

 .على تسليم أربعة أمخاس فلسطني لليهود يف مكة
 



 

٩٠٥ 

 احلرب و عبد اهللا بن احلسني الذي أعلن جده الثورة على الدولة العثمانية من مكة يف
دولة  جيمع اليوم األحزاب و ينسج املؤامرات و الدسائس ضد اإلجنليزاألوىل حلساب 
 . من عمان حلساب األمريكانالعراق اإلسالمية

 
و نسمع اليوم من الذين كانوا حيرضون الشباب على الذهاب إىل أفغانستان من يفيت بعدم 

 العراق، مع أن قادة ااهدين فرضية اجلهاد يف العراق، وينهى الشباب عن الذهاب إىل
 .على النفري إىل العراق يستحثوم ليلَ ار

 
فرض عني على كل األمة اإلسالمية، فرض ( :اهللا عزام رمحه اهللا قال شهيد اإلسالم عبد

منذ سقطت فلسطني، فرض عني منذ أن سقطت  عني منذ سقطت اخلالفة، فرض عني
ان، و ليس فرض عني يف أفغانستان؟ فلماذا أذربيج خبارى، فرض عني منذ أن ذهبت

منا هذا، و أعجب العجب و أغرب الغرائب العلماُء الذين ال  تستغربون عند مساعكم
 هل اجلهاد فرض عني أم فرض كفاية؟؟: زالوا يناقشون

 
ذهبت  ال أدري من أين هؤالء يأخذون علمهم؟؟ ال أدري من أين يأتون بالفتاوى؟؟

 و تسلط البغاة على رقاب النساء و املسلمني يكل األرض، و هم بالد املسلمني كلها،
 اجلهاد فرض عني أم فرض كفاية؟؟: يبحثون، يبحثون

 
القسطنطينية  قسطنطينية كانت مقر الكنيسة الشرقية، كان حممد الفاتح يدك أسوار
ً  ممكن أن يقف على رأس  باملنجنيق، و رجال امع جمتمعون يبحثون كم شيطانا

 س؟؟دبو
 

و حنن كذلك، اليهود و األعداء و الروس و األمريكان منكل مكان، و حنن نبحث 
 فرض عني أم فرض كفاية؟؟

 



 

٩٠٦ 

وكيف ! قلع اهللا عينك إن كنت ال ترى حىت اآلن أن اجلهاد فرض عني أم فرض كفاية
ً  من الفقه، فاملعروف أن الصائل  هذا؟ هل حتتاج لنقاش؟ لو كان درس كتاباً  واحدا

أو يعتدي على أعراضهم أو  فع، الصائل الذي يسطو على الناس يريد أن يأخذ ماهلمدي
 . انتهى كالمه)عني أن تدفعه على دينهم أو على بلدهم، هذا معروف على أنه فرض

 
و قد قرأت ألحدهم ينهى الشباب عن ذلك و يقول أن قادة ااهدين ال يريدون 

 !شرطةرجاالً و علينا أن ندعمهم بالكتب و األ
 

  يا أُمةً ضحكت من جهلها األمم ***غايةُ الدين أن تحفُّوا شواربكم
 

فانفروا ؛ فال تستمعوا يا جماهدين هلم، فإين أبلغكم استنفار قادات ااهدين لكم
ألفغانستان، و انفروا للعراق، و انفروا للصومال، و انفروا لفلسطني، و انفروا جلبال 

 .أطلس الشماء
 

يا أَيها الِّذين آمنوا ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفروا ِفي سِبيِل اِهللا {: حلق تبارك و تعاىلقال ا
اثّاقَلتم ِإلَى اَألرِض، أَرِضيتم ِباحلَياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة، فَما متاع احلَياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالّ 

 ].٣٨:ةالتوب[} قَِليلٌ
 

 لقد قامت ما يسمى حبكومة محاس يف غزة و رام اهللا و : فأقول،و عودة حلديث العراق
 هلا، و مل يتهمها أحد بأا دولة العراق اإلسالميةمل نسمع نقداً من املنتقدين على 
 يف غزة، و ال يتصل نصفها يف غزة احلكومة و نصف ؛حكومة ناقصة األهلية و غري ممكَّنة

وائر التلفزيونية، و رئيس احلكومة ال خيرج و ال يدخل بل ال يستطيع أن يتنقل بني إال بالد
شطريها إال بعد أن يأذن له و يفتشه اجليش اإلسرائيلي، و كثري من النواب و الوزراء 

، و مل نسمع من الناقدين نقداً أا حكومة ناقصة األهلية، مث أُجربت إسرائيلاعتقلتهم 
ا تنتهج النهج الدميقراطي و متثل أغلبية الناخبني بضغط الدول راعية محاس اليت تزعم بأ



 

٩٠٧ 

الدميقراطية على التخلي عن ثلثي مقاعد احلكومة و اإلقرار بالتنازل عن أربعة أمخاس 
، و مل نسمع من الناقدين الفلسطينينيفلسطني، و التسليم حملمود عباس حبق التفاوض باسم 

 .بأا ناقصة األهلية
 

 حجمها و عدد جنودها و أنصارها -بفضل اهللا و نعمته-  العراق اإلسالميةدولةو 
أضعاف أضعاف ما يسمى حكومة محاس، و قادتها يتحركون دون إذن من أحد، بل و 

 املطرودين يف الفلسطينينييهددون أمريكا، و تعترف أمريكا خبطرهم الشديد، و يدعون 
يات اخلادمة للصليب إىل سكىن قرى و مدن الصحراء بني العراق واألردن ضحايا امليلش

، و يعلنون عن الدفاع عن كل قضايا املسلمني من غروزين إىل دولة العراق اإلسالمية
ني و على رأسهم علَم مسبتا و مليليا، و يتعهدون بالسعي إىل فك أسر أسارى املسل

احلمالت على  بل و يشنون -فك اهللا أسره-الدعوة و اجلهاد الشيخ عمر عبد الرمحن 
 .األمريكان بامسه، و رغم كل ذلك يعتربوا ناقصة األهلية

 
و يف املقابل تتربأ قيادة محاس من إخواا ااهدين، و يصل األمر من أحد قادا أن يعلن 

و تقتل محاس كل يوم من فتح، و تقتل ! يف موسكو أن الشيشان مسألة داخلية روسية
ال تعتذر عنه و تقدم مربراا فيما تفعله، و تسارع فتح منها، و تعلن محاس ذلك و 

 .احلكومات العربية إىل الوساطة بينهما و مناشدا جبمع الشمل باليت هي أحسن
 
 تعلن أا ال تقتل إال اجلواسيس و اخلونة، بل و تعلن براءا من دولة العراق اإلسالميةو 

ها استعداده ملثوله لس القضاء أي دم معصوم قد يسفكه أحد من جنودها، بل يعلن أمري
يف أي مظلمة و أنه مستعد أن يؤخذ احلق منه شخصياً إذا خرج احلكم الشرعي عليه، و 
رغم ذلك تثار يف وجههم عواصف احلمالت اإلعالمية و الدعاوى و االدعاءات عكس 

  ملاذا كل هذا التناقض؟متاماً ما يقال يف محاس،



 

٩٠٨ 

ازالت السياسية إرادة صليبيةٌ صهيونيةٌ تنفذها احلكومات ألن جر محاس للعبة التن
العربية، أما قيام دولة العراق اإلسالمية فهو إرادةٌ إسالميةٌ جهاديةٌ حتارا احلملة 

 .الصليبية الصهيونية، و بالتايل احلكومات العربية، فإذا عِرف السبب بطل العجب
 

 أم أرادوا أن يجنبوا العراق -سبه صائباًو حن- إعالن الدولةلقد كان اجتهاد اإلخوة يف 
املصري الذي آل إليه اجلهاد األفغاين بعد سقوط كابل، فلقد انضم هلا بفضل اهللا عدد كبري 
من ااهدين الكرام يف أرض الرافدين املباركة، و لكن رأى بعض إخوام من أهل الفضل 

وة، و حنن نظن باجلميع اخلري و ندعوا و السبق و العطاء أن الوقت مل حين بعد هلذه اخلط
هلم بالتوفيق و السداد و حنبهم و نواليهم مبحبة اإلميان و رابطة اإلسالم، و نسأل اهللا أن 
جيمع كلمتهم و يرفع رايتهم و يقوي شوكتهم و يؤلف بني قلوم و ينصرهم على عدوه 

 كل ديار اإلسالم، و و عدوهم، أظن أن هذا هو شعور كل ااهدين يف العراق بل و يف
 .حىت إن اختلفت اجتهادام و آرائهم

 
و لكن األمر الذي أود أن أؤكد عليه بأن علينا أن يقوي بعضنا بعضاً، و يرشد بعضنا 
بعضاً، و أن ننصح و نرشد إخواننا حىت و إن اختلفنا معهم، و أن نبحث كيف نسدد و 

ا ااهدون، و أن نطوره و ندعمه نقارب فنستثمر و نستفيد من كل إجناز حققه إخوانن
بالتقارب األخوي و احملبة اإلميانية و األخوة العقدية و الرفقة اجلهادية، حىت و إن رأينا فيه 
قصوراً و نقصاً عن رتبة الكمال، و هلذا أرى أن اإلخوة الذين مل يروا ما رآه إخوام يف 

ف ميكنهم جرب ما يرونه نقصاً يف  أن يتواصلوا معهم و يبحثوا كيدولة العراق اإلسالمية
 أن يفتحوا دولة العراق اإلسالميةعمل إخوام و خططهم، و كذلك على اإلخوة يف 

صدورهم إلخوام و يسمعوا منهم، و يأخذوا ما يلقونه إليهم مأخذ اجلد، و يف نفس 
 .الوقت عليهم أن ينصحوا إخوام خملصني مبا يروم فيهم من خطأ أو قصور

 
 أن أنتقل من الكالم عن الوحدة، أود أن أحدث إخواين عن الربكات العظيمة اليت و قبل

 إىل - حفظه اهللا -شاهدناها بعد كل خطوة للوحدة بدءاً من بيعة األمري املال حممد عمر



 

٩٠٩ 

اجلبهة اإلسالمية العاملية جلهاد اليهود و الصليبني إىل مجاعة قاعدة اجلهاد، ففي كل خطوة 
من اهللا مدداً و توفيقاً و بركة يف العمل و صيانة من شرور األعداء، و للوحدة كنا نرى 

أحسب أن هذه اخلطوات املباركات كانت مقدمة انتصارات ااهدين من دك وكالء 
التجسس األمريكيني يف نريويب و دار السالم، مث تدمري املدمرة كول مث الفتح األكرب يف 

 مث هذه الفتوحات اليت أنعم اهللا ا على - ونعمتهبفضل اهللا-رك وواشنطن وغزويت نيوي
، بغري ألسبانياااهدين يف أفغانستان و العراق، بل و يف أقطار املعمورة من إندونيسيا 

 .حول منهم و ال قوة، واليت أجربت أعداء اإلسالم على االعتراف بقوة ااهدين
 
و  (:]حلادي عشر من سبتمربرئيس جلنة تقرير ا/ توماس كني مقطع مرئي يظهر فيه [

 ).بكل بساطة، فإن الواليات املتحدة تواجه أحد أكرب التحديات األمنية يف تارخيها الطويل
 

و أُبشر إخواننا بأننا يف سعي دائٍم بعون اهللا لتوحيد صف ااهدين، و البشائر تتواىل و 
باً بإذن اهللا بعض اموعات ترى عدم إعالن هذه الوحدة، و أخرى سنعلن عنها قري

 .وهللا احلمد واملنة أوالً و آخراً
 
عبد  (:]رئيس حترير جريدة القدس العريب/  عبد الباري عطوان مقطع مرئي يظهر فيه[

معهد الدراسات اإلستراتيجية و أنا " تشيم هاوس"أنا أختلف مع تقييم  :الباري عطوان
 إذا شاهدت أن تنظيمفيه، أختلف أن تنظيم القاعدة مل يضعف، بالعكس، يعين  عضو

سبتمرب  ١١ سبتمرب، قبل ١١ سبتمرب أقوى منه بكثري مما كان عليه قبل ١١القاعدة بعد 
ً  تنظيم  وغري ذلك مل يكن" بورا تورا"كان تنظيم القاعدة حمصور يف مجهورية  موجودا

ً  يف ً  يف لندن ومل يكن موجودا ً  يف  القاعدة، مل يكن موجودا العراق ومل يكن موجودا
مل يصبح تنظيم القاعدة  الغرب، ومل يكن موجوداً  اآلن يف دارفور مثالً أو مستقبالً ، اآلن

السابق، الذي هو الشيخ أسامة بن الدن و من مث الدكتور  التنظيم اهلرمي الذي كان يف
و هكذا، اآلن أصبح تنظيم أفقي " البنجشري"حفص املصري و بعده  أمين الظواهري و أبو



 

٩١٠ 

قيادة  خمتفية، عندنا قاعدة يف السعودية، عندنا قيادة القاعدة يف أوروبا، عندنا قيادة معروفة
 .القاعدة يف العراق

 
  ليس بالضرورة بأن يكون مرتبطاً  بني بعضه البعض؟؟:الباري الرجل الذي يقابل عبد

 
 ال، مرتبطة، و هنا عبقرية التنظيم، و ألول مرة يف التاريخ يوجد :عبد الباري عطوان

 كل الفلسطينيني موجودين يف فلسطني، العراقيني حمصورين يف العراق، يم عاملي، يعينتنظ
تنظيم إسالمي  مثالً حمصورين يف لبنان، و لكن وألول مرة هناك" حزب اهللا"اللبنانيني 

 .عنده مظلة عاملية، عنده رؤيا عاملية
 

ر، اململكة العربية يف حتقيق وكالة رويت؛ نقطة أساسية، إذا كان تنظيم القاعدة ينحسر
احلكومة اليت أعلنت أكثر من مرة أا قضت على هذا  السعودية، و الذي من املفروض أن

كانت شعبية تنظيم القاعدة بازدياد، أضيف إىل نقطة أخرى، أنه  التنظيم أو كادت، و أنه
 السياسة األمريكية هي املسؤولة عن بزوغ أو اتساع تنظيم القاعدة، و أيضاً ليست فقط

الفساد  السياسات القمعية لألنظمة العربية، يعين هذا القمع و هذا التكلس و هذا
املستشري و هذه احملسوبية و هذا التوريث و اإلهانات و اإلذالل والعجز أمام إسرائيل و 

 األمريكي للعراق، االحتاللعدواا على لبنان و عدواا على الفلسطينيني والعجز جتاه 
أيضاً ، يعين ليس فقط السياسة األمريكية فقط، و   خيدم تنظيم القاعدةهذا كله هو الذي
ً  السياسات  االحتاللللدكتاتوريات العربية تساهم بذلك، مثالً  مشروع  احمللية أيضا

 جاءت ! األمريكي يف العراق؟االحتالل من الذي أفشل مشروع !العراق األمريكي يف
 هذا البلد العريب، و كل األنظمة العربيةأمريكا واحتلت خالل أربع أسابيع احتلت 

بعد   األمريكي و أفشلهاالحتالل، من الذي تصدى ملشروع االحتاللتواطأت مع هذا 
 ثالث سنوات و نصف؟؟

 



 

٩١١ 

 و دميوقراطية و االقتصادي االزدهاراملن والسلوى و ستجلب ] تقول أاكانت [أمريكا 
 بح مثل نيويورك، فمن الذي أفشله؟؟البصرة ستصبح مثل فلوريدا و بغداد ستص  و،رخاء

 .]انتهى املقطع املرئي[ )تنظيم القاعدة باإلضافة جلماعات املقاومة العراقية األخرى
 
 

 فهي أن ااهدين ليسوا أبرياء من النقص و ؛أما املسألة الثانية اليت أود اإلشارة إليها
البشر، ويف كلي اخلطأ و الزلل ألم بشر يصيبون و خيطؤون كما خيطئ و يصيب 

حاليهما عليهم أن خيضعوا للشريعة املطهرة، فإن الشريعة مل تترتل إىل املالئكة و لكن 
ترتلت للبشر خبريهم و شرهم، و لذا على ااهدين أن حيلوا مشاكلهم فيما بينهم و أن 

 من جيمع و يوفق -و هم كثريون بفضل اهللا-جيدوا من أهل العقل واحلكمة و اإلخالص 
 .مر باملعروف و ينهى عن املنكر و حيكم بالعدلو يأ

 
و نشر مشاكل ااهدين على املأل ال أرى فيه فائدة هلُم، بل أرى ضرره أكرب بكثري من 

و لذا على األحباب ااهدين أن يشفق بعضهم على بعض و يرأف بعضهم ببعض نفعه، 
 طور لطور، و لن ينصلح ما و يتعهدوا هذا اجلهاد كما تتعهد األم ولدها الذي ينتقل من

بني ااهدين إال بالتنازل و الذلة على املؤمنني، فعلى اجلميع أن يوطنوا أنفسهم على أن 
يا أَيها الِذين آمنواْ من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه  {:يذلوها إلخوام، قال احلق تبارك وتعاىل

ِحبأِْتي اُهللا ِبقَوٍم يي فوونَ فَساِهدجي لَى الكَاِفِرينٍة عأَِعز ِمِننيلَى املُؤه أَِذلٍَّة عونِحبي و مه
عليم اُهللا واسع اُء وشي نؤِتيِه ملُ اِهللا يفَض ةَ الِئٍم ذَِلكمافُون لَوخال يِبيِل اِهللا وِفي س {

 ].٥٤:املائدة[
 

 هي مسألة األخطار ؛ليها ألحبابنا ااهدين يف العراقو املسألة الثالثة اليت أود أن أشري إ
احمليطة بالعراق، فبعض هذه األخطار ظاهر جلي ال حيتاج لبيان و ال يفتقر لدليل، و هذا 
النوع قد وفق اهللا ااهدين للتصدي له خري التصدي، نسأل اهللا هلم متام النصر و كمال 

تتدسس تدسساً و تتخفى حتت مسمى نصرة االستقامة و غاية التمكني، و أخطار أخرى 



 

٩١٢ 

العرب و املسلمني و أهل السنة، وال هم هلا إال القضاَء على العرب و املسلمني و أهل 
السنة خدمةً لقيصر واشنطن و حلفائه الصليبني و اليهود، و هذا اخلطر حيتاج إىل علم و 

والء والرباء و الثبات تقوى و حكمة و بصرية للتصدي له، بل و حيتاج للتمسك بعقيدة ال
على أهداف اجلهاد يف أن تكون كلمة اهللا هي العليا، و أن تدق طالئع ااهدين أبواب 

 حىت العراق ترفع رايةَ اخلالفة أسبانيابيت املقدس و حترر أراضي املسلمني املغتصبة من 
 .عزيزةً خفاقةً بعد غياب

 
اجلزيرة و مصر و األردن أن يتباكوا فمسلسل الكيد الصلييب املمتد يوعز لعمالئه يف 

على حقوق أهل السنة يف العراق، مث بعد ذلك عن طريق الرشاوى و شراء الذمم 
حياولون أن يوجدوا أصواتاً تعمل على حتقيق براجمهم، و املصيبة أم يعتمدون يف مترير 

ألجله كثري من خمططام على فئات من فقهاء التسول الذين يبحثون عن مغنم يبيعون 
دينهم، أو من املتراجعني املناهرين الذين نكصوا عن الطريق، و لذا على أهل اجلهاد أن 
يتسلحوا بالوعي املستنري بنور الوحي واملُِلم حبقائق الواقع، فكيف يمكن مثالً أن يكون 
آل سعود محاةً ألهل السنة، وهم الذين بنوا ملكهم على الوالء للربيطانيني مث 

 !ان؟األمريك
 
جيب أن تكون (  :]مؤسسة امللك عبد العزيز/ فهد السماري . دمقطع مرئي يظهر يف [

 فقط، كال، لالستعراضو ليس ذلك  . رحلة كبرية-مثل تلك الرحلة–أية رحلة ملكية 
بل إنه حاول مصاحبة كل طبقات اتمع معه، فذهب و معه مستشاريه اخلواص، و بعض 

 لذا فإن الوفد كان مبثابة دويلة خترج ،القبائل يف ذلك الوقت دأبنائه األمراء، و بعض أسيا
 ).و ال بد أن يكون فيه ممثلني عن كل طبقات اتمع" روزفلت"للقاء  من دولتها

 
ً  ( ):١٩٧٥-١٩٧٢(نائب رئيس أرامكو / مايك أمني  ً  ممتعا كان اجتماعهما اجتماعا

ً ، فها هو   تعلم فهو ليس بالرجل الضخم، املدولب، و كما يف كرسيه" روزفلت"جدا
، إذ يأيت "الكوينسي"املدولب، و بينما هو على ظهر سفينة  كما أنه جيلس على كرسيه



 

٩١٣ 

و " احلتار" بوصات و هو يعاين من ٤ أو ٣ أقدام و حوايل ٦و طوله  العزيز، امللك عبد
 امللكو لكن ميشي متوكئاً  على عصاً ، و أصبحا صديقني على الفور، بدأ  بصره ضعيف،

إنك حمظوظ بذلك الكرسي املدولب، إنك تستطيع أن  :قائالً" روزفلت"العزيز ميازح  عبد
إذا أعجبك الكرسي املدولب؟ ": روزفلت"فقال  .حترك نفسك به إىل أي مكان شئت
 ).فلي كرسي ثاين هنا سأعطيك إياه

 
 أمريكا كانت حتتاج اهلدايا، بدؤوا العمل، بعد أن تبادل الزعماء: علىاملقطع املرئيملعلق ا

حرا ضد اليابان، و لكن أمن السعودية كان مركز  أن تستأجر حمطة تعبئة حبرية يف
مساعدة اجليش األمريكي و التدريب، و وافق على إنشاء  العزيز الذي طلب اهتمام عبد

العزيز للواليات املتحدة الوصول  الظهران، و يف املقابل، ضمن عبد قاعدة عسكرية يف
أساس  للبترول السعودي و هكذا عقدت الصفقة اليت و ال زالت منذ ستني سنة متثل اآلمن

 ).العالقات بني السعودية و أمريكا
 

لقد أبرمت أمريكا اتفاقية مع العربية السعودية، توفري ( :النيوزويك تاميز/ يوسف إبراهيم 
هذه احلماية  و يف آخر األمر تطورت ،منخفضة و نوفر لك احلماية لنا النفط بأسعار
 لتشمل منطقة االتفاقيةأمريكية على منطقة اخلليج كلها، بل و امتدت  لتصبح سيطرة

 ).األعداء و أا منطقة للنفوذ األمريكي، و يف املقابل ستوفر هلا احلماية من مجيع اخلليج
 
الصحافيني املخضرمني يف صحيفة  توماس ليبمان الذي كان أحد": علىاملقطع املرئيملعلق ا

دراسات الشرق األوسط يف واشنطن يف  الواشنطن بوست، وهو اآلن باحث يف معهد
 "ألمريكا مع اململكة العربية السعودية داخل السراب،، الشراكة اهلشة" كتابه 

 
  ال شك أن هناك عالقة وثيقة ثنائية بني الطرفني، يف كتايب أقتبس،أوالً( ":توماس ليبمان

و أمريكا، إذ  رجية، اقتباسات تفاصيل العالقة بني السعوديةباستطراد من وثائق وزارة اخلا
 يف الثقافة و ؛عدا الدين أن الواليات املتحدة تتدخل يف كل جوانب احلياة يف السعودية



 

٩١٤ 

الوثيقة اليت ما تزال حتدد السياسة  الصحة و التعليم و االختالف السياسي، و إن هذه
 أا مل تظهر زمن جورج بوش و بندر و  يف١٩٥١األمريكية يف السعودية كتبت يف عام 

كتابه، و هو حقيقة أن السعودية و أمريكا طاملا متتعتا  يف" بوب وود وورد"إمنا يقول 
ً منذ سبعني سنة من اآلن أعتقد أن ما نتعلمه من كتاب  بوب وود " بعالقات وثيقة جدا

 لية يف الوالياتهناك درجة من التعاون و التشاور بني هذه احلكومة احلا بأن" وورد
املتحدة و حكومة اململكة العربية السعودية تتجاوز ما هو متوقع عادة يف أي عالقة 

 .]انتهى املقطع املرئي[ )ثنائية بني بلدين حىت من العالقة بني أمريكا وأملانيا
 

 أهل ينقذ أن؟ هل ميكن لألمريكان يتصدى أنهل من باع نفسه وملكه لألمريكان ميكن 
 السنة يف العراق أثناء حصاره؟ هل من أهل أرواح أزهق أرواح اآلالف من السنة من
  على غزو العراق ميكن أن يدافع ويتصدى لألمريكان يف العراق؟األمريكان مع تواطأ

 
عن لقاء األمري بندر ) خطة اهلجوم(يف كتابه " بوب وود وورد" يقول ]:مقطع مرئي[

سلم بندر رسالة خاصة  (:، يقول الكاتب٢٠٠٢ من نوفمرب يف عام ١٥بالرئيس بوش يف 
بوب "، مث يقول إجنليزيةمن ويل العهد األمري عبد اهللا خبط يد العربية و مرفق ا ترمجة 

و متضي الرسالة موضحة أن األمري بندر حيمل معه املوضوع الرئيسي، و ": وود وورد
 :يقول،، بناًء على التعليمات قال بندر

 
ى اتصال مستمر معكم على أعلى املستويات فيما يتعلق مبا  و حنن عل١٩٩٤منذ عام 

يتطلب عمله جتاه العراق و النظام العراقي خالل تلك الفترة كنا نتطلع إىل جدية من 
ً  على صياغة خطة مشتركة للتخلص من  جانبكم، كان جيب أن تتمثل يف العمل سويا

 .صدام
 



 

٩١٥ 

 عملية خاصة سرية مشتركة سعودية  اقترح امللك فهد على الرئيس كلينتون١٩٩٤يف عام 
 على بوش إنفاق ما يصل ٢٠٠٢أمريكية لإلطاحة بصدام، كما اقترح ويل العهد يف إبريل 

 ).السي آي أيه( إىل مليار دوالر يف عمليات مشتركة كهذه مع املخابرات املركزية 
 
نا فيما ميكن أضاف بندر، و يف كل مرة نلتقي نفاجأ بأن الواليات املتحدة تسألنا عن رأي(

عمله جتاه صدام حسني، موضحاً  أن تلك األسئلة املتكررة جتعلهم يبدؤون يف الشك يف 
 .جدية أمريكا جتاه مسألة تغيري النظام يف العراق

 
اآلن سيادة الرئيس نريد أن نسمع منك مباشرة عن نيتك اجلادة بشأن هذا املوضوع، 

 .رار السليم القائم على صداقتنا و مصاحلنا أنفسنا و ننسق مبا جيعلنا ننفذ القيئحىت 
 

و لذلك حىت حنمي مصاحلنا املشتركة، نريد منكم يف هذا الوضع الصعب أن تشارك 
ً  يف  ً  كبريا اجلدية يف حل مشكلة الشرق األوسط، كما ننتظر أن تلعب السعودية دورا

 صدام حسني، تشكيل النظام الذي سيربز ليس فقط يف العراق بل يف املنطقة بعد سقوط
ً ، و  ً  عظيما ً  و حليفا ً  على آراء ويل العهد السعودي معتربه صديقا ورد بوش شاكرا

 ).واعداً  بأنه إذا استخدم القوة العسكرية يف العراق فسيعين ذلك اية النظام الراهن 
 
أي أن النظام السعودي كان يشتكي من تردد األمريكان و كان حيثهم : املعلق بالشريط -
 .١٩٩٤يعرض عليهم األموال و املساعدة من أجل غزو العراق عام و 
 

يناير يف سنة ١١ الذي مت يف االجتماعيف كتابه تفاصيل " بوب وود وورد"و يذكر أيضاً  
 ،"مايرز"و " رامسفلد"و" تشيين"بني بندر و " تشيين"  قبيل احلرب يف مكتب ٢٠٠٣

ر بأن يتم إرسال القوات األمريكية عرب كان من أغراض اللقاء إقناع بند :فيقول الكاتب
األراضي السعودية، عمليات اإلسناد و الدعم يف جماالت اإلنقاذ و إعادة التزود بالوقود لن 
تكون كافية يف البلدان اخلمسة األخرى املتامخة للحدود العراقية، و بالتايل فإن احلدود 



 

٩١٦ 

ة إذ بدوا ستكون فجوة السعودية العراقية املمتدة مخسمائة ميل سوف تكون حساس
 .عمالقة يف الوسط

 
جالساً  على حافة الطاولة، وأخرج من حقيبته " مايرز"كان ": بوب وود وورد"ويضيف 

مادة " نوفورن"سري للغاية، و تعين  ) NOFORN( خارطة كبرية مكتوب عليها 
 .سرية ال جيوز ألي مواطن أجنيب اإلطالع عليها، و مت إطالع بندر عليها

 
هل ميكنه احلصول على نسخة من اخلريطة الكبرية ليستند إليها و هو يرفع :  بندرسأل -

 تقريره الوجيز إىل ويل العهد؟؟
تدخل و قال " رامسفيلد"بأن ذلك فوق مستوى رتبته، إال أن " مايرز"فأجابه  -

سرتودكم بكل املعلومات اليت تريدها، أما اخلريطة فمن األفضل أال أزودك ا، غري 
 .تطيع أن تسجل مالحظاتك إذا أردتأنك تس

 ما فرص جناة صدام من هذه العملية؟؟: سأل بندر -
 ..عن اإلجابة" مايرز"و" رامسفلد"أحجم  -
 صدام سيزاح هذه املرة؟؟ ما الذي سيحدث له؟؟: سأل بندر مشككاً  -
تأكد يا أمري بندر أن صدام سيصبح قطعة خبز حممصة حلظة : قائالً " تشيين"رد  -

 .ننطلق
، أصبحت اآلن مقتنعاً  "تشيين" كان يهم باملغادرة قال بندر و موجهاً  كالمه لـ فيما -

بأن هناك شيئاً  أستطيع نقله إىل األمري عبد اهللا، و أعتقد أنين أستطيع إقناعه، غري أنين 
و أنت قلتم يل، إن علي أن " رامسفيلد"و" مايرز"ال أستطيع أن أذهب وأقول له، أن 

 .رئيسأنقل رسالة من ال
 .كان بندر يريد مساع التعهد من بوش مباشرة -
 .ببندر تدعوه إىل لقاء مع بوش" رايس"و يف اليوم التايل، اتصلت  -
إنه كان يتلقى نصائح و تقارير تؤكد أنه مرشح يف حال وقوع احلرب : قال الرئيس(  -

 .لخطرإىل التصارع مع ردود أفعال عربية إسالمية هائلة قد تعرض املصاحل األمريكية ل



 

٩١٧ 

تفترض يا سيادة الرئيس أنك اجم العربية السعودية أو حتاول القبض على : فقال بندر -
امللك فهد، إنه صدام حسني، لن يذرف الناس عليه أية دموع، أما إذا هوجم مرة 

، - بطالً  أسطورياً –أخرى من جانب األمريكيني و جنا، فإنه سيصبح أكرب من احلياة 
 إىل طاعة أوامره، إذا قال هلم هامجوا السفارة األمريكية، –يقيناً–اجلميع سيبدؤون 

 .فإم سيسارعون إىل مهامجتها
ـَّـر بندر الرئيس بوش مبا حدث قبل حرب اخلليج يف عام  - انظر :  قائالً ١٩٩١وذك

إىل ما قيل من قبل لوالدك، بأن العامل العريب سيثور من احمليط إىل اخلليج، هذا مل 
 )ذه املرةحيدث و لن حيدث ه

 
و يرى الكاتب أن بندر كان يعلم أن بلده قادر على توفري غطاء لوصول القوات 
ً  حوامات سعودية  األمريكية عرب إغالق مطار اجلوف املدين يف الصحراء الشمالية، مطريا

ً  بوصفها دوريات حدودية روتينية ملدة أسبوع،   بعد ذلك، واالنسحابليالً  و ارا
 . اخلاصة األمريكية إنشاء قاعدة هلا غري الفتة للكثري من األنظارفتستطيع القوات

 
غادر بندر و هو متأكد دون أدىن شك أم تعهدوا أمامه أن احلرب آتية، و بات بندر 
قادراً  على العودة للسعودية و إطالع ويل العهد على كل شيء، و على الفور رتبت لبندر 

 . التفاصيل و اخلارطةجلسة خاصة مع ويل العهد، و جرى عرض
 

 ).الصمت مطلوب، ال خترب أحداً  بأي شيء، إىل أن نقرر ما سنفعله: ( علق ويل العهد
 

العراق لن يثري ردود أفعال و احلمد هللا الذي  فقد توقع بندر أن غزو: املعلق يف الشريط
ـَّـب ظنه، فها هي أمري ق تواجه ما مل تواجهه يف فيتنام على أيدي أسود عرا اكخي

تواطؤ النظام السعودي " بوب وود وورد"اهللا و قوته، و ملا فضح  اخلالفة و اإلسالم بفضل
 إنه اطلع على خريطة احلرب: على غزو العراق، حاول بندر التنصل فقال مع األمريكان

لقد أتيت يف  (:السرية اليت ال يطلع عليها األجانب و لكنه نفى أنه أُبلغ بقرار احلرب فقال



 

٩١٨ 

األركان املشتركة، و قال يل  ير ملقابلة نائب الرئيس و وزير الدفاع و رئيس من ينا١١
 )نائب الرئيس إن الرئيس مل يتخذ قرار احلرب بعد، وعلى كل األحوال، هذه هي اخلرائط

 .]انتهى املقطع املرئي[
 
ل الذي تنازل عن أربعة أمخاس فلسطني إلسرائيل ميكن أن حيافظ على سالمة العراق؟ ه

العزيز على حقوق املسلمني يف العراق يف مواجهة احلملة  ؤمتن عبد اهللا بن عبدكيف ي
 فأضاف يف الفلسطينينيالصليبية الصهيونية و هو الذي التف على حق العودة لالجئني 

 ألنه ٤٩٩على قرار األمم املتحدة رقم ) حل عادل متفق عليه(مبادرته املستسلمة عبارة 
 . لن تتفق على عودة الالجئني الفلسطينينييعلم أن إسرائيل مل و ال و

 
و ( :]الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف القمة العربية يف الرياضمقطع مرئي يظهر فيه [

مبادرة السالم العربية و  أود هنا أيضاً ، أن أشري بشكل خاص إىل دور جاللتكم يف إطالق
تلك املبادرة اليت أظهرت للعامل العربية،  تبنيها من األخوة ملوك و رؤساء و أمراء الدول

بأسره وضوح املوقف العريب والفلسطيين جتاه السالم، و تكامل عناصر هذا السالم و 
 اإلسرائيلي من مجيع األراضي الفلسطينية و العربية  االنسحابأركانه، حيث أكدت على

  فلسطنيشعبنا على حقوقهم الوطنية املشروعة، املتجسدة يف قيام دولة احملتلة و حصول
 مبا يف ذلك القدس الشريف، وتأمني حل ١٩٦٧املستقلة على األرض احملتلة منذ عام 

كله مقابل قيام  هذا ) ١٩٤( عادل متفق عليه لقضية الالجئني الفلسطينيني وفق قرار 
 .]انتهى املقطع املرئي[ )عالقات طبيعية و سالم تعاقدي كامل مع إسرائيل

 
ن بلدهم ال ميكنهم أن يدافعوا عن العراق، إذا نظرنا إىل هل الذين عجزوا عن الدفاع ع

 ٢٠٠٣الرسم البياين بني السعودية و ثالثة من جرياا من حيث الدخل القومي لعام 
فسنجد أا أغناهن، و إذا نظرنا إىل اجلدول الذي يبني اإلنفاق العسكري السنوي يف 

ن إنفاقها العسكري يفوق جمموع نفس العام فسنجدها أكثرهن يف اإلنفاق العسكري بل إ



 

٩١٩ 

اإلنفاق العسكري للدول الثالث جمتمعة، و لكن الشيء املتناقض أا أقلهن يف عدد 
 !القوات املسلحة

 
 :ثالثة أسباب لملاذا؟

 
أن آل سعود ليس مطلوباً منهم أن يدافعوا عن اململكة و لكنهم الشرطي الذي : األول

سلمة يف جزيرة العرب، أما الدفاع عن ثروات ميسك بالعصا الغليظة إلخضاع األمة امل
اململكة و بتروهلا فهو من اختصاص السادة يف البيت األبيض و ال شأن للسعودية به، أمل 

سعود املُلك و  العزيز آل سعود مع روزفلت على ذلك؟ ألمريكا البترول و آلل يتفق عبد
 .احلماية

 
 ليس مقصوداً منه بناء جيش قوي و لكن  أن إنفاق اململكة الدفاعي الضخم:السبب الثاين

املقصود منه إنشاء بنية حتتية ملنشآت الدفاع لكي تستخدمها القوات األمريكية عند 
احتياجها هلا، و لذلك ليس يف السعودية جتنيد إجباري و ال غري إجباري، بينما يف الثالث 

إجراء تلجأ إليه أي دولة الدولة املقارنة هناك اعتماد أساسي على التجنيد اإلجباري، وهو 
يتعرض أمنها للخطر، إال أن هذا النظام يف مصر قد ضعف باضطراد بعد توقيع اتفاقات 

 .االستسالم مع إسرائيل
 

 لتضخم اإلنفاق الدفاعي السعودي مع ضآلة اجليش هي كمية السرقات السبب الثالث
صفقات ومهية ال  و عمالت لعقد كرشاوىالضخمة اليت يبتلعها كبار أمراء آل سعود 

 .حتتاجها اململكة، تكفي فقط صفقة اليمامة الشهرية
 
ً  ملفاوضاٍت " النكستر"التوقيع اليوم يف قصر  :] صفقة اليمامة-مقطع مرئي[ كان تتوجيا

 .شاقة استغرقت عاماً  بأكمله
 



 

٩٢٠ 

 عندما تتعامل مع السعودية فإنك ال تتعامل مع بلد، بل مع أسرة واحدة: املعلق يف الشريط
و هي األسرة احلاكمة، فصفقة اليمامة عقدت مع سلطان بعينه يف األسرة احلاكمة، األمري 
ً  للدفاع و ابنه األمري بندر مها الشخصان األكثر صلة ذه  سلطان الذي كان وزيرا
الصفقة، أعضاءٌ  آخرون يف األسرة احلاكمة ناهلم نصيب منها و لكن سلطان و بندر كانا 

أحد أعضاء األسرة احلاكمة ممن كانت هلم صلة وثيقة ذه ، أهم الشخصيات فيها
ً  لسالح اجلو،  الصفقة، و هو األمري تركي بن ناصر زوج ابنة األمري سلطان، عين قائدا

 .كان على صلة بصفقة اليمامة خالل السنوات العشرين األخرية
 
 ٤٠عين حوال الصفقة كلها مخس مليارات جنيه، يعلى  إن دل ...( :سعد الفقيه. د

ً  الرقم أكرب من ذلك بكثري، فالرقم يعين ال يقل عن  مليار ريال، مع  أو ١٠٠أنه طبعا
 مليار ريال، لكن جيد أن يصل هلذا املستوى، جيد أن يصل يف اية املطاف إىل ٢٠٠

أمساء  كرتكمية العموالت اليت انتهت إىل سلطان و مجاعته ذا احلجم، و كذلك ذُ
الربنامج أن هؤالء  طان و أكدلبن ناصر و خالد بن سلطان و بندر بن سسلطان و تركي 

يوجد جمال لعالج قضية  هم الذين كانوا موجودين و ال يزالون موجودين و أنه ال
ً  هو الذي ال يزال نفسه الذي تعقد معه  الفساد، يعين إذا كان نفس الفاسد سابقا

د، فهذا أمر يفرحنا و يصب يف مصاحلنا، جي الصفقات فال جمال للقضاء على الفساد، فهذا
يف حتطيم مصداقية هذه الدولة، اليت تتكلم عن هيئة الرتاهة  و هو يف احلقيقة يساهم و بقوة

 .وحماربة الفساد
 

كلهم  طبعاً ،)٢(وهذه هي، هذا الفساد الذي يتكلمون عنه يف القمة، أين؟ يف الرقم 
ويل العهد و كنائب رئيس  الذي هو) ٢ (، لكنه رقم)٦٠(إىل رقم ) ١(فاسدين من رقم 

يعين ما هو الذي يفتش عليه إذا !!! جملس وزراء و وزير دفاع و مفتش عام، ومفتش عام
يف ) ٢(فإذا كان هذا الشخص الذي هو رقم  كان هو بنفسه أكرب سارق ألموال األمة،

سارق مرة واحدة الدولة يثبت يف برنامج وثائقي وباألوراق و باألدلة، يثبت أنه ليس فقط 
و بأشكال خمتلفة هو و ولداه وبناته و زوجته و زوج بنته و بنت  بل مستمر بالسرقة،



 

٩٢١ 

يسامهون يف هذه السرقة، إذا كانت هذه حقيقتها اليت وصلنا إليها، واحلقيقة  بنته، كلهم
ً  يف  األكثر مرارة مل نصلها بعد، و اليت مل يصلها هؤالء احملققون الذين بذلوا جهدا

حسابات سويسرا، ألن احلكومة الربيطانية  وصول هلذه األوراق، و مل يصلوا إىل ما بعدال
 .أوقفت التحقيق

 
املوجودة يف بلدنا،  و حىت لو استمرت الدولة الربيطانية يف التحقيق، لن يصلوا إىل املفاسد

: أخونا فيصل قبل أسبوع تقريباً كم هي املليارات اليت تصب يف جيب سلطان، فكما قال
حسابات سلطان، أصالً  ال حيتاج سلطان   وظيفة ومهية كلها تنتهي يف٨٠،٠٠٠أن 

تأليف و يكسب منها النقود، فهذا إذاً  واقع الفساد  لصفقة اليمامة، يستطيع أن يألف أي
 الفساد، و من مث إذا وصلنا إىل عبد اهللا ترى عندك اجلوار أساطني يف بالدنا وهؤالء هم
من حول التوجيري و أيضاً  يوجد عندك احلرس الوطين  التوجيري وامللكي وترى عندك 

درجة  اهللا وغريهم كثري، يعين حدث و ال حرج يف ومتعب بن عبد اهللا و فالن بن عبد
سلطان صاحب اليد  الفساد املايل و اإلداري، فالفساد ليس حمصوراً  على سلطان و لكن

العزيز بن فهد أو حممد بن فهد  لمان و عبدالطوىل يف هذا الفساد، و إذا تأملنا نايف و س
اجلنوب خالد بن الفيصل، و ليست املشكلة فقط  أو عبد ايد أو أمري القصيم أو أمري

يف الباطل و استغالل للنفوذ و قل ما شئت من أنواع  أموال الناسأكل بالفساد، و إمنا 
 .]انتهى املقطع املرئي[ )السرقة و النهب

 
 .رق شعبه ال ميكن أن يؤمتن على ثروات جريانهو لذلك فإن الذي س

 
لقد نفذنا خالل السنوات الثالثني املاضية ( :] بندر بن سلطانمقطع مرئي يظهر فيه[

أسره، أين ب؟ واآلن انظر إىل البلد  مليار دوالر، حسنا٤٠٠ًبرنامج للتنمية تقدر حبوايل 
 اليوم؟؟ كان وأين هو

 



 

٩٢٢ 

دعنا ...  ر إليه أنه ال ميكن إجناز كل ذلك بأقل منوأنا متيقن أنك ستقول بعد أن تنظ
 مليار ٣٥٠دفع  و  مليار دوالر، واآلن لو قلت يل أننا بعد تعمري هذا البلد٣٥٠نقول 

مليار دوالر أو صرفناها  ٥٠ مليار دوالر أننا قد أسأنا استعمال ٤٠٠دوالر من جمموع 
 كرشوة؟؟

 
 !!نعم، ولكين سأقبل هذا يف أي وقت: سأقول لك

 
 سنة إىل ٣٠هناك الكثري من بلدان العامل الثالث اليت عندها النفط ولكنها ما زالت تعيش 

دائماً  أرى الفضائح هنا   ولكن أهم من ذلك، من أنت لتكلمين يف هذا األمر؟؟ أنا،الوراء
انتهى املقطع [) وماذا إذن؟: هو ويف اجنلترا ويف أوروبا، فالذي أحاول أن أقوله لك

 .]املرئي
 

أي أن بندر بن سلطان يعترب أن ضياع مخسني مليار دوالر يف السرقة و الرشوة من 
ة مليار دوالر أمر مقبول يف مقابل تطوير اململكة خالل الثالثني عاماً، أربعمائجمموع 

أي أنه يعترب أن النسبة الرمسية املعترف ا من آل سعود من ! بل يعترب هذا جناحاً
 و نصف باملئة، فكم تبلغ النسبة احلقيقية؟الفساد هي اثنتا عشرة 

 
إم فاسدون بشكل كبري و بكل معاين الكلمة،  (:]سعد الفقيه.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

ً ، بكل معانيها، إىل درجة أنه مل يعد هناك سبيل هلم  ً  وإداريا ً  و اقتصاديا إسالميا
ً  عن أن يصب ؛ حوا أوفياء لإلسالملإلصالح والرجوع ليصبحوا أوفياء للبالد، فضال

 العائلةفالسبيل الوحيد لنجاة البالد بكل معانيها حىت باملعىن اإلنساين األساسي، هو بتغيري 
 .]انتهى املقطع املرئي[ )امللكية بأكملها

 
و حىت اخلمسني مليار دوالر اليت اعترف ا بندر فليس من حق أحد أن يسأل أين 

سفاالت أُنفقت؟ مث لنتأمل ماذا حققت ذهبت؟ و يف جيوب من دخلت؟ و على أي 



 

٩٢٣ 

اململكة ذا اإلنفاق الضخم و الثروة اهلائلة و الفساد املستشري الذي يفخر به بندر بن 
 ؛سلطان

 
 ! قوة عسكرية؟اململكةهل أصبحت  •
 !هل أصبحت قوة صناعية؟ •
 !هل أصبحت قوة اقتصادية؟ •
 

قادر على محاية بالده و  اجليش السعودي يف غاية الضعف غري ،لألسف ال شيء من ذلك
ال يسمح بزيادة عدده و قدراته رغم البطالة املستشرية يف البالد، و تأكل ميزانيته متاسيح 
آل سعود كرشاوى و صفقات، و اململكة ال تستطيع أن توفر احتياجاا من الكفاءات 

كاملمرضني و  و املهندسني و احملاسبني و العلميني و ال حىت من الفنيني كاألطباءاجلامعية 
العمالة املاهرة و ال حىت من السائقني، كل هذا رغم توفر اإلمكانيات الضخمة لتحقيق 

 !كل ذلك، فلماذا مل يتحقق
 

و ال اململكة أصبحت دولة صناعية قوية تصدر منتوجاا و تنافس ا يف األسواق العاملية، 
، إذاً هذا ما ينتظره بل بالعكس هي سوق للتوكيالت اخلارجية من كل سلعة و كل بلد

 .الشعب العراقي لو تغلغل فيه النفوذ السعودي
 

أما من الناحية السياسية فمصري العراق أسود مظلم لو تغلغل فيه النفوذ السعودي، فنظرةٌ 
 .واحدة للحالة السياسية يف السعودية تنبيك عما ميكن أن يصنع آل سعود يف العراق

 
التيارات اإلسالمية يف اجلزيرة العربية ال تتحرك يف ( :]يالنفيس.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

إطار واقع سياسي و اجتماعي و اقتصادي، العامل العريب كله بدون  فراغ و إمنا تتحرك يف
على  يعاين من ثالث مشاكل خطرية، و ال بد من أن نقيس فعالية التيار اإلسالمي استثناء

 .ضوء موقفها من هذه الثالث مشاكل



 

٩٢٤ 

كلها بال  وهذا يشمل دول جملس التعاون اخلليجي-  األوىل يف العامل العريباملشكلة
استئثار القلة للقرار  مشكلة الطغيان السياسي، و أقصد بالطغيان السياسي: -استثناء

 .السياسي، هم يقررون و حنن ننفذ السياسي، قلة قليلة من الناس يستأثرون القرار
 

ماذا يفعل   الثروة، فهناك الغين الذي ال يعرف مشكلة سوء توزيع:املشكلة الثانية
اخلبز اليومي، أو أن يستر  باألموال اليت حتت يده، و هناك الفقري الذي ال يستطيع أن يأكل

 .على أهله و بنيه، سوء توزيع الثروة
 

 .مبعناه املؤسسي ، ليس مبعناه األخالقي فقط، بلاالجتماعي التحلل :و املشكلة الثالثة
 

العربية هو أن نظم احلاكمية يف   الذي زاد منه يف اجلزيرة؛لطغيان السياسيبالنسبة ل
اجلزيرة العربية بال استثناء متارس احلكم والتجارة بنفس الوقت، فهي حتكم و يف نفس 

الناس على أرزاقها، هي تشتري األراضي و هي تبيع  الوقت هي كتل يف السوق تزاحم
اقصات و هي تدخل يف عامل املال و هي تدخل مقاوالت و من األراضي و هي تدخل يف

يف عامل األسهم، وهي اليت تدخل يف إنشاء الشركات و إسقاطها، و يف نفس الوقت تقرر 
 سيحرف القرار السياسي ملصلحته، ولذلك و الذي جيمع احلكم و التجارة حتماً سياسياً

أنه عندما اجتمع : خللفاءا يف الشريعة اإلسالمية، يقول السيوطي يف تاريخ كان هذا حمرماً
جيعلوا األمر أليب بكر، ذهب أبو بكر إىل  املسلمون يف سقيفة بين ساعدة و أمجعوا على أن

إىل : كتفه ليذهب ليتجر، فأوقفه أبو عبيدة و قال له بيته، و أخذ األثواب و محلها على
ال يليق بك : ةإىل السوق، أليس لدي عيال أطعمها؟؟ قال أبو عبيد أين يا أبا بكر؟؟ فقال

فيقول السيوطي ، هذا وأنت خليفة رسول اهللا، اجلس يف بيتك و نفرض لك شيئاً من املال
 .ففرضوا له شطر شاة و بضعة دراهم: يف تاريخ اخللفاء

 
يعين ليس شطر شاٍة فقط، و ال شاة،  !!اجلماعة اآلن أخذوا الشاة كلها، صح أو ال؟؟

ذا األمر أصبح جيعل للطغيان السياسي منصته القوية فه أخذوا الشاة مبا فيها ومبا عليها،



 

٩٢٥ 

زاد الطغيان السياسي يف دول جملس التعاون اخلليج العريب، انظر  على األرض، و هذا ما
ذلك  ، حنن دول نصدر النفط مبليارات الدوالرات، و مع و هذا احتراماًالثروة توزيع

هلم، و ال سكن  ولة توفري السكنهناك طوابري طويلة ال آخر هلا من الذين يطلبون من الد
 فقل عنه ما  االجتماعيالتحللهلم وهم يستأجرون كشأم شأن العمالة الوافدة، أما 

 .]انتهى املقطع املرئي[ )تشاء
 

حيث احلياة السياسية تعين فقط اخلضوع إلرادة أمراء آل سعود، و التسبيح حبمدهم، و 
ى آل سعود بأقل من امتالك األرض السكوت على فسادهم و إفسادهم، و حيث ال يرض

 .و ما فوقها و ما حتتها
 
عبداهللا وسلطان وسلمان ونايف، هؤالء هم ( :]سعد الفقيه.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

يستطيع أن يتخذ قرار يف البلد سوى هؤالء وكلهم  األقوياء يف السلطة، ال يوجد أحد
 ؛متفقون على عدة أمور

 
على أن الشعب  الذي هم متفقني عليه: واألمر الثاينمليك،  هو العبودية لل:األمر األول

لكن هؤالء ... يوجد عقالء ليس له دور يف القرار وأم ميتلكون األرض وما عليها، ال
واملفترض أم إن كان بينهم عقالء ميكن أن  سلطة ويرون النتيجة ويرون معاناة الشعب،

عند األعيان وال  عند العلماء وال عند التجار واليوجد قرار ال  يغريوا، واملصيبة لدينا أنه ال
 القبائل وال حىت داخل العائلة احلاكمة، إال عند أربع أو مخس أشخاص فقط، عند رجال

أي حل  وهؤالء يستحيل أن يرضوا حبل وسط، ملاذا؟ وهم أذكياء بذلك، هم يعتقدون أن
 حرية التعبري مثالً نوع منوسط فيه نوع من فتح احلريات سيؤدي إىل ايارهم، يعين أي 

ستؤدي و باستعادة أموال النفط،  وحرية التجمعات، ستؤدي إىل مظاهرة ضخمة تطالب
السجناء، وأول ما يقبلون   تطالب خبروج مئات األلوف من أخرىإىل مظاهرة ضخمة

 )ينتهون املظاهرة ستكتسح كل القصور و ذه املظاهرة ألم رضوا باحلريات، وهذه
 .]ملقطع املرئيانتهى ا[



 

٩٢٦ 

 
و لو سيطر عمالء السعودية على احلكم يف العراق أو على مناطق أهل السنة فسيتعرض 
العراقيون حينئذ لنفس القهر و اإلذالل الذي يتعرض له الناس حتت احلكم السعودي 

 أي حماربة اجلهاد واحملافظة على أمن ؛بدعوى حماربة اإلرهاب و احملافظة على األمن
 .أمريكا

 
املواطن حيس حبجم ردة الفعل من قبل الدولة، (  :]سعد الفقيه.  دقطع مرئي يظهر فيهم[

من الدولة أنه خال أو عم أو صديق أو جار أو امسه ظهر يف   ظناًلالعتقالاملواطن يتعرض 
 اجلهادية، يتعرض للمدامهة ألن عملية املدامهة مشلت كل هذه احلارة واليت إحدى الدفاتر

 . ]انتهى املقطع املرئي [)، يتعرض إلقفال منطقة كاملة وتفتيشفيها شخص جهادي
 

و قد بدأ فعالً أمراء آل سعود يف العراق يعلنون عداءهم جهراً للمجاهدين، و حتالفهم مع 
 .األمريكان

 
لو تغلغل النفوذ السعودي يف العراق فستفرض على أهل العراق عصابة حاكمة متتلك ما 

بيع العراق بأكمله إىل أمريكا، و خشية اإلطالة فإين أضرب فوق األرض و ما حتتها، ست
مثاالً واحداً هو الدكتور سعود اهلامشي، هو ليس إرهابياً و ال يؤمن بالعنف و ليس من 
مجاعة قاعدة اجلهاد، بل يعارض توجهاا و يدعو إىل عدم التدخل يف شؤون احلكام و 

 .االهتمام ببناء املؤسسات
 
أن كل ما كانت هناك مؤسسات جمتمع مدين ( :]سعود اهلامشي.  ديهمقطع مرئي يظهر ف[

 وقفية،مؤسسات جمتمع مدين وأنا أمسيها مؤسسات   هو مساهاتعتمد على األوقاف، طبعاً
أهل الفئة أو أهل هذه اموعة،  وأ من أهل املهنة ظرنا تأخذ املال من الشعب وهناك

قبلي والفكر الذي يقوم على العشرية الر فكالاملؤسسات وانتقلنا من  فكلما كثرت هذه
 الذي يقوم على املؤسسة ويعتمد يف حتويل مستقل وإدارة شعبية مستقلة، كلما إىل الفكر



 

٩٢٧ 

يوم   على هذا الكرسي إىلاجلسأمكن ألناس كثريين أن يقولون للظامل، أيها الظامل 
رأيي، أعطين  أقولالقيامة، لكن وزع املوارد بعدل وأعطين أن أمارس حرييت، أعطين أن 

اإلسالميون ال يعرفون  أن أبين، وأريد أن أقول أن هناك يوجد خطأ يف إدارة الصراع،
 .]انتهى املقطع املرئي[ )إدارة الصراع إال بنوع واحد، وهو احلل املسلح

 
األوىل أن يتوفاه اهللا و ينتقل :  و لن خيرج منه إال يف حالتني!فماذا كان مصريه؟ السجن

دنيا إىل دار البقاء، و األخرى أن يستسلم كما استسلم من قبله و يتحول من هذه ال
 .ملسبح حبمد آل سعود

 
لذلك هم يرون أن األوىل أن يقفل الباب على ( :]سعد الفقيه.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

سعود اهلامشي وال فالن وفالن، ليس حنن أو يتحمله احلريات منذ البداية، وهذا ال 
وال اجلهاديني، حىت سعود اهلامشي وأشكاله الذي كان يف األخر يتلطف  رجاملعارضة باخلا

 والشيخ بن زعري وغريه واإلصالحيني الثالثة الذين سجنوا سنتني كاملتني، مل تلطف،
املهم، انتقد االنتقاد  وال يقبلون بأدىن درجات احلرية اليت فيها نوع من هؤالءيتحملوا 

 املركزية فهذا اضمن قرارا ن تشاء، ولكن أن تنتقد احلكومةالوزير انتقد البلديات انتقد م
 .]انتهى املقطع املرئي [)مستحيل

 
و يف احلقيقة أود قبل أن أترك حديث التآمر السعودي على العراق أن أذكر أن أخطر 
أسلحة املنظومة السعودية األمريكية ليست هي شراء الذمم، و ال التجسس حلساب 

مي التسهيالت هلم، و لكن أخطر أسلحة تلك املنظومة هم هؤالء األمريكان، و ال تقد
و هم يف احلقيقة أبواق آل سعود، ، الذين يتظاهرون بالنصيحة و اإلرشاد و التوجيه

استسلموا هلم بعد أول جولة، و تنكبوا الطريق بعد أول حمنة، و انقلبوا على أعقام 
ن كانوا يفضحوم خدمةً ملصاحلهم و يدافعون عمن كانوا يقاوموم، و يزينون صورة م

 فتعسترعاية الستمرار فسادهم الذي خيدم بدوره مصاحل الصليبية الصهيونية يف بالدنا، 
 ! السندتعسالسلسلة و 



 

٩٢٨ 

 
أنه ال " هيلني دانكوس"أنا أحب أن أؤكد لـ  (:]النفيسي.  دمقطع مرئي يظهر فيه[

ألن التيار اإلسالمي يف اجلزيرة العربية اجلزيرة العربية،  ختايف من التيار اإلسالمي يف
هذه فونستثين من ذلك مجاعة القاعدة وهم قلة قليلة، مع األنظمة،  دخل يف البزنس

  إمنا باقي التيارات اإلسالمية مسها ما شئت،متارس البزنس مع األنظمة، اجلماعة ال
 ما يفداخلة يف بزنس طويل عريض مع األنظمة وهي مستفيدة من هذه األنظمة، و

انتهى  [)أن ختافني على القرار النفطي يف اجلزيرة العربية" هيلني دانكوس"داعي يا 
 .]املقطع املرئي

 
و قبل أن أنتقل من احلديث عن العراق أود أن أحذر املسلمني فيه و يف أفغانستان من جتار 

مساندة الدين اخلونة الذين تآمروا مع الصليبني على غزو العراق و أفغانستان، و على 
الصليبني يف قتال ااهدين يف مقابل التمكني هلم يف املناصب و السلطات، و يتاجرون 
بالدين وباسم آل البيت رضوان اهللا عليهم و آل البيت رضوان اهللا عليهم منهم براء، فأين 

 هم من تراث آل البيت رضوان اهللا عليهم؟
 
رى لألمة و تولية حاكم تراث آل البيت رضوان اهللا عليهم هو تأكيد حق الشو -

 حماسب أمامها،
 تراث آل البيت رضوان اهللا عليهم هو احلرص على وحدة املسلمني و مجاعتهم، -
تراث آل البيت رضوان اهللا عليهم هو األمر باملعروف و النهي عن املنكر و التصدي  -

داد السياسي، وهو الدفاع عن حق األمة يف الشورى و تبللظلم والفساد و االس
ستئسار و التسليم والقبول ة احلكام والقتال عليه واالستشهاد دونه و إباء االحماسب

 .بالذل و املهانة يف مقابل فتات الدنيا
 



 

٩٢٩ 

وهو تراث مناقض متاماً ملا ميارسه جتار الدين يف العراق و أفغانستان و فقهاء السالطني يف 
كة للغزاة والتوسل إليهم أال اجلزيرة و مصر واليمن من إدانة للجهاد و املقاومة، و املبار

 .يرحلوا
 

مرة : و إين أناشد العقالء الشرفاء أن حيذروا من جتار الدين الذين يكذبون عليهم مرتني
حني يقولون هلم إن ااهدين هم أعداء احلسني رضي اهللا عليهم و آل البيت رضوان اهللا 

أولياؤه و جنوده، و لو و كذبوا و اهللا بل هم أنصار احلسني رضي اهللا عنه و ! عليهم
شهدوا وقعته لقاتلوا بني يديه و حتت رايته و جلعلوا حنورهم دون حنره، فهم اليوم أحق 

 .الناس انتساباً له و هم يدافعون عن أمة اإلسالم ضد أعدائها
 

و يكذبون عليهم مرة ثانية فيقولون أن األمريكان والصليبني هم أولياء احلسني رضي اهللا 
نه و يلعنون أباه رضي اهللا وبل هم أعداؤه يلعن! كذبوا واهللا!  و محاة شيعتهعنه و أنصاره

عنهما و جده صلى اهللا عليه وسلم و حياربون دين احلسني و عقيدته و منهجه، فأين 
و ! بل أين دينكم؟! أين ضمائركم يا أصحاب الضمائر؟! عقولكم يا أصحاب العقول؟
 ذاهبون؟ تطيعون احلسني رضي اهللا عنه بطاعة إىل أين أنتم! بل أين خنوتكم وغريتكم؟

أمريكا؟ بل ترفعون راية احلسني رضي اهللا عنه حتت صليب أمريكا، و تنصرون احلسني 
رضي اهللا عنه يف جيوش أمريكا، و متهدون لدولة احلسني رضي اهللا عنه بالتوسل حىت 

لُ اللَِّه والَِّذين معه أَِشداء محمد رسو{:  يقول احلق تبارك وتعاىل!!تبقى قوات أمريكا؟
} علَى الْكُفَّاِر رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَِّه وِرضوانا

 ].٢٩:الفتح[
 

كانت هذه بعض التأمالت يف املشهد العراقي أهديها إلخواين ااهدين راجياً أن يتسع 
 و أن جيدوا فيها ما ينفعهم، أسأل اهللا أن ينصر ااهدين يف العراق و أن يوحد صدرهم هلا

 الفتية ااهدة و أن يسدد خطاها و يرشد دولة العراقكلمتهم و أن يثبت أركان 



 

٩٣٠ 

مسريا و يوفقها لنصرة اإلسالم و املسلمني و مجع مشل ااهدين و نصب راية اخلالفة 
 .يباً إن شاء اهللاملنتصرة يف بيت املقدس قر

 
و أدعو مجيع املسلمني يف كل ديار اإلسالم عامة و يف العراق خاصة أن يأيدوا هذه 
الدولة الفتية املباركة ااهدة املرابطة باملال و النفس و الرأي واملعلومات و اخلربة، و 

القومي، أال يبخلوا عليها بأي نصح أو توجيه إذا رأوا فيها أي بادية احنراف عن املنهج 
و اهللا يوفق مجيع ااهدين إىل الوحدة و التآلف و يتم عليهم نعمته و يكمل عليهم ِمنته 
بنصر عزيز و فتح مبني قريب بإذنه و رمحته و يتقبل منهم عملهم الصاحل و جييزهم 

 .عليه خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة
 

العقدي و : كل امليادين و األصعدةفتمتد معارك الصليبني و العبيد مع األمة املسلمة على 
اخللقي، بكل ما يستطيعونه و بأخس ما ميلكونه، و تتعزز امليادين و تتلوى من رشوة جتار 
 نيالدين يف العراق و أفغانستان لتحرمي اجلهاد و صد الغزاة إىل دعم املرجئة اجلدد للتمك

خنق اخلرب الصادق مث أخرياً و للسالطني و االحنالل و الرشوة و العمالة لإلعالم اهلابط إىل 
 م بعد أن تطبخهم حكومات عبيد أمريكا يف ابتزاز األسرى املعذبني املُنكلليس آخراً 

مراجل أمريكا طبخاً، خترجهم للمأل مسخاً مشوهاً و ركاماً مدمراً و قد سلخوا من 
تراجعهم، و لل أفكارهم سلخاً و نزعت منهم قناعام نزعاً فيعلنون ندمهم و أسفهم و 

أمريكا للطبخة القذرة و تصفق النتصار االعتدال و التسامح و التفاهم على التشدد و 
 .األصولية و التطرف و تطالب بتكرار التجربة

 
حىت إين قرأت فكاهة سخيفة يف صحيفة الشرق األوسط اليت زعمت أنه وصلها بيان من 

هل زنازين : يف نفسي و قلتأحد املتراجعني أرسله بالفاكس من السجن فضحكت 
و هل يا ترى ذلك الفاكس كان موصالً بنفس !! السجون مبصر أصبحت ا فاكسات

 !!خط آلة الصعق الكهربائي أم خبط منفصل
 



 

٩٣١ 

لذا إين أحذر إخواين املسلمني يف كل مكان من أقوال و تراجعات خرجيي السجون و 
 فهم ونيسيا و سائر بالد اإلسالم،نزالئها يف اجلزيرة و مصر و اليمن و اجلزائر و اند

إما مكره تتراءى أمامه ذكريات التعذيب و اجللد و التعليق و الصعق، أو منهار يائس 
يبحث عن خمرج من السجن و بقيٍة من راحة، و كالمها ال يؤخذ منه قول و ال يوثق منه 

فيه الزبانية برأي، و حىت إن خرج من السجن الصغري إىل السجن الكبري الذي ال يكف 
عن زيارة مرتله و مراقبة سكناته و حركاته و توجيه أقواله و أفعاله، و هذا السجن الكبري 
مل يفلت منه حىت إخواننا الالجئني يف الغرب الصلييب الذين تؤرق منامهم رؤاهم و هم 

 .مصفدين مقيدين مقنعني مشحونني على طائرة الترحيل لبالد القتل و التعذيب
 

تساق بعض الشبهات على ألسنة املتراجعني فيقولون أن كثرياً من األئمة كابن تيمية و قد 
 و نيب اهللا يوسف عليه السالم دعا للتوحيد يف السجن، ،ي قد ألفوا يف السجنخسو السر

 ؛و لكن مل ينقلبوا إىل الضد يف السجننعم صحيح، 
 
توحيد فيه و رفض اخلروج فنيب اهللا يوسف عليه السالم دخل السجن مظلوماً و دعا لل •

 .حىت يقر من ظلمه خبطئه
و ابن تيمية دخل السجن بسب جهره باحلق ومل يتزعزع بالسجن حىت مات مسجوناً  •

 .يف قلعة دمشق رمحه اهللا
 دخل السجن بسبب نصيحته للخاقان و مل ينقلب يف السرخسي األئمةو مشس  •

 .السجن ليخرج منه
 

م بشهيد اإلسالم األستاذ سيد قطب رمحه اهللا، كتب و أزيدكم من الشعر بيتاً و أذكرك
املرض و السجن، فلم : يف مستشفى السجن و هو رهني احملبسني) يف ظالل القرآن(تفسري 

 ألجيال باإلميانيتنازل أو يتراجع بل كانت كتاباته دعوةً للثبات و الصمود و االستعالء 
: طلب العفو أىب و قال كلمته الشهريةمن بعده، و ملا حِكم عليه باإلعدام و عِرض عليه 

 ".إن اإلصبع اليت تشهد هللا بالوحدانية يف كل صالة تأىب أن تكتب استرحاماً لظامل"



 

٩٣٢ 

 
و إين أهيب ؤالء أن ينربوا لعلَم الدعوِة و اجلهاد يف هذا الزمان شيخنا املصابر املرابط 

 ذلك أنزل اهللا عليه عمر عبد الرمحن و هو يف سجن املرض و سجن األمريكان، و مع
الثبات، و ما زال كاجلبل األشم مل يتراجع و مل يتنازل رغم شدة البالء فاسألوا اهللا أن 

 .يعجل بفرجه و أن يعافيه من كل سوء
 

و أما قول البعض ال تنظروا للظروف اليت خرج منها كالمنا و لكن انظروا ألدلته و ردوا 
دين منذ عقود نرد على هذه الشبهات قوالً و كتابةً و عليه، فنقول هلم إننا و مجيع ااه

عليه فإين ال أركز على   بل كالمكم أنتم خري رد عليكم، و لكن ليس هذا ما أركز،عمالً
كالم انتزع بالقهر و لكن أوضح لألمة املسلمة اللعبة القذرة اليت متارسها أمريكا و 

 .عمالؤها
 

ه ليست معركةً شريفة أن تنفردوا بأسٍري معزول مث هذإن و لذا فإين أقول هلؤالء األعداء 
تعصروه عصراً جسدياً و نفسياً حىت يوافقكم مث تهللوا لذلك، لو كنتم رجاالً نازلوه 
بأنفسكم يف ميدان الفكر و الدعوة و اإلعالم و هي امليادين اليت اعترفتم بأنفسكم 

تم امجونه من وسائل غسيل الدماغ أنتم اآلن متارسون ما كن: زميتكم فيها، و أقول هلم
 .الشيوعية، فكفوا عن أكاذيبكم حول احلرية و حقوق اإلنسان

 
كلنا يدرك ما تعانونه و لكن : أما إخواين األسرى يف سجون احلملة الصليبية فأقول هلم

كلنا يعاين و إن اختلفت الطريقة، فعليكم بالصرب و الثبات فقد حملتم أمانةً عظمى فال 
 و قد بدأت قطعان الصليبني يف التشتت ،طوا فيها و أبشروا فإن النصر قريب بإذن اهللاتفر

 فاصربوا فإمنا النصر صرب ساعة، و ذلك التعذيب اليت ،فصار مهُّهم البحث عن خمرج
تعرض و ال زال يتعرض له إخواننا األسرى من التيارات اإلسالمية يف مصر مل يعد قاصراً 

ش النظام الفاسد و املفسد ضد كل من يعارضه، بل ضد الناس، بل عليهم بل لقد توح



 

٩٣٣ 

صارت شرطته و أجهزة أمنه قطعاناً من الذئاب اجلائعة اليت تنهش يف حلم أهلنا و إخواننا 
 .و أخواتنا و حرمام و أعراضهم

 
ا و لكن أؤكد لكم أننا لو قمنا بفريضة األمر باملعروف و النهي عن املنكر اليت فرضها علين

 ؛ديننا الستطعنا أن نوقف هذا الظلم و القهر
 
 بريئاً وِجد مقتوالً ملا جترأ على القتل،ل لو أن كل ضابط قت •
  على انتهاك األعراض،جترأو لو أن كل ضابط انتهك عرضاً قُتل ملا  •
و لو أن كل شارع عذِّب منه شخص انتفض و تظاهر و حاصر قسم الشرطة إلخراج  •

 املعتقل،
كلية أو معهد أُعتقل منه طالب اعتصم و أضرب عن الدراسة و طالب و لو أن كل  •

 بقية الطالب يف اجلامعة مبشاركته،
 و لو أن كل قرية اُختطف منها شاب حاصرت مركز الشرطة، •
و لو أن إمام كل مسجد اُعتقل أحد رواده طالب املصلني بالتظاهر ضد قسم الشرطة  •

 شونا واحداً واحداً،لفكر هؤالء الوحوش ألف مرة قبل أن ينه
لو انتفضت النقابات و اجلامعات و املصانع و املساجد و نزلوا إىل الشوارع يف  •

 .احتجاج عام فسترضخ احلكومة
 

إم يستطيعون أن خيتطفونا واحداً واحداً و لكن لن يستطيعوا أن يقفوا ضد موجة 
نا سكتنا عن كل ضحيٍة تسقط فسنذهب كل عارمة من السخط و الغضب، إذا

 .ضحايا، و إذا دافعنا عن كل ضحية تخطف فلن جيرؤوا على اختطاف أحد
 

األمر اآلخر الذي أود توضيحه أن النظام الفاسد املفسد يف مصر يرسخ هذه املمارسات و 
يدرب رجاله عليها ليحمي نفسه من السخط الشعيب، و احلملة الصليبية الصهيونية بقيادة 

 إذن فنحن يف النهاية نواجه ؛ةممصاحلها ضد سخط األمة املسلأمريكا تشجعه ألنه حيمي 



 

٩٣٤ 

 و مقاومة هذا احللف هي الطريق الوحيد شع،ِحلفاً من الظلم و القهر و التوحش و اجل
 .للخالص

 
 :و مقاومة هذا احللف تتم على خطتني قريبة و بعيدة

 
 اعتدى على األمة  فهي استهداف املصاحل الصليبية اليهودية، فكل من؛أما اخلطة القريبة

املسلمة جيب أن يدفع الثمن يف بالدنا و بالدهم و يف العراق وأفغانستان و يف فلسطني و 
 .الصومال و يف كل مكان نستطيع أن نضرب مصاحلهم فيه

 
يقصد الشيخ أسامة [ وأنا قال يل شخصياً( :] عبد الباري عطوانمقطع مرئي يظهر فيه[

دارها، لكن إذا  ، ألنه ال يستطيع أن حيارب أمريكا يف عقر أنه إذا جنح]بن الدن حفظه اهللا
اإلسالمي، فهو سيهزم أمريكا يف  جنح يف استفزازها وجرها إىل املنطقة العربية أو العامل

هذه اإلستراتيجية خسـرت أمريكا، يعين  هذه احلالة، وحىت اآلن إذا نظرنا إىل نتائج
ما خسـره الشيخ أسامة بن الدن، يعين خسـر أمريكا  اإلحتاد السوفيييت مل خيسـر

 ٥٠٠٠دوالر يف احلرب على اإلرهاب، مثالً  أمريكا خسرت حوايل   مليار٣٥٠أمريكا 
 شخص ٣٠٠٠العسكريني واملدنيني يف العراق وأفغانستان عالوة على الـ  شخص من
األمنية  إلجراءاتيف نيويورك، برجي التجارة العاملي، فمصاريف األمن ألمريكا وا اليت هي

حلفاؤها ختلوا  أيضاً ، يف عدم استقرار، ويوجدارتباكيف استمرار ويف تصاعد مستمر، يف 
يف إيطاليا سقط، بلري اآلن يف " بريلوسكوين" تركها وسقط، أسبانيايف " أزنار"عنها، 

فمن الذي تسبب بكل هذه ، طريقه للسقوط، كلهم سقطوا بشكل مريع جداً
األمريكية القوة األعظم يف التاريخ؟؟  ه اهلزائم للواليات املتحدةالنكسات، وبكل هذ

ورئيس هذا التنظيم الذي خطط استراتيجياً  وفكرياً  ) تنظيم القاعدة(أنا يف تقديري 
 .]انتهى املقطع املرئي [)هذه اللحظة ملثل هذه النتائج حىت

 



 

٩٣٥ 

 نظام دويل، نظام دويل العامل اليوم يعيش يف ظل (:]النفيسي.  دمقطع مرئي يظهر فيه[
املتحدة واموعة األوروبية، املنتصف للنظام الدويل، أما باقي  مركزه وقلبه يف الواليات

 دول األطراف جتمع آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وغريها من دول العامل، العامل فهي
 ؛دول املركز تتحكم بدول األطراف بأربع وسائل

 
 التقنية العسكرية، احتكار :الوسيلة األوىل
  النفط والقمح،؛اخلامات  احتكار:الوسيلة الثانية
  األمم املتحدة،؛ الشرعية الدولية:الوسيلة الثالثة
 . العوملة الثقافية واإلعالمية:الوسيلة الرابعة

 
خالهلا تتحكم دول املركز بدول األطراف، دول املركز ختوض  هذه األضالع األربعة من

ا يف دول األطراف، لذلك كل التخريب الذي حيصل من جراء هذه هن كل حروا عندنا
عندنا، ستالحظ أن يف فيتنام يوجد حرب ويف الصومال وفلسطني والعراق  احلروب حيدث

 .اخل.. السودان حرب قائمة ويف
 

هل تقصد " هنا"أين هنا يا دكتور؟ فقط نريد حتديد أين : مداخلة من أحد األشخاص
 ؟منطقة اخلليج أم أوسع

 
 النظرية مبا فيها دول اخلليج واجلزيرة العربية، ال، أنا أتكلم عن دول األطراف: النفيسي. د

 هو أنه ال فكاك من مواجهة دول املركز اليت هي تنظيم القاعدة اجلديدة اليت جاء ا
 أنه –هذه نظرية القاعدة–الغربية، والطريقة الوحيدة ملواجهة هؤالء  وروبا أأمريكا و
 ن ننقل احلرب من دول األطراف إىل دول املركز، عندها يكون التخريب ونتائجأ ينبغي

 .هذا التخريب كلها يف دول املركز
 



 

٩٣٦ 

.. الكثري من الدول، ال إعالميف  كما يصورون ]عشوائي[ فالقصة ليست عنف سايب
املعركة من دول األطراف إىل دول املركز،  ، هناك نظرية أنه ال بد من نقلأبداً.. ال
من أن نتحمل حنن حروم على  املواجهات، بدالً تحمل دول املركز نتائج هذهوت

 .أراضينا
 

تلتفت دول املركز لدول األطراف وتبدأ تقيس األمور بشكل أهدأ  عندها وعندها فقط
يدفعها للتفاوض والتفاهم مع دول األطراف، أما أن تترك األمة  وبشكل موضوعي

 مريكان ولألجنلوساكسون يف أوروبا، فسيظل العاملشأا لدول املركز لأل اإلسالمية
 .اإلسالمي دائماً  وأبداً  حتت سيطرم

 
العربية، يعين هذه املناقشة دعنا نرتهلا على اجلزيرة العربية،  هذا األمر لنرتله على اجلزيرة

ً  يف قلب كل مسلم يف العامل، فيها احلرمني فيها قرب اجلزيرة  العربية قطعة مهمة جدا
يعين حنن ال خناف  لرسول عليه الصالة والسالم، فيها الكعبة املشرفة، هذه بالد احلرمني،ا

ألن املصري هناك، ولذلك ينبغي  على بيوتنا على قدر ما خناف على بالد احلرمني، ملاذا؟
ينبغي أن تكون لليد العليا للمسلمني وليس لدول  التنبيه إىل أنه األوضاع يف بالد احلرمني

أخرجوا : إذا نفذت وصية الرسول صلى اهللا علية وسلم  وال يتحقق هذا إالاملركز،
العرب، الرسول عليه الصالة والسالم كان على فراش املوت  املشركني من جزيرة
أخرجوا املشركني (: فقال عليه الصالة والسالمأوصنا يا رسول اهللا، : وأصحابه حوله قالوا

 .)جزيرة العرب من
 

اجلزيرة العربية  أخرجتموهم فأنتم يف أمن وأمان، لكن تعالوا ننظر إىلتسلموا، يعين إذا 
طلعت مشس كلما متكن  اليوم كيف أصبحت، أصبحت اليوم أنه كلما مر يوم وكلما
العرب الستيعاب جنسيات  املشركون من جزيرة العرب، اآلن يوجد مدن تبىن يف جزيرة

وسيأيت يوم سنعض على  اكسون،وهجرات من هؤالء املشركني، من التني وأنغلو س



 

٩٣٧ 

هيأنا هذه املساكن هلم، وحنن بنينا  أصابعنا، حنن فتحنا هذه اجلزيرة العربية هلم، وحنن
 .ناطحات السحاب على سواحل اخلليج هلم

 
العربية منوط  يف اجلزيرة وغري شاشة اجلزيرة، والتيار اإلسالمي بالذات يف اجلزيرة [...]

اإلقامة يف دول جملس  رك علىتة صد هذا الزحف املشمبواجهة هذه املشكلة، مشكل
 .]انتهى املقطع املرئي[ التعاون اخلليج العريب

 
 :و اخلطة البعيدة ذات شقني

 
 بالعمل اجلاد الدؤوب على تغيري هذه األنظمة الفاسدة املفسدة و ال أستطيع هنا ؛األول

و لكن العمل  ،فه و أحوالهأن أقدم وصفة واحدة للتغيري يف كل بلد، بل كل بلٍد له ظرو
 : أمهها،على التغيري له مسات عامة

 
على طول الطريق، مث الصرب على ما يلحق ااهدين من أذاً يف  الصرب :]السمة األوىل[ •

الطريق احتساب األجر من اهللا و ابتغاءاً لرضاه وحده دون االلتفات لرضى اخللق أو 
 .سخطهم

 .عاطف الشعيب حلركة التغيري اإلسالمية ااهدة السعي يف حتقيق الت:السمة الثانية •
 البد أن تكون القوة عنصراً يف التغيري، و البد من العمل لتحقيق أسباا :السمة الثالثة •

سواءاً كانت هذه القوة ستمارس يف صورة انقالب عسكري أو انتفاضة شعبية عامة 
 صورة حرب عصابات، أو عصيان عارم يف مواجهة احلكومة الفاسدة املفسدة، أو يف

أو يف صورة مقاومة سياسية مسلحة، أو غري ذلك من الصور، و أياً كانت صورا و 
أسلوا و وسيلتها إال أا تبقى عامالً ضرورياً يف إحداث التغيري يف مواجهة حلف 

 . بعد أن انسدت متاماً كل طرق التغيري السلمي- الذي أشرت إليه -الشر و القهر 
 أن األمة البد أن تعتاد على حتدي الباطل و الصدع يف وجهه باحلق :عةالسمة الراب •

حىت و إن أدى ذلك إىل التضحية باملال و النفس، يقول احلق تبارك و تعاىل حاكياً 



 

٩٣٨ 

وأْمر ِبالْمعروِف وانه عِن الْمنكَِر واصِبر علَى ما {: وصية لقمان عليه السالم لولده
 .]١٧:لقمان[} ذَِلك ِمن عزِم الْأُموِرأَصابك ِإنَّ 

 إنه ال بد من تنظيم و قيادة تقود التغيري و توجه مساره وتستثمر :السمة اخلامسة •
 .الفرص املواتية

 
و كان مما نصحين به أذكر أين التقيت باألخ املناضل علي حسني رمحه اهللا قبيل وفاته 

 :ثالث نصائح
 
و ضرورة التركيز على ] الثانية[لوحدة بني ااهدين، التأكيد على ضرورة ا ]األوىل[

و ضرورة االستعداد للحظة ايار النظام ] الثالثة[ضرب املصاحل اليهودية و األمريكية، 
فهو نظام تعفّن إىل درجة تحتم اياره، و لكن التحوالت التارخيية قد تستغرق .. القائم

لتغيري و يكون مستعداً الستثمارها، أسأل اهللا سنوات عديدة و الرابح هو من ينتهز فرصة ا
 .أن جيزيه خري اجلزاء

 
 هو النفري إىل ساحات اجلهاد كأفغانستان و :أما الشق الثاين من اخلطة البعيدة املدى
 :إذاً جيب النفري لساحات اجلهاد ألمرين ،العراق و الصومال لإلعداد و التربية اجلهادية

 
 .مة و صد احلملة الصليبية الصهيونية النكاية يف أعداء األ:األول
 . لإلعداد و التربية اجلهادية حتضرياً للمرحلة القادمة من اجلهاد:و الثاين

 
و أعود فأؤكد أنه البد لألمة املسلمة من الوعي املبين على ثوابت الشريعة و املُِلم بالواقع 

 اآلن تواجه حرباً األمةاحمليط، فال بد من نشر هذا الوعي يف أوساطها و خاصة و أن 
دعائيةً تضليليةً من األمريكان و عمالئهم، و علينا أال نستسلم لضالالم و أن نتصدى 
ألكاذيبهم، وهي حرب حمكوم عليهم فيها بالفشل، بل لقد فشلوا بالفعل بفضل اهللا و 



 

٩٣٩ 

يل و توفيقه رغم التباين اهلائل بني طبيعة األمة املسلمة و بني إمكانيات جيوش التضل
 .الكذب اليهودية الصليبية

 
أي الشيخ أسامة بن الدن [ لَفهو شكَ( :]عبد الباري عطوانمقطع مرئي يظهر فيه [

  سياسية من خالل تشكيله إلمرباطورية إعالمية، فإذا فتحت إمرباطورية]حفظه اهللا
ونات تلفزي تلفزيونات العامل كلها اآلن مثالً  جتد صورة الشيخ أسامة بن الدن يف مجيع

بريطانيا و يف جنوب شرق  يف" سي إن إن " يف الـ أوروباالعامل، يف أمريكا الالتينية يف 
كانت عنه رؤيا إستراتيجية يف العمل  آسيا، هذه اإلمرباطورية اإلعالمية تثبت بأن الرجل

 اإلعالمي و يف تقديري استطاع أن ينجح جناحاً السياسي و رؤيا إستراتيجية يف العمل
 .أحد يف العامل  يسبقه إليه أيمل كبرياً

 
ا ويهزموا التكنولوجيحسنا و هؤالء الشيوخ بلحى ما شاء اهللا عليهم و يستخدمون 

النظر إن تعاطفنا  أمريكا على اإلنترنت و يهزموها يف اإلعالم فهذا غري مسبوق و بغض
 .]انتهى املقطع املرئي[ )مع هذا التنظيم أم مل نتعاطف معه فما حنن إال حنلل

 
والكالم ليس يل، " توماس فريدمان"و قد قال ( :]سعود اهلامشي. دمقطع مرئي يظهر فيه [
و " الفوكوياما"هلا الليرباليون و سوق هلا الكثري من الـ  قوأن آالت العوملة اليت س: قال

إن أدوات العوملة استطاع أن  ،وغريهم، وقالوا أم سيغريون العامل ا" بريزيزينسكي"
 كيف وظفها؟؟ وظفها يف قضية مهمة وهي كأفضل ما يكون تنظيم القاعدة، هايوظف

 واستطاع ،اإلنترنت و املعلومة املختصرة و ما يسمى باملنظمة االفتراضيةو التقنية  توظيف
معها مع فكر  أن يقود الشباب وقد يكون بعض املالحظات اهلامة اليت ينبغي أن نتوقف

ة، هذا داملعرفة عنده جي  أن يقود الشباب ألن آلية إدارة إال أنه استطاع،هذه اموعة
كما قال حبيبنا الشيخ -يستطع الذين  باجلملة، هذه اإلشكالية مل" توماس فريدمان"كالم 
مل يستطيعوا أن يوظفوا هذه اجلماهري الغفرية بإدارة ،  الذين يريدون البناء ألممهم-سلمان



 

٩٤٠ 

لصون ويوقدون اجلماهري لتقليل سلطة املستبد يتقدمها قادة خم جيدة للمعرفة ومبؤسسات
 .]انتهى املقطع املرئي[ )املستبد أياً  كان هذا

 
كما جيب علينا أن حنيي يف قلوب األمة روح املقاومة و اجلهاد و التصدي للعدوان و 
الظلم و الطغيان و الثبات على احلق و نبذ ثقافة التنازل و منهج التراجع الذي أدى 

 .التخلي عن حاكمية الشريعة و التنازل عن أربعة أمخاس فلسطنيبالبعض إىل 
 

و إين هنا أتوجه إلخواين ااهدين من محاس وبقية األمة املسلمة يف فلسطني الذين يتلقون 
صواريخ اليهود بصدورهم و طعنات جواسيس فتح يف ظهورهم، أتوجه إليهم و أقول هلم 

مد صلى اهللا عليه وسلم، فإمنا النصر من عند اهللا، اثبتوا على احلق الذي أنزله ربكم على حم
و إمنا احلياة حلظات معدودات و بعدها تلقون ربكم، فاحرصوا أن تلقوه غري مبدلني و ال 

ازلت قيادتكم عن حاكمية الشريعة و رضيت بالدميقراطية مث نو أقول هلم لقد تمغيرين، 
 تنازلت عن أربعة أمخاس فلسطني تنازلت عن الدميقراطية و رضيت بثلث احلكومة و

 فهل نفعكم ذلك بشيء؟
 

هل توقف اإلجرام اإلسرائيلي؟ هل فُك احلصار االقتصادي؟ هل توقف الدعم 
 والسالح األمريكي و املصري للخونة الذين خيوضون يف دمائكم؟

 
 إنه مخططٌ صلييب صهيوين :استمعوا لنصيحة شفيق جمرب؛ إخواين ااهدين يف فلسطني

 فلسطني خبداع األمة املسلمة بأن أمريكا قد ملأساةإلجهاض املقاومة و اخلروج حبل هزيل 
ولو كان األمريكان صادقني يف ! حلت هلم قضية فلسطني، فما الداعي جلهادها و قتاهلا

 . شيئاً ألعطوه لعرفات الذي تنازل عن كل شيء مث قتلوه مسموماًالفلسطينينيإعطاء 
 

إذاً فعليكم بوقفٍة صادقٍة ! ن و اليهود حلماس ما مل يعطوه لعرفات؟فهل سيعطي الصليبيو
والَ تِهنوا والَ {، خالصٍة لوجه اهللا ملراجعة املاضي و تنقية احلاضر و تصويب املستقبل



 

٩٤١ 

 ِمِننيؤم منَ ِإن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحت *مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإن ي ثْلُهم حقَر 
 ِحبالَ ي اللّهاء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم الَِّذين اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو

 الظَّاِلِمني * الْكَاِفِرين قحميواْ ونآم الَِّذين اللّه صحمِليأَ* و متِسبح ةَ أَمنلُواْ الْجخدن ت
اِبِرينالص لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين لَِم اللّهعا يلَم١٤٢-١٣٩:آل عمران[} و[. 

 
و اعلموا أن األمة كلها معكم و أن إخوانكم ااهدين يف الطريق إليكم و أن ما بينكم و 

ة اجلهاد قد عقد اهللا فيه كتابه فأنى ألحد بينهم من أُخوة اإلسالم و وشيجة اإلميان و رابط
لَو أَنفَقْت ما ِفي اَألرِض جِميعاً ما أَلَّفَت بين قُلُوِبِهم ولَـِكن اللّه أَلَّف  {،أن يفصلها

ِكيمح ِزيزع هِإن مهني٦٣:األنفال[} ب.[ 
 

الئكم لتنظيم أو قيادة، قفوا وقفةً و ليكن والؤكم هللا و رسوله أعلى و أوىل و أقوى من و
ِإن  {،صادقةً و أصلحوا االحنراف الذي طرأ على املسرية و احتسبوا أجركم عند اهللا

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنص٧:حممد[} ت.[ 
 

التقوى ألنه و البيعة دائماً على الرب و : "اهللا عزام رمحه اهللا يقول شهيد اإلسالم الشيخ عبد
عهد على التعاون على الرب و التقوى و ال جتوز البيعة على اإلمث و العدوان كمن يتعاهدون 
عهداً خاصاً مث يطلب من املبايع بعد فترة أن يعمل أعماالً ال يرضاها اهللا و ال تقرها 

 إىل أن يقول "...الشريعة كمقاطعة فالن و التجسس على فالن و تتبع عورات اآلخرين
و ال جيوز ألحد أن حيتج ببيعته مينع املباِيعة من عمل ِبر نص عليه الكتاب و ": رمحه اهللا

السنة كاجلهاد يف سبيل اهللا ألن البيعة عندئذ تنقلب إىل بيعٍة على اإلمث، و إمنا الطاعة يف 
 ".املعروف و ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

 
 احلق، فلن حتصلوا إال على أسوأ مما حصل عليه  عودوا إىل:أما قيادة محاس فأقول هلا

عرفات، إن عرفات كان علمانياً أقرب للغرب و اليهود منكم فتأملوا مصريه لتعلموا على 
 .ماذا ستحصلون



 

٩٤٢ 

 
و أنا هنا أسأل اإلخوان املسلمني و مرشدهم حممد مهدي عاكف سؤاالً صرحياً واضحاً 

 :يتطلب إجابةً صرحيةً واضحةً
 
اإلخوان املسلمني من مبادرة السالم العربية مبا تضمنته من تنازل عن ما هو موقف  •

 أربعة أمخاس فلسطني و التفاٍف على حق العودة؟
 
و ما هو موقفهم مما نقلته وكاالت األنباء عن عبد املنعم أبو الفتوح عضو مكتب  •

 اإلرشاد أنه يدعو إىل قيام دولة علمانية ثنائية يف فلسطني؟
 

شد العام لإلخوان املسلمني أن يعلن رأيه صراحة مبا صرح به الدكتور سعد أنا أطالب املر
الكتتيب إلذاعة اليب يب سي من أن حل قضية فلسطني بإقامة دولتني فلسطينية و إسرائيلية 

 فإن صوته مذاع على إذاعة يب ؛ علي أن الكتتيب مل يقل ذلكدر و أرجو أال ي،يف فلسطني
 .يل الفائتيب سي يف السابع من إبر

 
 و إين أُطالب اإلخوان ،هذه أسئلة واضحة جيب أن يرد عليها بإجابات صرحية واضحة

املسلمني أن يعلنوا موقفهم صراحة من احترام القرارات الدولية و قرارات القمم العربية 
 !إسرائيلاليت تتنازل عن أربعة أمخاس فلسطني و تعترف بدولة 

 
ن إظهار موقفهم من هذه القضية اخلطرية اليت تعد من ملاذا يأنف اإلخوان املسلمون ع

أخطر قضايا األمة املسلمة بينما يسهبون يف احلديث عن أدق التفاصيل يف غريها من 
 األمور؟

 
 ملاذا تقاتلون و تقتلون ااهدين يف محاس؟ :و يف نفس الوقت فإين أناشد مقاتلي فتح

ئيل؟ أال تعلمون أن بينكم و بني لقاء ربكم ملاذا تطيعون قادة تعلمون أم جواسيس إلسرا



 

٩٤٣ 

رصاصة واحدة قد تأيت يف أي حلظة؟ فبماذا ستجيبون ربكم و أنتم تقاتلون حتت راية 
علمانية ال تنتمي لإلسالم و ترضى بأقل من خمس فلسطني هل أعددمت لذلك املوقف 

لدينكم و جواباً و أنتم ترون إخوانكم يتخطفهم املوت كل حلظة من بينكم؟ عودوا 
إلسالمكم و عزتكم و عروبتكم و احتدوا مع إخوانكم يف محاس ضد اليهود و عمالئهم 

 .حتت راية اإلسالم و اجلهاد
 

 إىل أين؟: وهذا يدفعين خلطاب كل القوميني العرب فأقول هلم
 

لقد تنصلتم من اإلسالم حىت تنصروا العرب و قد خسرمت اإلسالم و العروبة، فماذا بقي 
قدوتكم عبد الناصر، استلم مصر و حدودها من ساحل ! مشروعكم القومي؟لكم من 

البحر األبيض حلدود أوغندا فمات و قد انفصل السودان و احتلت سيناء، و تنازل عن 
 و اثنني و أربعني، و قضيتكم احملورية باعها إخوانكم مائتنيفلسطني مبوافقته على القرار 

ماذا بقي لكم .! لقذايف أدار ظهره للعروبة و العربالقوميون يف أوسلو و ما بعدها، و ا
من حطام؟ أما آن لكم أن تسألوا أنفسكم من الذي يدافع اليوم عن دياركم يف العراق؟ 
أليسوا ااهدين املسلمني؟ أما آن لكم أن تعودوا لدينكم و إسالمكم وعقيدتكم عقيدة 

 .لة صليبيةالعزة و احلرية و الكرامة اليت تتصدى ألعىت و أشرس مح
 

 لقد زعمتم أنكم حررمت األكراد من احتالل :كما أين أتوجه للقوميني األكراد فأقول هلم
البعث القومي و لكنكم يف احلقيقة نقلتم األكراد من احتالل إىل احتالل، نقلتموهم من 
ن االحتالل البعثي لالحتالل الصلييب الصهيوين، وها هو رئيسكم الطالباين يف الثاين عشر م
! مايو الفائت يطالب الكوجنرس مبد بقاء القوات األمريكية يف العراق يف السنتني القادمتني

الطالباين و أمثاله يريدون أن ينقلوكم من ظلم البعث العلماين املتعصب للظلم الصلييب 
الصهيوين احلاقد، و لن حتصلوا على حريتكم ولن تستطيعوا اختاذ قراراتكم املستقلة، بل 

 .ون كجمهوريات املوز اليت تعيش متطفلة على فتات الغربستكون
 



 

٩٤٤ 

 أنتم محاةُ األمة املسلمة عرب تارخيها فال تسمحوا ألحد أن يلوث :فأقول إلخواين األكراد
إننا نتفهم معاناتكم، و إن إخوانكم ااهدين هم أقرب الناس : هذا التاريخ، و أقول هلم

 . لكممفتوحةم لكم فتفامهوا معهم فإن قلوم وعقوهل
 

 ال تيأسي و ال جتزعي، بل تشجعي و استبشري و ال :و يف اخلتام أقول ألميت املسلمة
ختضعي و ال تستسلمي بل قاومي و جاهدي، فإن النصر قريب و الفتح وشيك و لكن 

 من يدفع الثمن؟
 

 .نسأل اهللا أن يعيننا على أعدائه
 

آِخرالو بِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،عاِملني. 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٤٥ 

 اخلامس و اخلمسوناخلطاب 

 

ودا اهلُنهِبيدعو ا احلَقُودِبِريطَاِنيودا اهلُنهِبيدعو ا احلَقُودِبِريطَاِني  
 

  هـ١٤٢٨ مجادى الثاين ٢٥
  م٢٠٠٧متوز / يوليو١٠

 
 صوِت الشيخِب

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ه، و بعد السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَات؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

قامت ملكة بريطانيا بتكرمي سلمان رشدي، ومنحه لقب فارس، ألنه سب النيب صلى اهللا 
 عميل جديد من عمالء اإلجنليز يف اهلند مثل غالم أمحد القادياين، الذي كان ،عليه وسلم

 .حيرم اجلهاد ضد اإلجنليز، ويعلن تأييده وخضوعه للحكومة الربيطانية
 

 الذي ال يستطيعون كتمانه، والذي يغلفونه كعادة اإلجنليز يف الكذب إنه احلقد الصلييب
 .بالدفاع عن احلرية حرية اإلبداع

 



 

٩٤٦ 

 ؛وإذا كان اإلجنليز يكرمون املدافعني عن احلرية
 

فلماذا ال يكرمون املاليني، الذين قتلوا يف آسيا وأفريقيا دفاعا عن حريتهم ضد  
 االحتالل الربيطاين؟

 مئات األالف من الفلسطينيني، الذين قتلوا بسبب تسليم فلسطني وملاذا ال يكرمون 
 لليهود؟

وملاذا ال يكرمون املؤرخ الربيطاين ديفيد إرفينج، الذي حكمت عليه حمكمة منساوية  
منذ قرابة سنة بالسجن ثالث سنوات إلنكاره احملرقة النازية وغرف الغاز ومقتل ستة 

 ؟ماليني يهودي على يد النازيني
 

 ال تستطيع ملكة بريطانيا رئيسة كنيسة اجنلترا أن تكرمه، ألا ال تستطيع أن تتمرد قطعا
 .على سادا اليهود

 
وحيث أن امللكة يف بريطانيا ال تستطيع اإلقدام على تكرمي سلمان رشدي إال بتوجيه من 

 .احلكومة، فإن بلري ترك رسالة واضحة للمسلمني قبل أن يغادر منصبه مهزوما فاشال
 

لقد كانت رسالة ملكة بريطانيا ورئيسة كنيسة اجنلترا ورئيس وزرائها واضحة يف غاية 
إذا كنتم تتصورون أنكم زموننا وتطردوننا من : الوضوح، إا تقول للمسلمني

 ولذلك ،العراق وأفغانستان، فإننا نسب نبيكم وآل بيته، ونعد فاعله بطال من أبطالنا
 .إن الرسالة قد وصلت، وحنن جنهز هلا ردا حمكما بعون اهللافإين أقول إلليزابيث وبلري 

 
 إن سياسة سلفك قد جلبت عليكم الكوارث واهلزائم يف أما خليفة بلري فأقول له؛

أفغانستان والعراق، بل ويف وسط لندن، فإذا كنت مل تفهم الدرس، فإننا على استعداد أن 
 .فهما ال لبس فيهنكرره لك، إن شاء اهللا، حىت نتأكد أنك قد فهمته 

 



 

٩٤٧ 

إن أقل ما جيب علينا جتاه بريطانيا أن نقاطع منتوجاا، إن : أما األمة املسلمة فأقول هلا
 .كان فينا بقية من دين أو عزة

 
 أال -الذين يعتدون على أمتنا-أميت املسلمة؛ إن علينا وحنن نتصدى للربيطانيني والصليبيني 

ال ننسى مشرف املرتشي، الذي فتح بالده للقوات ننسى عمالءهم الذين حيكموننا، علينا أ
 .الصليبية لقتل املسلمني يف أفغانستان وباكستان

 
ولذا فإين أقول لألمة املسلمة يف باكستان؛ إن التصدي احلقيقي ملشرف ليس باملظاهرات، 
وال باالنتخابات اليت يتالعب ا، ولكن بدعم اجلهاد يف أفغانستان ضد الصليبيني بالنفس 

فإن التمكني لإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان هو أمل التغيري احلقيقي يف كل . املالو
 الضربة القاضية ملشاريع الصليبيني وأعوام املرتشني يف جنوب -بإذن اهللا-املنطقة، وهو 

 .آسيا
 

وعلينا أال ننسى أيضا حفنة العمالء يف بالد العرب، ومنهم عمالء لبنان، الذين يسترزقون 
 .ع دينهم وشرفهم للصليبيني واليهودببي
 

وقد جاءت العملية املباركة، اليت استهدفت القوات الدولية يف جنوب لبنان صفعة هلؤالء 
العمالء، تلك العملية، اليت جاءت ردا على احتالل هذه القوات الصليبية الغازية جلزء عزيز 

دون تواصل ااهدين يف من ديار اإلسالم، وردا على فرض نزع السالح فيه، للحيلولة 
 .لبنان مع إخوام يف فلسطني، محاية للكيان الصهيوين احملتل لبيت املقدس

 
وأحسب أن هذه عملية مباركة، تعرب عن رفض املسلمني وااهدين يف لبنان لألوضاع 

 .اليت اتفقت القوى الدولية واإلقليمية على فرضها على أهل اجلهاد واإلسالم يف لبنان
 



 

٩٤٨ 

أناشد املسلمني يف لبنان أال يقبلوا بتلك األوضاع بأية حال، وأن يسعوا بكل ما وأنا 
 وهذا واجب على كل مسلم يف لبنان شابا ،ميلكون لتحطيم حلقة احلصار املفروض عليهم

أو شيخا، امرأة أو رجال عاملا أو متعلما، فلبنان ثغر من ثغور اإلسالم، أرادت له القوى 
 .ينفصل عن أمة اإلسالم، حىت ينفذوا فيه ما يريدون من خمططاتاملعادية لإلسالم أن 

 
وقد نقلت األنباء استنكار بعض اجلهات هلذه العملية، وهي اجلهات، اليت أقرت بتراجع 
احلدود اللبنانية ثالثني كيلومترا للخلف، وأقرت بوجود القوات الصليبية يف داخل لبنان، 

اهدين يف لبنان عن ااهدين يف فلسطنيوأقرت بفصل ا. 
 

وأنا أستغرب؛ ملاذا يستنكرون العملية؟وما شأم ا؟ إن كانوا غري قادرين على 
 اجلهاد، فليتركوا غريهم، أم تراهم ضامنني لسالمة القوات الدولية، ومتعهدين بذلك؟

 
وهذا جزء من التناقض الكبري، الذي يعيشون فيه، فقتال اليهود والتصدي للمخطط 

 والتواطؤ مع احملتل ،حالل يف لبنان وفلسطني، حرام يف أفغانستان والعراقاألمريكي 
الصلييب الصهيوين والتعامل مع عمالئه حرام يف لبنان وفلسطني، حالل يف العراق 

 .وأفغانستان
 

 مل يعد ينطلي عليها هذا -مبا حباها اهللا من فهم عقدي ووعي واقعي-إن األمة املسلمة 
 .يل، حىت لو مورست باسم اإلسالم واجلهادالتناقض، وال هذه احل

 
وقد كشفت األحداث اجلسام، اليت متر ا ديار اإلسالم كثريا من الوجوه، وأسقطت 

 .كثريا من األقنعة، ومل يعد اجترار العبارات اجلوفاء يغين عن إخفاء احلقائق شيئا
 

ة، ونار من يرتبط واملسلمون يف لبنان بني نارين، نار عمالء أمريكا وحلفائها من جه
بالقوى اإلقليمية وخمططاا من جهة أخرى، حىت لو أدى ذلك االرتباط لالعتراف بوجود 



 

٩٤٩ 

القوات الغازية لديار اإلسالم والتعاون معها يف لبنان والعراق وأفغانستان، واالحنناء 
 .لقرارات الشرعية الدولية وأحكامها فيهم

 
اجلهاد يف لبنان طويل وشاق، ولكين أبشرهم بأن وأنا أعلم أن الطريق أمام أهل اإلسالم و

 على -بفضل اهللا وقوته-الصحوة اجلهادية، اليت تعم ديار اإلسالم، قد متردت واستعصت 
بعون اهللا -حماوالت السيطرة واالحتواء واخلداع وسرقة الثمرات، وهي يف طريقها 

حتلت، منذ احتالل  لتدق أسوار بيت املقدس، ولتحرر كل ديار اإلسالم اليت ا-وقوته
 .األندلس وحىت احتالل العراق

 
ولذا على الذين يتآمرون على اجلهاد وااهدين يف لبنان بالسالح األمريكي والتواطؤ 
الصهيوين واملال السعودي أن يعلموا أم حيفرون قبورهم بأيديهم، وأن األمريكان واليهود 

ومن شك يف هذا فليتذكر فيتنام، لن يدافعوا عنهم، ألم يبحثون عمن يدافع عنهم، 
 .ولينظر للعراق وأفغانستان

 
إخواين املسلمني يف كل مكان جيب أن علينا أن نرفض ونكفر بالقرارات الدولية والعربية، 
اليت تبيح أراضي املسلمني ألعدائهم، مبا فيها القرار ألف وسبعمائة وواحد، وقرارات 

ال التفاقية مكة األخرية، اليت تنازلت عن أربعة االستسالم لليهود؛ أوسلو وأخواا وصو
 .أمخاس فلسطني

 
 أن ترتفع ملستوى املسؤولية -اليت وقّعت على اتفاقية مكة-وأنا هنا أناشد قيادة محاس 

 .التارخيية، وأن متتثل ألحكام الشريعة اإلسالمية، وأن تدرك أبعاد الصراع
 

س واحدة، رغم كل ما قدموه من وهاهي القوى املعادية لإلسالم قد رمتهم عن قو
تنازالت، فليلتزموا حباكمية الشريعة، ولريفضوا كل القرارات املتنازلة عن فلسطني بدءا من 

عبد اهللا مث اتفاقية / قرار التقسيم لسنة ألف وتسعمائة وسبعة وأربعني حىت مبادرة  فريدمان



 

٩٥٠ 

نا ديننا أن نواجهها  وليعلموا أم يف مواجهة محلة صليبية صهيونية، فرض علي،مكة
 .باجلهاد حىت يكون الدين كله هللا

 
للدكتور عبد ولقد وجدت يف تصفحي للمواد املنشورة على شبكة املعلومات مقاال 

 :بدأه بقوله) مل ال حناصر أمريكا: ( بعنوان-رمحه اهللا- العزيز الرنتيسي
 
 الطريقة اليت يعاملوننا ا، إن من العدالة الربانية اليت بينها لنا؛ أن نعامل أعداءنا بنفس"
}كُملَيى عدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيواْ عدتفَاع كُملَيى عدتِن اعمث قسم ،"]١٩٤:البقرة[} فَم -

 أنواع احلصار، الذي ميكن أن منارسه ضد أمريكا إىل حصار اقتصادي وحصار -رمحه اهللا
 ".الرعب وحصار اإلعالم وحصار السياحة

 
يف الوقت الذي أفقدنا فيه األمريكان أمننا يف " : عن حصار الرعب-رمحه اهللا-وقال 

فلسطني وأفغانستان والعراق والفلبني والشيشان وكشمري وغريها من األماكن، اليت 
تضربنا فيها أمريكا إما مباشرة، أو تساند فيها أعداءنا بكل أشكال الدعم، كي يقوموا 

 أن حناصر أمريكا بالرعب، فال -ردا على هذا العدوان-ا نيابة عنها بضربنا، ينبغي علين
جيوز لنا أن نترك من أفقدنا أمننا آمنا، فما حل األمريكان يف بلد من بالد املسلمني إال 
وكان هدفهم املركزي ممارسة شكل من أشكال العدوان، فهم الذين جيربون آخر ما 

لدمار الشامل يف الفتك بنا، وهم متخضت عنه العقلية الشيطانية األمريكية من أسلحة ا
الذين ما انفكوا حيرضون األنظمة املوالية هلم على مالحقة وتصفية شبابنا املسلم، وهم 
الذين حياربون املسلمني يف لقمة العيش، وهم الذين ينهبون ثروات املسلمني، وهم الذين 

عتقل النازي يتفننون يف إذالل املسلمني حىت على شاشات التلفزة، كما جرى يف امل
، وكما جيري اليوم يف العراق، ولن نستطيع حصر أشكال العدوان "جوانتنامو"الصهيوين 

األمريكي على املسلمني، ويكفي أن الدعاية األمريكية جعلت كل مسلم إرهابيا مالحقا 
 .مطلوبا يف كل بقعة يف العامل

 



 

٩٥١ 

وننا؟ وحنن منلك أن نفعل فلماذا ال نالحقهم كما يالحقوننا؟ وملاذا ال نرعبهم كما يرعب
ذلك، أليس من حقنا أن نصنع من أجسادنا قنابل، وقد افتقرنا إىل أسلحة الدمار الشامل، 
اليت ا يقتلون أطفالنا؟ فما مل يشعر هؤالء القتلة أن أمنهم ال ميكن أن يتحقق على 

 .انتهى كالمه رمحه اهللا ".حساب أمننا لن نذوق طعم األمن
 

 . زالت موجودة؟ أسأل اهللا ذلكفهل هذه الروح ال
 

إن قيادة محاس أمامها اليوم فرصة جديدة، أن تتنكر التفاق مكة، الذي تنازلت فيه عن 
أربعة أمخاس فلسطني، وأن تعلن يف صراحة أا ترفض كل القرارات الدولية اليت انتزعت 

ا كحركة فلسطني من األمة املسلمة، وسلمتها لليهود، وأن تعلن يف صراحة ووضوح أ
إسالمية ال ميكنها أن تقبل أو حتترم أي قرار دويل أو عريب يتنازل عن أي شرب من ديار 

 .اإلسالم
 

 :إن على قيادة محاس أن ختتار بني أمرين
 
إما أن تكون قيادة حلركة حملية حمصورة يف بقعة ضيقة من األرض، مهها التحرير  •

ة، ومستعدة ألن ترضى بأي نظام الوطين فقط، وال صلة هلا بقضايا األمة املسلم
سياسي يفرض عليها بعد ذلك، ومستعدة للتماشي واالحنناء للقرارات الدولية 

 .والعربية، حىت يرضى عنها، ويقبلها اتمع الدويل
 
أو أن تكون قيادة حلركة إسالمية جماهدة تسعى للتمكني ملنهج اهللا يف األرض، وتقاتل  •

 القضية املركزية لألمة املسلمة ااهدة من أجل حترير حىت يكون الدين كله هللا، ومتثل
وهي إذن جزء من األمة املسلمة ختوض معركة واحدة ألمة . ديارها وإقامة خالفتها

 .واحدة بعقيدة واحدة ضد عدو واحد
 



 

٩٥٢ 

 وشتان شتان بني الثمن الذي جيب أن تدفعه وتتحمله القيادة ،وشتان شتان بني األمرين
 .لثوابت، أو اليت تتنازل عنهااليت تلتزم ذه ا

 
 :أما إخواين ااهدين يف فلسطني

 
جاء رجل إىل النيب صلّى اللّه ": فأدعوهم ألن يعملوا حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم •

الرجل يقاتل محية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك يف : عليه وسلّم، فقال
 .)" كلمة اللّه هي الْعلْيا فهو يف سبيل اللّهمن قاتل لتكون(: سبيل اللّه؟ قال

 
وأدعوهم ألن يوحدوا صفوفهم وجيتمعوا على كتاب اهللا وسنة رسوله، صلى اهللا عليه  •

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً {وسلم، وأن ينبذوا اخلالفات واملشاحنات بينهم، 
وأَِطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ  * ِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَفَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَ

اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراصو كُمِرحي بذْهت٤٦-٤٥:األنفال[} و.[ 
 
 وربك فَالَ{وأدعوهم ألن خيلصوا دينهم هللا، وأن يلتزموا بالتحاكم لشرع اهللا وحده  •

حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا مما  الَ يؤِمنونَ
 ].٦٥:النساء[} قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما

 
ونَ ومن أَحسن أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغ{وأال يقبلوا بالتحاكم لغريه من املناهج واملبادئ  •

 ].٥٠:املائدة[} ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ
 
الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ {وأن يعلموا أن التمكني اختبار وابتالء  •

 .]٤١:احلج[} ِه عاِقبةُ الْأُموِروآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَّ
 



 

٩٥٣ 

وأن يعلموا أم مقبلون على معركة شرسة ضروس، فليذكروا قول احلق تبارك  •
، ]٧:حممد[} يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{: وتعاىل

 .]١٢٦:آل عمران[}  ِمن ِعنِد اللِّه الْعِزيِز الْحِكيِموما النصر ِإالَّ{: وقولَه سبحانه
 
وأدعوهم ألن يدركوا أم بتصديهم للخونة باعة فلسطني العمالء قد تقدموا خطوة  •

يف طريق النصر، فحذار مث حذار من التراجع للخلف، ومن العودة للوراء خبدع احللول 
 .السياسية والصفقات اإلقليمية

 
وكَأَين من نِبي قَاتلَ { ،السكينة والثبات وا برم، ويسألوه النصر ووعليهم أن يستعين •

 اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س مهابا أَصواْ ِلمنها وفَم ونَ كَِثرييِرب هعم
 اِبِرينالص ِحبِإالَّ *ي ملَها كَانَ قَوما  وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنأَن قَالُواْ رب

 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد تثَباِب *وثَو نسحا وينالد ابثَو اللّه ماهفَآت 
ِسِننيحالْم ِحبي اللّهِة و١٤٨-١٤٦:آل عمران[} اآلِخر[ . 

 
وأحذرهم أشد احلذر من األنظمة العربية وخاصة املصري والسعودي واألردين،  •

وأحذرهم مث أحذرهم مث أحذرهم من أخبث أسلحة تلك األنظمة علماء السالطني 
وفقهاء املاريرت ودعاة التراجعات، الذين سيسعون لتوهني عزميتهم وخداعهم عن 

يحون للفلسطينيني أن يقاتلوا حتت راية  فقهاء املاريرت هؤالء قد يب؛حقيقة معركتهم
فتح ضد محاس، كما أباحوا من قبل للمسلمني أن يقاتلوا يف اجليش األمريكي حتت 

 .راية الصليب ضد املسلمني يف أفغانستان
 

 ما جلرح مبيت إيالم *** من يهن يسهل اهلوان عليه
 

 ال تعترب القوات األمريكية إن فقهاء املاريرت على استعداد دائم خلدمة تلك األنظمة، اليت
وال اجليش اإلسرائيلي خطرا عليها، ألا تشكل معهم منظومة واحدة للدفاع عن قياصرة 



 

٩٥٤ 

البيت األبيض، ولكنها تعترب أن أية حركة جماهدة خطر بالغ عليها، ألن هذه األنظمة ما 
 .وجدت إال إلخضاع األمة املسلمة للسيطرة الصليبية اليهودية

 
ة متتلك من جيوش فقهاء التسول وعلماء املاريرت، ما تسعى به لتحويل وهذه األنظم

اإلسالم احلق؛ إسالم التوحيد واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، إلسالم أمريكي 
زائف يدين بالسجود لصنم القوة األمريكية الصليبية، وال يهتز ملنكر وال يدافع عن 

 .مظلوم
 

 يف محاس وسائر ااهدين يف فلسطني بل وسائر احلركات وإين هنا أدعو ااهدين
نتناصر لكي تكون كلمة اهللا هي العليا، ولكي تكون  العاملة لإلسالم أن نتعاون و

الشريعة هي السلطة العليا احلاكمة، اليت ال تنازعها سلطة، ولكي حنرر كل أراضي 
 االنتماء الوطين، وال ختضع املسلمني احملتلة، ولكي نقيم دولة اخلالفة، اليت ال تعرف

 .حلدود سايكس بيكو
 

 هاهي أحداث فلسطني تثبت لكل ذي عينني أن أهم فصائل احلركة القومية ؛أميت املسلمة
العربية قد حتولت ملؤسسة خدمات أمنية للصهاينة حتت إشراف اجلنرال دايتون، وهاهو 

ني بالسالح حسب توجيهات أوملرت يف مؤمتر شرم الشيخ يعد بدعم العلمانيني باعة فلسط
 .دايتون

 
 إن األمريكان واليهود ليسوا يف املريخ، ولكنهم على حدودنا بل ويف عقر ؛أميت املسلمة

دارنا حبدهم وحديدهم وعددهم وعتادهم، وما نراه اليوم يف أفغانستان والعراق وفلسطني 
 العلمانية؛ قومية والصومال، قد يتكرر غدا يف أية مدينة وكل قطر، ولن تنقذنا الدعوات

واشتراكية وحتررية واستسالمية، ولكن سينقذنا التمسك حببل اهللا املتني، والعودة 
 .إلسالمنا، وخوض اجلهاد ودعم ااهدين

 



 

٩٥٥ 

 يا أَيها الَِّذين َآمنوا كُونوا أَنصار اللَِّه كَما قَالَ ِعيسى ابن مريم ِللْحواِريني من أَنصاِري{
ِإلَى اللَِّه قَالَ الْحواِريونَ نحن أَنصار اللَِّه فََآمنت طَّاِئفَةٌ من بِني ِإسراِئيلَ وكَفَرت طَّاِئفَةٌ 

وا ظَاِهِرينحبفَأَص ِهمودلَى عوا عنَآم ا الَِّذينند١٤:الصف [}فَأَي[. 
 

آِخروبِهللا ر دا أنْ احلَموانعد لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني . 
 

 أَيمن الظَّواهِري
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٥٦ 

 السادس و اخلمسوناخلطاب 

 

  العدوانُ علَى املَسِجِد اَألحمِرالعدوانُ علَى املَسِجِد اَألحمِر
 

  هـ١٤٢٨ مجادى الثاين ٢٦
  م٢٠٠٧متوز / يوليو١١

 
وخِبصيِت الش 

 )حِفظَه اُهللا(أَيمن الظَّواهِري 
 
 

 .ِبسِم اِهللا و احلَمد ِهللا و الصالة و السالم علَى رسوِل اِهللا، و آِلِه، و صحِبِه، و من وااله
 

 ؛ و بعد السالم عليكُم و رمحةُ اِهللا و بركَاته،؛أيها اإلخوةُ املُسلمونَ ِفي كلِّ مكاٍن
 

 ه وأجهزةُ أمِنه كالبوجيش أحتدثُ إليكم مبناسبِة العدواِن اإلجرامِي الذي ارتكبه مشرف
صيِد الصليبيني على املسجِد األمحِر بإسالم آباد، ومبناسبِة اجلرميِة الدنيئِة القذرِة، اليت 

ِد العزيِز غازي، ارتكبتها املخابرات العسكريةُ الباكستانيةُ بأوامِر مشرٍف ضد موالنا عب
 .حينما أظهرته على شاشِة التلفاِز بلباِس امرأٍة

 
هذه رسالةٌ شديدةُ الوضوِح للمسلمني يف باكستانَ وللعلماِء الباكستانيني بل وللعلماِء 

 . هذه جرميةٌ ال تغسلها إال التوبةُ أو الدماُء،يف سائِر العاِمل اإلسالمِي



 

٩٥٧ 

 
 هذا هو قدركم عند مشرٍف، وهذه هي :أقولُ هلموأنا أناشد العلماَء يف باكستانَ ف

املعاملةُ، اليت تنتظركم يف سجوِن كالِب صيِد مشرٍف، وهذا هو قدركم عند الصليبيني، 
لقد مرغ مشرف وكالب صيِده شرفَكم يف التراِب، خدمةً للصليبيني واليهوِد، وإذا مل 

قف مشرف، حىت يستأصلَ اإلسالم تثوروا لشرِفكم فلن يبقي مشرف لكم بقيةً، ولن يتو
 .من باكستانَ

 
إن مشرف الذليلَ الذي باع شرفَه ودينه للصليبيني واليهوِد، يتكرب عليكم غايةَ التكِرب، 
وحيتقركم غايةَ االحتقاِر، ويعاملُكم كما يعاملُ احليواناِت والكالب، وال يرضى إال بأن 

 .يظهركم يف أحِط صورٍة وأهوِن مظهٍر
 

هذه رسالةٌ بليغةٌ لكِل عاٍمل ولكِل حٍر ولكِل شريٍف يف باكستانَ؛ أن مقاومةَ مشرٍف 
والتصدي له ومطالبته بالتزاِم اإلسالِم والكِف عن العبوديِة للصليبيني واليهوِد ليس هلا إال 

دنيا  هذا هو مصريكم إن سكتم، وآثرمت احلياةَ ال؛أدىن درجاِت االحتقاِر واإلهانِة واإلذالِل
 .على اآلخرِة

 
أيها املسلمون يف باكستانَ؛ ال خالص لكم إال باجلهاِد، االنتخابات املزورةُ لن 
ختلصكم، والسياسةُ لن ختلصكم، واملساومةُ واملداهنةُ واملفاوضات مع ارمني واحليلُ 

ين يف ال خالص لكم إال باجلهاِد، فعليكم اآلن بدعِم ااهد. السياسيةُ لن ختلصكم
أفغانستانَ بالنفِس واملاِل والرأِي واخلربِة، فإن اجلهاد يف أفغانستانَ هو باب اخلالِص 

 . ألفغانستانَ وباكستانَ وسائِر املنطقِة
 

موتوا أشرافاً يف ساحاِت اجلهاِد، وال تعيشوا نساًء بشوارب وحلى، أليس يف باكستانَ 
 ثر اآلخرةَ على الدنيا؟أشراف؟ أليس فيها غَيارى؟ أليس فيها من يؤ

 



 

٩٥٨ 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم {
 ِإالَّ تنِفرواْ يعذِّبكُم *يلٌ ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِل

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضالَ تو كُمرا غَيمِدلْ قَوبتسيا وا أَِليمذَابع* وهرنصِإالَّ ت 
ِن ِإذْ هياثْن واْ ثَاِنيكَفَر الَِّذين هجرِإذْ أَخ اللّه هرصن اِحِبِه الَ فَقَدقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغم

اللّه سِكينته علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين  تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا فَأَنزلَ
 انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ *يم كَفَرواْ السفْلَى وكَِلمةُ اللِّه ِهي الْعلْيا واللّه عِزيز حِك

 .]٤١-٣٨:التوبة [}ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ
 

،اللهم فاشهد أال هل بلغت 
،اللهم فاشهد أال هل بلغت 
اللهم فاشهد أال هل بلغت. 

 
آِخرود لَّمسِبِه وحصآِلِه وٍد ومحا مِدنيلَى سلَّى اُهللا عصو ،العاِملني بِهللا ر دا أنْ احلَموانع. 

 
 أَيمن الظَّواهِري

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٥٩ 

 ؛ و بعد الدعاء باحلفظ لشيخنا اهلُمامتاِماخل يف و
 : أخيت الفاضلةلك أخي الكرمي، و لِك لنا بضع كلمات،

 

  ...االحتياط بعد باألسباب واخذ و اهللا على واتوكل

  ...اجلزاء اهللا على و هاوانشر و 

 . ..العوام إمثَ معليك فإن واتفعل مل فإن

  ...األفالم تِصلُهم ال و إنترنت ال و حواسيب ميتلكون ال ممن

 

   ... ...فْسكفْسكنن  ِإالَِّإالَّ  تكَلَّفتكَلَّف  الَالَ  اللِّهاللِّه  سِبيِلسِبيِل  ِفيِفي  فَقَاِتلْفَقَاِتلْ{{

  الْمؤِمننيالْمؤِمنني  وحرِضوحرِض

 }}تنِكيالًتنِكيالً  وأَشدوأَشد  بأْسابأْسا  أَشدأَشد  واللّهواللّه  كَفَرواْكَفَرواْ  الَِّذينالَِّذين  بأْسبأْس  يكُفيكُف  أَنأَن  اللّهاللّه  عسىعسى... ... 
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