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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على نبينا محمد وعلللى آللله
وصحبه أجمعين.

وبعد :

ةة أشكر كل القائمين على (منبر التوحيد والجهاد) على جهللودهم بداي
الطيبة في نصرةا دين الله عز وجل ونصرةا المجاهدين كما أشللكرهم
ننوفللق فيلله إلللى قللول الحللق على ترتيبهم لهذا اللقاء الذي أرجو أن 
الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وأقول حين وصلتني أسللئلة اللقللاء
رأيت أن كل واحد منها يحتاج إلى رسالة مستقلة للجابة عليه لنهللا
أسللئلة فللي صللميم الواقللع الللذي نعيشلله ولكللن سللنحاول التسللديد
والمقاربة في الجابة على أسئلة هذا اللقاء فإن أصبنا فمن توفيللق

الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان.

شيخنا الفاضل .. عبارةا كثيرا ما تتردد على اللسللنة .. حللتى أنهللا
تكاد أن تصبح منهجا عند عدد من الحركات السلمية - دعاةا وأفراد -
وهللي قللولهم " نحللن دعللاةا ل قضللاةا " فهل قمتللم بتوضلليح الللدور
الحقيقي الواجب على الجماعات السلمية الضطلعا به  .. ومللا هللو

حدود ذلك للشباب المسلم ؟
 

للجابللة علللى هللذا السللؤال أود أن أقللدما بمقدمللة وهللي أنلله مللن
المقررات في ديننا أنه ل يجوزأ لحد أن يقدما رأيه أو قوله بين يللدي
الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مهما كللان سللواء
من عالم أو ملك أو وزأيركما قال الله عز وجل: (يا أيها الللذين آمنللوا

ل تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم) .

يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( يوشك أن ينلزل عليكم
حجارةا من السماء ، أقول قال رسول الله صلى الللله عليلله وسلللم ،

نعمر ؟! ). وتقولون قال أبو بكر و
نيخللالفون عللن أمللره أن وكمللا قللال الللله عللز وجللل: (فليحللذر الللذين 
بب أليم) قال الماما أحمد رحمه الله عند نيصيبهم عذا نتصيبهم فتنة أو 
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هذه الية: ( عجبت لقوما عرفوا السناد وصللحته ويللذهبون إلللى رأي
نسفيان والله يقول وتل الية..).

ةا ول الشللافعي ول الوزأاعللي نتقلللد مالكلل ةا: ( ل تقلدني ول  وقال أيض
ننة . نس نخذ من حيث أخذوا ) يعني من الكتاب وال ول الثوري ، و

وقال الماما أبو حنيفة رحمه الله: ( إذا جاء الحديث عن رسللول الللله
صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين ، وإذا جللاء عللن الصللحابة
رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين ، وإذا جللاء عللن التللابعين فهللم

نن رجال ) . رجال ونح
نل صاحب هذا بد عليه إ بد ومردو نلنا را نك وقال الماما مالك رحمه الله : ( 

القبر ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الماما الشافعي رحمه الله : ( إذا صح الحللديث فهللو مللذهبي )
وقال : ( إذا خالف قولي قول رسول الله صلللى الللله عليلله وسلللم ،

نعرض الحائط ) . فاضربوا بقولي 

نسنة رسللول الللله وقال : ( أجمع المسلمون على أن من استبانت له 
صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد ) .

وقللال المللاما الوزأاعلي رحملله الللله : ( عليللك بآثللار ملن سلللف وإن
رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال وإن زأخرفوه لك بالقول ) .

لل ويقول شيخ السلما ابن تيمية رحمه الله: ( ومن فقللد الللدليل ضلل
السبيل ) .

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهم الله: ( بللل
الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسلنة رسلوله صللى
يي شيء كان ، أن يعمل بلله الله عليه وسلم ، وعلم معنى ذلك في ، أ
ولو خالفه من خالفه ، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعللالى ونبينللا صلللى

الله عليه وسلم).

فهذه الثار كلها تدل بوضوح على تقديم قول الللله سللبحانه وتعللالى
وقول رسول صلى الله عليه وسلم على كل قول وكل هؤلء الئمللة
العظاما نصوا على ذلك ومسللألة التقليللد مللن أخطللر المسللائل الللتي
ةا من شباب السلما حتى وقع بعضهم في شرك الطاعللة نوقت كثير ع
ةا مللن دون ول حول ول قوةا بالله بأن اتخذوا الحبللار والرهبللان أربابلل
الله عز وجل فيقدما أرآهم وأقللوالهم علللى الللوحيين ففللي الحللديث
عن عدي بن حاتم: (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقللرأ هللذه
نن ببلل نح ا سسللي نم بل نوا سه  لللل سن ال ندو يملن  ةبللا  نبا بر أ

ن بم  نه نن نبا به نر نو بم  نه نر نبا بح نأ با  نذو نخ نت الية (ا
نمللا نع نه  نن نحا بب نسلل نو  نهلل نل  سإ نه  نللل سإ نل  ةدا  سحلل نوا ةهللا  نل سإ با  ندو نبلل بع ني سل نل  سإ با  نرو سملل نأ نما  نو نم  ني بر نم
ا أحلل ال: أليلس يحرملون م نن) فقلت: له إنا لسنا نعبدهم ق نكو سر بش ني
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الله فتحرمونه ويحلون ما حرما الله فتحلونه فقلت: بلللى قللال: تلللك
عبادتهم ). رواه أحمد والترمذي وحسنه.

/لل 7قال شيخ السلما ابن تيمية رحمه الله مجمللوعا الفتللاوى (  70:(
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حللرما
الله وتحريم ما أحل الله يكون على وجهين أحدهما: أن يعلموا أنهللم
بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرما الله
وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم مع علمهللم أنهللم خللالفوا ديللن
الرسل فهللذا كفللر وقللد جعللله الللله ورسللوله شللركا وان لللم يكونللوا
يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلفا الدين مللع
علمه أنه خلفا الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسللوله
مشركا مثل هؤلء . والثاني: أن يكللون اعتقللادهم وإيمللانهم بتحليللل
الحلل وتحريم الحراما ثابتا لكنهم أطللاعوهم فللي معصللية الللله كمللا
يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهللؤلء
لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصللحيح عللن النللبي
أنه قللال إنمللا الطاعللة فللي المعللروفا وقللال علللى المسلللم السللمع

والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية ).

ةا في مجموعا الفتاوى ( ): (وقد قال عدى بن حاتم67 / 7 وقال أيض
للنبي صلى الله عليه وسلللم:(مللا عبللدوهم قللال أحلللوا لهللم الحللراما
فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلل فأطلاعوهم فكللانت تلللك عبللادتهم
إياهم). قال تعالى: (أما لهم شركاء شللرعوا لهللم مللن الللدين مللا لللم
يأذن به الله) وقال تعالى:(ويوما يعللض الظللالم علللى يلديه يقلول يلا
ليتني اتخذت مع الرسول سبيل *يا ويلتى ليتني لم اتخللذ فلنللا خليل
*لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للنسان خذول)
فالرسللول وجبللت طللاعته لنلله مللن يطللع الرسللول فقللد أطللاعا الللله
فالحلل ما حلله والحلراما ملا حرمله والللدين ملا شلرعه وملن سلوى
الرسول من العلماء والمشايخ والمراء والملوك إنما تجللب طللاعتهم
إذا كانت طاعتهم طاعة الللله وهللم إذا أمللر الللله ورسللوله بطللاعتهم
فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تعالى:( يا أيها الذين آمنللوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى المر منكم ) فلم يقل وأطيعوا
الرسول وأطيعوا أولى المر منكم بل جعل طاعة أولى الملر داخللة
في طاعة الرسللول وطاعللة الرسللول طاعللة لللله وأعللاد الفعللل فللي
د طاعة الرسول دون طاعة أولى المر فلإنه ملن يطلع الرسلول فق

أطاعا الله). 

ةا في مجموعا الفتاوى ( /10وقال أيض ): (وفى حديث عللدى بللن266 
حاتم وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمللذي وغيرهمللا وكللان
قد قدما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ
هذه الية قال فقلت له أنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحللل
الله فتحرمونه ويحلون ما حرما الله فتحللونه قلال فقلللت بللى قلال
فتلك عبادتهم وكذلك قال أبو البختري أما إنهم لم يصلللوا لهللم ولللو
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أمروهللم أن يعبللدوهم مللن دون الللله مللا أطللاعوهم ولكللن أمروهللم
فجعلللوا حلل الللله حراملله وحراملله حلللله فأطللاعوهم فكللانت تلللك
الربوبية وقال الربيع بن أنللس قلللت لبللى العاليللة كيللف كللانت تلللك
الربوبية في بنى إسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتللاب
الله ما أمروا به ونهللوا عنلله فقللالوا لللن نسللبق أحبارنللا بشلليء فمللا
أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصللحوا الرجللال
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد بيللن النللبي أن عبللادتهم إيللاهم
كانت في تحليل الحراما وتحريم الحلل ل أنهللم صلللوا لهللم وصللاموا
لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادةا للرجال وتلك عبللادةا للمللوال
وقد بينها النبي وقللد ذكللر الللله أن ذلللك شللرك بقللوله ل اللله إل هللو

سبحانه عما يشركون).

بعد هذه النقول نأتي إلى ما ذكرتموه في سؤالكم عن عبارةا (دعللاةا
ل قضللاةا) يقللول الشلليخ أيمللن الظللواهري فللي كتللابه القيللم الرائللع
ةا) والذي تسبب في (الحصاد المر: الخوان المسلمون في ستين عام

): (إن جماعللة الخللوان130نقمة الخللوان عليلله قللال فللي صللفحة (
المسلمين من الناحية الشرعية ل باستثناء الستاذ سيد قطللب رحملله
الله وقلة ممن ل يمثلون الرأي الرسمي في الجماعة ل حرصت علي
أل يكون لها موقللف واضللح مللن تكفيللر الطللاغوت، بللل أغلقللت بللاب
ينهللا مبللدأ (دعللاةا ل قضللاةا) الللذي أعلنلله النقللاش فللي هللذا المللر بتب

المرشد الثاني حسن الهضيبي ).

): (ولم يكتف الخوان بهللذا التمييللع العقائللدي36وقال في صفحة (
ةا وجعلوهللا ةل شرعي نصلوا هذه الميوعة تأصي بأقوالهم ومواقفهم، بل أ
من عقائلدهم عنلدما أعللن مرشللدهم الثلاني حسللن الهضلليبي مبلدأ
ةا ينهى فيه أتباعه عن الخوض في مسللألة "دعاةا ل قضاةا" وألف كتاب
الحكم الشرعي في الواقع الذي يواجهونه. وكان عاقبللة هللذا الخلللل
الشرعي أن دخلللت حشللود الخللوان السللجون والمعتقلت مللرةا تلللو
أخرى، ليخرج بعضهم من السجون وكل منهم قاض يحكم على غيره

بالكفر دون ضابط ول وازأعا).

ثم بين سبب ذلك بقوله: (وكللل هللذه الضللللت يحمللل وزأرهللا قللادةا
الجماعة الذين لم يبصروا أتباعهم بحكم الواقع الذي يواجهونه.

 قال رسول الله صلى الله عليله وسللم: "كلكلم راعا وكلكلم مسلؤل
عن رعيته" الحديث، متفق عليه.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا إلى ضللللة كللان
ةا" عليه من الثم مثل آثاما من تبعلله ل ينقللص ذلللك مللن آثللامهم شلليئ

الحديث، رواه مسلم. 
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 فهل يعتبر الخوان بهللذا؟، وهللل تعتللبر بقيللة الجماعللات السلللمية
بهذا؟، قال تعالى: (فاعتبروا يا أولي البصار)).

ةا عرفنا القائل لهذه العبارةا والظروفا والسباب التي خرجت فيها إذ
ةا فوجللد غللالب ةا دخللل مسللجد وأقللول للقللراء الكللراما لللو أن شخصلل
نيحسنون الصلللةا فهللذا ل يقيللم ركوعهللا وهللذا يختلسللها المصلين ل 
نيكثر الحركة .. الخ فهل يجوزأ لهذا الشخص أن يقللول: ةا وآخر  اختلس

ةا ل نصلي)؟!!. (ماداما أن الناس هكذا في صلتهم إذ

ي سلبيل اللله فلرأى بعلض التصلرفات وللو أن آخلر خلرج للجهلاد ف
الخاطئة والتجاوزأات فللي بعللض المسللائل ...الللخ فهللل يجللوزأ للله أن
يلغللي مللن قاموسلله الجهللاد ؟ وهللل يجللوزأ للله أن يتللبرأ مللن الجهللاد

والمجاهدين ؟.

الجواب ل شك أنه ل يجوزأ له ذلك ولو كان من كان فكللذلك هنللا فللي
مسائل التكفير إذا حصللل أن أتبللاعا الهضلليبي أخطللأوا أو أفرطللوا أو
لرره ةا شللرعه الللله عللز وجللل وقلل نرطللوا ل يجللوزأ للله أن يلغللي حكملل ف
نوضعت للله الشللروط والموانللع والسللباب والضللوابط واتفللق عليلله و
ير العصور وقد ذكرنا ذلك في كذا موضع أنه: علماء المسلمين على م
سفريللن ل يقللدرون علللى (ليس من موانع التكفير المعتبرةا كللون المك
ترتيب آثار الكفر على من كفروه..كإقامة حد الردةا أو تغيللر الحللاكم
الكافر ونحوه.. فهذه شبه يطنطن بها مرجئة العصللر..(كمللا طنطللن
بها بعض كبار مرجئة العصر) وقد تعلق بذلك وقلدهم بلله سللفهاؤهم
وجهالهم، وهي ملن سفسللطتهم وجلدالهم بالباطلل، إذ للو اللتزموا

ذلك لبطلوا به جميع الحكاما الشرعية..

إذ يلزمهم ما دمنا عاجزين عن إقامة حد الزنا، علللى مللن ثبللت عليلله
نن، وليبحللث للله عللن الزنا بالبينة أو العترافا أو نحللوه أنلله ليللس بللزا

أخرى !!

وما دمنا عاجزين عن إقامة حد القتل على القاتل فإنه ليس بقاتللل،
ومن ثم فل دية عليه ول كفارةا ول توبة.. !! 

وما دمنا عاجزين عن إقامة حد القطع على السارق فل يحللل لنللا أن
ةا، إذ ما الفائدةا من ذلك ل كما يقولون لل؟! فلنسلمه إذن نسميه سارق

ةا ولنسلطه على أموال الناس !! أمين

وما دمنا غير قادرين على تغيير المنكرات الظاهرةا، فل يحللل لنللا أن
ةا فهللي ةا، وما لللم تكللن منكللر لرفا بها أو نحذر منها أو نسميها منكر نع

ةا معروفا.. وهكذا …  حتم
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وفي هذا مللن الباطللل مللا يلللزما منلله فتللح أبللواب الفسللاد واللحللاد،
وتسويغه وتهوينه على العباد..

والحق والصواب في هذا هو ما أمرنا الله تعالى به في محكللم كتللابه
بقوله:( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال تعالى عن شعيب: ( إن أريد

إل الصلح ما استطعت..).

ومنه وضع الفقهاء قاعدتهم الفقهية المعروفة في أن ( الميسور ل
يسقط بالمعسور) فإذا عجز المسلمون في وقت مللن الوقللات عللن
الخللروج علللى الحللاكم الكللافر وتغييللره، فل يعنللي هللذا أن يللتركوا
تكفيره، بل هذا حكم شرعي يستطيعونه فيجب عليهم أن يتقوا الله
فيلله.. وفللي غيللره ممللا هللو مللن آثللار تكفيللر الحكللاما ويسللتطيعونه،
فيجتنبوا نصرته وتوليه والتحاكم إلى أحكامه الكفرية، ول يولونه أمر
دينهم، ول يجعلون له عليهم سبيل، ما اسللتطاعوا إلللى ذلللك سللبيل،
ول يدخلوا في بيعته أو يقاتلوا تحت رايته، أو يعينوه علللى بللاطله أو
يظاهروه على مسلم.. إلى غيللر ذلللك ممللا يملكللون فعللله ويقللدرون
ةا فللإن معرفللة كفللر الحللاكم، مللدعاةا إلللى العمللل الجللاد عليلله، وأيضلل

والعداد الذي يمكن في يوما من الياما من تغييره..

ةا، ولللن ةا، فإنه لن يرفع بذلك رأسلل بخلفا من كان الحاكم عنده مسلم
ةا ما بالعداد الجاد لتغييره كما هو واقع مرجئة العصللر فللي يفكر يوم

هذا الزمان..

فاختلفا الحكم على الحاكم عند كل فريق؛ هللو الفرقللان والميللزان
الذي يزن سلوك كل فريق ويميز توجهه وصبغته، ما بين موحد كافر

ند له، أو مجتنب على أقل الحوال.. بالطاغوت معا
وما بين مبايع له مناصر، أو مجادل عن باطله مهللون مللن كفريللاته..
وواقعنا وواقع خصوما هذه الدعوةا أكللبر شللاهد علللى هللذا.. فليتللدبر
المنصف أحوال الموحدين وسلوكهم ودعوتهم ومنهاجهم في واقللع

اليوما..
ثم لينظر في واقللع الخوالللف الللذين نللاموا فللي أحضللان الطللواغيت
ورضعوا من ألبانهم، وسلطوا ألسنتهم وأقلمهم على كل من خللرج

عليهم أو نازأعهم، بلسانه أو سنانه..).

يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته:
لص ل بلقلول فلللن لنل لم رسلولله      بلالل لق الله ثلل الكفر ح

نكلفلران لفلراه فلذاك ذو  ملن كلان رب العالمين وعبلده     قلد ك

ةا الذي أمرنا بالدعوةا هو الذي أمرنا بتحكيم شرعا الله وبقتللال مللن إذ
أبى ذلك من الطواغيت وبإقامة الحدود الشرعية وبأطر الناس علللى
ةا دعاةا ونحن قضاةا ونحللن مللن أمللة ابتعثهللا الللله ةا فنحن إذ الحق أطر
لتخرج العباد من عبادةا العباد إلى عبللادةا رب العبللاد وكللل ذلللك وفللق
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أدلة الكتاب والسنة بفهم سلف المة ل بفهم الخلف ومثللل مسللائل
اليمان والكفر للعلماء فيها كتب وأبحاث ينبغللي ربللط شللباب المللة
بها حتى ل يقعوا في الفراط أو التفريط في الغلو أو الرجاء ومللن
الكتب الجيدةا في هذا الباب كتللاب (الرسللالة الثلثينيللة فللي التحللذير
من الغلو في التكفير) وكتاب (قواعد التكفير) وغيرهللا كللثير بفضلل
الله سبحانه وتعالى فينبغي على شللباب السلللما دراسللة مثللل هللذه

لشاعر: المسائل وأل يبقوا في تخبط وتيه كما قال ال
ةا بالخليصللاء ةا، ويلوم ةا بالعقيق، وبالل    لعذيب يوم ةا بحزوى، ويلوم يوم
ةا قصلر تيللملاء وتلارةا تنتحي نجدا، وآونة شللعب     الغوير، وطلور

ةا عبارةا أخرى استحسلنها البعلض لعلل ملن المناسلب وللهضيبي أيض
الحديث حولها وهي عبارةا: (أقيموا دولة السللما فلي قللوبكم تقلم
لكم على أرضكم) يقول الشيخ أبو قتادةا فك الله أسره في مقللالته

لصللوفي11المقال رقم ( لثروا بالمنهللج ال ةا من الفضلللء تللأ لن كثير ): (إ
لزمان لل أوضح عبارةا أطلقت في هذا ال لتغيير والحركة، وقلنا لع في ال
ةا لبعللض للتي صارت شعار لي هي الكلمة ا لصوف لبرت عن هذا المنهج ال ع
لتنظيمات السلمية، هللذه العبللارةا هللي: "أقيمللوا دولللة لتجمعات وال ال
السلما فللي قلللوبكم، تقللم لكللم علللى أرضللكم". وكللذلك مثللل هللذه
للللذي لتربللوي ا العبارةا أصحاب دعللوةا التصللفية والتربيللة، بللالمفهوما ال
لمي بعللض لشعارات، وقد استساغ بعضللهم أن يسلل يطرحه أتباعا هذه ال
لي الطريقة، وهو لي العقيدةا، إخوان لنه سلف لشخصيات بأ الجماعات أو ال
لسللفية لبلس بال م يتل لنه ل لدلللة عللى بعضلهم بلأ لفظ شاعا وانتشلر لل
لشللعار: لل جللرأةا أن نسللمي أصللحاب هللذا ال لننا نستطيع بك لشاملة، فإ ال
لتربيللة لتغيير عن طريق التصفية وال "أقيموا... تقم..." وهم أصحاب ال

لية المنهج. لية العقيدةا، صوف لنهم: سلف أ

لثنائية المتناقضة ل وجود لها لن هذه ال لضروري على أ هذا مع تنبيهنا ال
ةا فللي عقيللدته لي لرجللل أن يكللون سلللف على أرض الواقع، إذ ل يمكن لل
لنلله ل يمكللن كللذلك ةا في طريقته ومنهجه، كمللا أ لي كما يزعمون وإخوان
ليا في طريقته ومنهجلله، والسللبب ةا في عقيدته وصوف أن يكون سلفي
لي، هو أنهم لللم للذي يستدعي هؤلء القوما إلى هذا التقسيم الخراف ا
لشللامل للمنهللج ةا فللي البنللاء ال ةا جزئيلل لسلللفية إل شلليئ يفهمللوا مللن ال
و ملن يعتقلد بمنهلج السلماء لسللفي ه لنهلم أن ال لي، مثلل ظ لسلللف ال
ننهللم هللذا لمتنللا، فظ يصللفات اللهيللة علللى طريقللة الوائللل مللن أئ وال
لي في عقيدته (عقيدةا السللماء لنه سلف يدعوهم أن يقولوا عن فلن أ
ةا لي لم يكن يوملل لسلف لطريقة والمنهج، مع أن ال لي ال نصفات) وإخوان وال
ليز به عن غيره هو موضوعا عقيدةا السماء للذي يتم من الياما شعاره ا
للللذي يحمللل المنهللج لشللخص ا لسلفي هو ذلك ال لصفات فقط، بل ال وال
در، لشلرعا وتوحيلد الق لقيها: توحيلد ال لتوحيد بشل لشامل في عقيدةا ال ال
لتباعا، كما بسط هذا في مواطن لشامل في توحيد ال ويحمل المنهج ال
عديدةا من كلما الئمة الهداةا كشيخ السلللما ابللن تيميللة رحملله الللله

تعالى وغيره. . .
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العبارةا المصيبة: أقيموا دولة السلما في قلوبكم.
للف بإقاملة دوللة السللما هلو لين لنا أن المك لق من العبارةا يب يش هذا ال
القلب (انتكاسة نحو الداخل)، مع أن الواجب أن نقيم دولللة السلللما
لثر في حركللة الحيللاةا، للتي تؤ بجوارحنا، أي عن طريق حركة الجوارح ا
لن بهللذه العبلارةا أي أن نقيمها في الخارج، وكان لنلا أن نحسللن الظلل
ةا لنا أن ل نحمل معناها لثاني جازأم لق ال يش للة، لو لم يأت ال لضا لية ال البدع
لضال، فلو قال القائل: أقيمللوا الدولللة لي ال إل على هذا المعنى البدع
في قلوبكم (بإرادتكم الجازأمة) لتقيموهلا (بجلوارحكم العامللة) فلي
لسللرةا ندت أن تكللون هللذه الكلمللة مف نعلل أرضكم، لقلنا له صدقت، ولما 
ةا لمنهللج لحركة الحياةا القدرية، ولن تكون بحللال مللن الحللوال شللعار

يتباعه. شرعه صاحبه لينصح به أتباعه بسلوكه وا

لنلله لكن الشق الثاني حدد لنا المراد بما تقدما من الفهم المنحرفا، ل
نقم على أرضكم. ولو سألناه مللن سلليقيمها لنللا علللى الرض؟ قال: ت
لنقيمهللا للفللون فقللط بللأن  ةا نحن، لننا نحللن مك فلن يكون الجواب أبد
في قلوبنا، بل الجواب المجزوما بقوله هو: الللله. وهللذا الجللواب مللع
لشرعي و مخالفته لمر الله، إل أنلله للسللف يسللتهوي بعللض ضلله ال
لنلله لن أن في ذلك تعظيما لشأن الله تعالى، وما دروا أ لناس حين يظ ال
لي ينللاقض استخفافا بتوحيد الله سللبحانه وتعللالى، وهللو جللواب جللبر
لشرعا حيللن لدما: الضلل في توحيد ال توحيد القدر وأوصل إليها كما تق
لشللريعة. بللل جعللل أن حركللة الجللوارح ليسللت هللي المطلوبللة فللي ال
لضلال.. اء ال ذهب أهلل الرج ول م للف بلذلك هلو القللب وهلو ق المك
فالعبارةا كما هي عند أصللحابها: أقيمللوا دولللة السلللما فللي قلللوبكم

لي)). (إرجاء بدعي) تقم لكم على أرضكم (جبر بدع

ومللن عجللائب العصللر أن القرضللاوي فللي إحللدى حلقللات الشللريعة
والحياةا قال: نريللد أن تقللوما دولللة السلللما بشللرط أل تللراق قطللرةا

دما!!!.

نتللرق الللدماء نئ يحترما عقله وعقول الخريللن ألللم  وأنا أقول لكل قار
في إقامة دولة السلما الولى في عهد نبينا محمد صلى الللله عليلله
لديق ؟ وفي عهد عمر بللن الخطللاب ؟ وسلم ؟ وفي عهد أبي بكر الص
لفان ؟ وفي عهد علي بن أبي طللالب ؟ رضللي وفي عهد عثمان بن ع
الله عنهم أجمعين وفي العهود التالية لهذه العهللود إن هللذا المنهللج
الضال هو الذي عوق شباب السلما وعوق طاقللاتهم الجبللارةا يقللول
الشيخ أبو بصير وفقه الله في كتاب حكم السلما في الديمقراطيللة

): (الشيخ (يعنللي القرضللاوي) ل يمللانع طريللق الجهللاد والقللوةا272(
نةا؛ فهللو يفللترض الشلليء ثللم نما واحللد نتراق قطللرةا د لكن بشرط أن ل 
يشترط له المستحيلت، فكيف يكون جهاد وقتل وقتال مللن دون أن

تراق قطرةا دما واحدةا ..؟!!  

منبر التوحيد والجهاد



9حوار مع الشيخ أبي جندل الزأدي

والللله تعللالى يقللول: ( إن الللله اشللترى مللن المللؤمنين أنفسللهم
نيقتلللون وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلللون و

ةا في التوراةا والنجيل والقرآن) التوبة: ةا عليه حق .  111وعد
وهل السلما وصل إليك يلا دكتللور للل هلذا الللدين اللذي تنقللض علراه
بمذاهبك الجديدةا عروةا عروةا ل من دون أن تللراق قطللرةا دما واحللدةا،

نيقتل أحد في سبيل الله ..؟!    أو 
أتريد المجد والسؤدد لهذا الدين من دون أن تضحي في سللبيل الللله

بقطرةا دما واحدةا .. إنه والله البخل الذي ليس بعده بخل ؟!! 
أترى يا دكتور تدافع الحق مع الباطل من دون إراقة دماء ..؟!  

أين قراءاتك عن التاريخ والسللير .. أيللن أحاديثللك الولللى أيللاما العللز
والشباب عللن الجهللاد والستشللهاد .. أما أنلله الفقلله الجديللد الغريللب

الذي ينسخ ما قبله، والذي فاجأت به الجميع ..؟!!).أ.هل .

بم هائل من الغثاء والقوال المعارضة لكتاب الللله عللز وجللل وهناك ك
ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم نطق بها بعض المشللهورين فللي
العصر الحاضر تستدعي النقد والرد علللى أصللحابها حللتى ولللو كللانوا
ةا وأل نقدما أقللوالهم وآراءهللم علللى كلما لن ننا س ةا وأكبر م ننا علم أكثر م
لنه ذكللر لعمللرو بللن لذهبي في ميزان العتدال:  (أ الله ورسوله ذكر ال
ةا يخالف هواه، رواه العمش عللن لمة المعتزلة) حديث عبيد (إماما من أئ
لي صلللى الللله عليلله لنللب زأيد بن وهب عن عبد الللله بللن مسللعود عللن ال
لذبته، ولللو وسلم، فقال عمللرو: لللو سللمعت العمللش يقللول هللذا لكلل
لدقته، ولو سمعت ابن مسللعود يقللوله سمعته من زأيد بن وهب لما ص
لما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلللم يقللول هللذا
لز وجل يقول هللذا لقلللت: ليللس علللى هللذا لرددته، ولو سمعت الله ع

أخذت ميثاقنا).أ.هل

وأوصي القراء أن يقرأوا كتاب (الحصاد المللر) لكللي يعلمللوا حقيقللة
مواقف الخوان المسلمين تجاه كل القضايا المعاصرةا وأن يتحللرروا
من التقليد المقيت وأن يرقوا إلللى المسللتوى المطلللوب منهللم وأن

ينصروا دين الله عز وجل . والله أعلم.

.. مع اشتداد الهجمة علللى المجاهللدين فللي شللتى أصللقاعا الرض
ومع اتسللاعا رقعتهللا واشللتداد شراسللتها .. بتنللا نلمللس الحيللرةا فللي
نفوس عدد من المسلمين مما يجري من أحللداث وفتللن .. فهللا هللي
الحداث تسير متسارعة جدا بعد أحداث الثلثاء المبارك .. فمن إنهاء
حكم دولة السلما في أفغانستان .. إلللى استشللهاد أو إعتقللال عللدد
من المجاهدين الخيار .. إلى اكتشافا الخليا المجاهللدةا هنللا وهنللاك
وما يترتب على ذلك من مطاردات أو اعتقالت وتعذيب .. قكيف لنللا
أن نوفق بين أن تلللك العصللبة المؤمنللة فللي أفغانسللتان قللد خرجللت
لنصرةا دين الله .. وقد أصابها ما أصابها .. وبين قول الله عللز وجللل

(إن تنصرو الله ينصركم ) ؟
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إجابة على هذا السؤال أقول:

ةل: بماأو نت ل محالة وأن التمكين لدين الله عز وجل قللاد نر الله آ  أن نص
ند الللله عللز وجللل إذ يقللول سللبحانه يل ذليللل هللذا وعلل زز عزيللز أو بللذ بع
نسلنا والذين آمنللوا فللي الحيللاةا الللدنيا نر ر ننا لننص وتعالى في كتابه: (إ
نن أنا ورسلي إن الللله ويوما يقوما الشهاد) ، ويقول: (كتب الله لغلب
بي عزيز) ، ويقول تعالى: (وعللد الللله الللذين آمنللوا منكللم وعملللوا قو
ننهم في الرض كمللا اسللتخلف الللذين مللن قبلهللم الصالحات ليسخلف
بن بعللد خللوفهم سملل ننهم  نيبللدل نن لهم دينهم الذي ارتضللى لهللم ول نيمكن ول
برسللين * نم ةا) ، ويقلول سلبحانه: (ولقلد سللبقت كلمتنللا لعبادنلا ال أمن
نم الغالبون) وغيرها من اليللات نه نجندنا ل نن  نم المنصورون * وإ نه إنهم ل
نما أحاديث رسول الله صلللى الللله للة على هذه الحقيقة وأ الكثيرةا الدا
بةا علللى هللذه الحقيقللة منهللا مللا رواه عليه وسلم فهي كذلك متللوافر
نن مسلم في صحيحه عن النبي صلى الللله عليلله وسلللم أنلله قللال: "إ
نن أمللتي سلليبلغ الله زأوى لي الرض فرأيت مشللارقها ومغاربهللا ، وإ
ملكها ما زأوي لها منها" ، وقوله صلى الله عليه وسلم كما جللاء فللي
نل والنهللار ول يللترك مسند الماما أحمد: "ليبلغن هذا المر ما بلغ اللي
نه بيت ملدر ول وبلر إل أدخلله اللله هللذا اللدين بعللز عزيلز أو بلذل الل
نيلذل بله الكفلر" ، وقلوله عليله ةل  نيعز الله بله السلللما وذ ةا  لز ذليل ، ع
ةا: "تكون النبللوةا فيكللم مللا شللاء الصلةا والسلما كما في المسند أيض
الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شللاء أن يرفعهللا ، ثللم تكللون خلفللة
على منهاج النبوةا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الللله
ةا ملا شلاء الللله أن تكلون ثلم ةا عاضل إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملك
ةا فتكون مللا شللاء ةا جبري يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملك
الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شللاء أن يرفعهللا ، ثللم تكللون خلفللة

على منهاج النبوةا ثم سكت".

يقول سيد قطب رحمه الله فللي تفسلليره لواخللر سللورةا الصللافات:
بة (ولقللد سللبقت كلمتنللا لعبادنللا نة الله قائملل بع وكلم ند الله واق ( إن وع
نم الغللالبون) هللذه نهلل نجندنا ل نن  نم المنصورون * وإ نه برسلين * إنهم ل نم ال
هي الحقيقة في كل دعوةا لله يخلص فيها الجند ويتجرد لهللا الللدعاةا
نوضللعت فللي سللبيلها العوائللق وقللامت فللي أنها غالبة منصورةا مهما 
طريقها العراقيل ، ومهما رصد لها الباطل من قللوى الحديللد والنللار
وقوى الدعايللة والفللتراء ، وقللوى الحللرب والمقاومللة ، وإن هللي إل
معارك تختلف نتائجها ثم تنتهي إلى الوعد الللذي وعللده الللله لرسللله
والذي ل يخلف ، ولو قامت قللوى الرض كلهللا فللي طريقلله ؛ الوعللد
بة مللن سللنن الللله الكونيللة ، بالنصر والغلبة والتمكين ، هذا الوعد سللن
بة كمللا تمضللي هللذه الكللواكب والنجللوما فللي دورتهللا بة ماضللي سللن
المنتظمللة ، وكمللا يتعللاقب الليللل والنهللار فللي الرض علللى مللدار
الزمان ، وكما تنبثق الحيللاةا فللي الرض الميتللة ينللزل عليهللا المللاء ،

بة بتقدير الله يحققها حين يشاء. . . ولكنها مرهون
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والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنلله الحقيقللة الواقعللة فللإذا كللان
نل محدود أو رقعة محدودةا يخالف تلك الحقيقللة الوقع الصغير في جي
نيوجللد فللترةا فللي الرض لحكمللة فهذا الواقع هو الباطل الزائل الذي 
خاصة لعل منها استجاشة اليمللان وإهللاجته لتحقيللق وعللد الللله فللي
وقته المرسوما ، وحيث ينظر النسان اليوما إلى الحرب الهائلة التي
لنها أعداء اليمللان علللى أهللل اليمللان فللي صللورها المتنوعللة مللن ش
ند بكل صنوفا الكيد في عهود متطاولة بلغ نط ومن كي نش ومن ضغ بط
نقتلللوا وشللردوا وعللذبوا بعضها من عنف الحملللة علللى المللؤمنين أن 
وقطعت أرزأاقهم وسلللطت عليهللم جميللع أنللواعا النكايللة ، ثللم بقللي
اليمان في قلوب المؤمنين يحميهم من النهيللار ويحمللي شللعوبهم
كلها من ضياعا شخصيتها وذوبانهللا فلي الملم الهاجمللة عليهللا ومللن
نض عليه وتحطمه ، حين ينظر خضوعها للطغيان الغاشم إل ريثما تنق
النسان إلى هذا الواقع في المدى المتطاول يجد مصداق قول الللله
تعالى ، يجده في هذا الواقع دون الحاجة إلى النتظللار الطويللل (إن
نن أنللا لدون الله ورسوله أولئك في الذلين * كتب الله لغلب الذين يحا

بي عزيز). نن الله قو ورسلي إ

بك في أن وعد الله هللو الحقيقللة وعلى كل حال فل يخالج المؤمن ش
الكائنة التي لبد أن تظهر في الوجود.

نسلنا والللذين آمنللوا فللي الحيللاةا نر ر ننا لننص بما (إ بع جازأ إن وعد الله قاط
الدنيا) بينما يشاهد الناس أن الرسللل منهللم مللن يقتللل ومنهللم مللن
نب نيستشهد ومنهم من يعيللش فللي كللر نيلقى في الخدود ومنهم من 
دنيا ؟ نةا واضطهاد ، فأين وعلد اللله لهلم بالنصلر فلي الحيلاةا ال وشد
ويللدخل الشلليطان فللي النفللوس مللن هللذا المللدخل ، ويفعللل بهللم
نم الفاعيل ، ولكن الناس يقيسون بظواهر المور ويغفلون عللن قيلل

نةا في التقدير!! كثير

ةةا مللن الزمللان وحيللز محللدود مللن ةةا قصللير إن النللاس يعيشللون فللتر
المكللان ، وهللي مقللاييس بشللرية صللغيرةا ، فأمللا المقيللاس الشللامل
فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمللان والمكللان ول يضللع
الحدود بين عصر وعصر ول بين مكان ومكان ، ولو نظرنا إلى قضللية
العتقاد واليمان في هللذا المجللال لرأيناهللا تنتصللر مللن غيللر شللك ،
وانتصار العتقاد هو انتصار أصحابها ، فليس لصللحاب هللذه القضللية
وجود ذاتي خارج وجودها ، وأول ما يطلبلله منهللم اليمللان أن يفنللوا

فيها ويختفوا هم ويبرزأوها)أ.هل .

ةا:  ما جرى من أحداث في السنتين الخيرةا هي من نعللم الللله عللزثاني
نحللص وجللل علللى أمللة السلللما وذلللك أنلله تمللايزت الصللفوفا ، وتم
نعللرفا العللدو مللن الصللديق والصللادق مللن الكللاذب ، المؤمنللون ، و
والمؤمن من المنافق ، وانكشفت القنعة والحجب عن أنظمة الكفر
والردةا ، وتبين للمسلمين عداوةا الغرب الصليبية لهم...الخ ووالله لو
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لم تحدث هذه الحللداث لحتجنللا إلللى عقللود مللن الزمللن حللتى يصللل
الناس إلى ما وصلوا إليه في هذين العامين.

وأمللا مللا جللرى لدولللة السلللما فللي أفغانسللتان فهللو بالمقللاييس
العسللكرية ليللس بهزيمللة بللل هللو تكتيللك تقتضلليه المرحلللة إذ مللن
المعروفا لدى كل متابع لفغانستان أنهم إنما انتصروا علللى التحللاد
السوفيتي بعد توفيق الله عز وجل لهم بهذا النوعا من الحروب وهللو
(حرب العصابات) جاء فللي سلسلللة الحللروب الصللليبية علللى العللراق
التي نشرها مركز الدراسات والبحوث السلمية: (وحللرب العصللابات
هي حرب ثورية تجند سكان مدنين أو على القللل جللزء مللن السللكان
ضللد القللوى العسللكرية المغتصللبة ، و هللي حللرب بأبسللط الشللكال
وأرخللص الدوات مللن قبللل طللرفا ضللعيف وفقيللر ضللد خصللم قللوي
ةا ، ةا أو داخليلل يتفوق في العدةا والعتاد سواء كان هللذا الخصللم خارجيلل
وتشن هذه الحرب من قبللل قللوات مقاتلللة تسللتخدما أسللاليب حللرب
ةا بالمفاجللأةا والسللرعة والعمللل العنيللف العصللابات المتصللفة تكتيكيلل
والخداعا ، وينطلق رجال العصابات في هجماتهم من داخل المنللاطق
التي يسيطر عليها العدو ، وتسللليح العصللابات يتكللون مللن السلللحة
الخفيفة و المتفجرات واللغاما والقنابل اليدوية والصواريخ المضادةا
للليات ، ول يوجد علللى رجللل العصللابات قيللود فللي تسللليحه ، فهللو
يستخدما السلللح المتللاح أمللامه لنهللاك العللدو دون الحاجللة للظهللور
ةا هو أسلللوب أمامه للمنازألة ، فأسلوب العصابات وإن كان استراتيجي
ةا أسلللوب هجللومي بحللت ، فل يوجللد لرجللل دفللاعي ، إل أنلله تكتيكيلل
العصابات خطط تكتيكية للدفاعا ، فهو ليس بحاجة لمثل هذه الخطط

لنه ل يدافع عن منطقة محددةا ، فهو حر في التسليح والتحرك ).

ةا: (ولكن المهم في أسلوب حرب العصابات أن يلتزما رجال وجاء أيض
العصابات بمرحلية هذه الحرب ، ولحرب العصابات ثلث مراحللل لبللد
من إعطاء كل مرحلة حقها فلي السلتراتيجية والتكتيللك ، فل يمكللن
ةا تحديد نهايللة هللذه المراحللل بحللدود زأمنيللة ، والللذي يحللدد نهايللة أبد
المرحلة والدخول في الخرى هو النتهاء منها على الوجه الكمللل ،
وتتميز كل مرحلة عن المراحل الخرى بسللمات عسللكرية وسياسللية
واقتصادية وإعلمية تخضع للمناورةا والتغير بحسب المرحلللة ، إل أن
السللاس العقللدي ل يخضللع للمنللاورةا فللي أي مرحلللة مللن هللذه
المراحل ، لنلله هللو الللدفاعا لحللرب العصللابات فللي مراحلهللا الثلث ،

وهذه المراحل هي :

مرحللة السللتنزافا ، وهللذه المرحللة هلي أطلولالمرحلللة الولللى : 
مراحل حرب العصابات ، لنها المرحلة الللتي يركللز رجللال العصللابات
فيها على ضربات صغيرةا وسللريعة وكللثيرةا فللي كافللة التجاهللات أو
على أكبر رقعة يمكن نشر العمليات عليها للستغلل فللي اسللتنزافا
العللدو واسللتنفاره فللي كللل مكللان ، وهللي لبللد أن تخضللع لسياسللة
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( اضرب واهرب ) أو ( القتل بألف جللرح ) أي إنهللاك العللدو بضللربات
صغيرةا على مدى طويل حتى يسقط من العياء .

وفللي هللذه المرحلللة لبللد أن تكللون قواعللد رجللال العصلابات قواعللد
متنقلة وغير ثابتة وخفيفة التجهيز حتى ل تعيق التنقل والمناورةا .

ولبللد لرجللال العصللابات أن يسللتخدموا الضللربات العسللكرية فقللط
اس عللى لتحطيم هيبة النظاما وترويلج اللدعايات ضلده وتشلجيع الن
المقاومة لمعاونة رجال العصابات ، ولبد من نشر تفاصيل المعللارك

على أكبر قطاعا ممكن بين الناس لجتذاب تأييد الناس وعونهم .

ولبد في هذه المرحلة من مراعات هللذه التكتيكللات لتلؤدي المرحلللة
هدفها بأكبر قدر ملن الخسللائر فلي صللفوفا العللدو وأقللل قلدر ملن
الخسائر في صفوفا رجال العصابات ، ونذكر هنا بعض سللمات هللذه

المرحلة خشية الطالة: 

إنهاك العدو بضربات مستمرةا وطويلة ( وخزات البر ) ..1
العمل على مؤخرةا العدو ..2
إقامة القواعد المنة غير الدائمة..3
توسيع مناطق الحرب باستمرار لجبار العدو على التبعللثر.4

ةا في كل مكان ، لوضع العدو أمللاما معضلللة كللبيرةا وجعله ضعيف
تتمثل بالتبعثر لحماية كل الهدافا ، المر الذي يضعفه في كل
مكللان أو التجمللع للحصللول علللى القللوةا المللر الللذي يفقللده
السيطرةا على مناطق شاسعة تسللقط بيللد العصللابات وتزيللدها

قوةا .
عدما التمسك بالرض والمواقع القتالية ..5
الحفاظ على القوةا الذاتية وتنميتها وتحطيللم قللوةا العللدو.6

ةا .  ةا ومعنوي مادي
تللأمين التنسلليق بيللن عمللل العصللابات وعمللل القللوات.7

النظامية التي تشن حرب الحركة إذا وجدت . 
الستمرار في الضرب فللي الزمللان والمكللان لخلللق حالللة.8

انعداما المن .
التلحم مع السكان . .9
امتلك زأماما المبادرةا وذلك بشن الهجمات في الزمان والمكان.10

والكيفية التي تناسب رجال العصابات ، وعدما النجرار لسللتفزازأ
العدو وخوض المعركة في الزمان والمكان الذي يريده العدو .

لبد أن تتسللم الهجمللات بالمباغتللة والعنللف ، فالمفاجللأةا.11
والسلللرعة والحسلللم ، أملللور مهمللة فللي تكتيللك العصللابات.
التحدي والصرار على هزيمللة الخصللم فللي الميللدان ل يناسللب
هذه المرحلة بالنسبة لرجل العصابات ، ما يناسب هذه المرحلة
هو الضرب والنسللحاب ، فالنللدفاعا والتهللور ل يخللدمان رجللال
العصابات في هذه المرحلة ، ولبد أن يتعلم الجميع كيف يفر .
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الللتركيز علللى الكمللائن بكافللة أشللكالها وباسللتخداما كللل.12
الساليب ، وضرب العدو أثناء الحركة فهو أضعف مللا يكللون إذا

ةا . كان متحرك
المرونة في التجمع والتحرك ..13
العتماد على المناطق الوعرةا التي تؤمن الحماية ..14
ضرورةا رفع مستوى الستخبارات لتأمين رجال العصابات.15

، مع العتماد في هذا المجال على تعاون السكان .
العتماد علللى سلللح الفكللر والتوعيللة السياسللية لتعللديل.16

موازأين القوى .
ةا مهملا.17 لبد من الحذر مللن حصلار العللدو والنسللحاب فلور

كلف المر عند الشعور بالحصار .
هجمات رجال العصابات في هذه المرحلة تكون بالسلوب.18

الصامت الحذر ، ومحاولة تشتيت انتباه العدو بإثارةا ضللجة فللي
جهة والهجوما في جهة معاكسة أخرى .

يجب إتقان التخفي في الحركة والمداد ومهارةا الللدخول.19
بين السكان.

لبد من البتعاد عللن الروتيللن أو التكللرار فللي التحللرك أو.20
الهجوما ، ولبد من الحرص على مغايرةا الساليب.

يجب أن يكون هناك اكتفاء ذاتي من قبل رجال العصابات.21
من حيث المعيشة ، فعليهم ببذل مجهللوداتهم الذاتيللة للكسللب

لتكون لهم غطاء فيفترقون للكسب ويجتمعون للقتال .

هذه هي بعض سمات المرحلة الولى من مراحللل حللرب العصللابات ،
ةا أنهللا أطللول وأهللم مراحللل العصللابات ، ول يمكللن وكما قلنللا سللابق
التحول منها إلى المرحلة الثانية إل بعد ضمان اكتمالها بشكل تاما .

 مرحلة التوازأن ، وهي المرحلة الللتي يحللاول رجللالالمرحلة الثانية :
العصابات فيها أن يعيدوا تشكيلتهم العسكرية بأسلوب شبه نظامي
، بعد أن يتمكنوا في المرحلة الولى من تحقيق مللوطئ قللدما وأرض
محررةا ، وبعد التأكد من حاجتهم وقللدرتهم علللى النتقللال للمرحلللة
الثانية ، يكون النتقال وتغيير التشكيلت وزأيادةا في التسليح ليصلوا
إلى السلحة الثقيلة ووضع خطوط قتللال بتشللكيلت شللبه نظاميللة ،
حتى يتوصلوا في آخر هذه المرحلة إلى تشكيلت نظامية ، فيتمكنوا

من التوسع للنتقال إلى المرحلة الثالثة .

المرحلة الثالثة : مرحلة الحسم ، وهذه المرحلة هي المرحلة الخيرةا
ن ابات م دأ فيهلا رجلال العص في حرب العصابات ، وهلي مرحللة يب
إعادةا تشكيل قواتهم إلى قوات نظامية بعد أن يتللم تشللكيل هيكليللة
حكومتهم ، يرافق ذلك حملة إعلمية وسياسية لبداية هذه المرحلللة ،
لتصل إلى حشد القوات النظامية من الطرفين وشن حللرب نظاميللة
يتم فيها القضاء المبرما على قوات العدو بالسلوب النظامي بعد أن

أنهكته الحرب في المرحلتين الولى والثانية ).
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 (أسلوب حرب العصابات أوقع في صفوفا الصليبيين وعملئهم في
أفغانستان خسائر أكبر بكللثير مللن أسلللوب الحللرب النظاميللة ، وهللو
ةا أقل خسائر في صللفوفا المجاهللدين والمللدنيين مللن السلللوب أيض

النظامي).

نهزما الفيتناميون على مر  ةا هزمللوا الجيللش المريكللي12( وقد   عاملل
 ألللف قتيللل قبللل أن يعلللن هزيمتلله67بعد أن كبدوه مللا يقللرب مللن 

ةا ، وكان قادةا الفيتناميين يفتخرون ويرددون الطرفللة القائلللة رسمي
بأنهم خاضوا الحللرب وللم يسلتطع الجيلش المريكلي أن يلدمر لهلم
دبابة واحدةا ، فللي إشللارةا إلللى أن الجيللش المريكللي أعلللن هزيمتلله
وخرج من الحرب في المرحلة الولى من مراحللل حللرب العصللابات ،
قبل أن يملك الفيتناميون السلحة الثقيلة ، وبالفعل لم تلدمر دبابلة
واحدةا للفيتناميين لنهم لم يصلوا إلى مرحلة امتلك السلح الثقيل
ندت الجيش المريكي هللذه ، فإذا كانت المرحلة الولى في فيتناما كب
الخسائر فكيف لو أن الجيش المريكي أصر ولم ينسحب حللتى دخللل

في المرحلة الثانية والثالثة ؟ .

وبنفس السلللوب تعامللل الفغللان مللع التحللاد السللوفييتي وخاضللوا
 سنوات تكبد أكبر جيللش فللي العللالم10حرب عصابات ضده على مر 

آنذاك خسائر فادحة في المرحلة الولى من الحرب ، وأعلن الجيللش
الحمر انسحابه وهزيمته في أفغانستان قبل أن تنتقل الحللرب إلللى
مرحلتها الثانية على جميع قطاعللات أفغانسللتان ، حيللث كللان هنللاك
قطاعات مثل جلل آباد وخوست وقندهار وغيرها تحولت أثناء وجود
السللوفييت إلللى المرحلللة الثانيللة ، إل أن التحللول بشللكل كامللل لللم
يحصل إل بعللد انسللحاب السللوفييت ، لتنتقللل الحللرب إلللى المرحلللة
ةا ، ثللم الثانية ضد حكومة نجيب الشيوعية لمدةا سنتين ونصللف تقريبلل
حصل النهيار في الحكومة الشلليوعية ليكلون الحسلم خلل شلهرين

فقط ).

ثللم السللؤال الللذي أطرحلله علللى كللل القللراء مللاذا حققللت أمريكللا
نكنللت لنفسللها هنللاك بدولللة قويللة وحلفائها في أفغانسللتان ؟ هللل م
متماسكة ؟ هل اعتقلت المل محمد عمر أو الماما أسامة بن لدن أو
الللدكتور أيمللن الظللواهري أو أي أحللد مللن القيللادات المشللهورةا ؟

حفظهم الله أجمعين.

أل تسمعون الخبار والتقارير هذه الياما التي تقول بعودةا الطالبللان
وسيطرتها على أجزاء كبيرةا من أفغانستان ؟

ألم ينتشر قبل فترةا في وسللائل العلما محللاولت أمريكللا وكللرزأاي
إجراء المفاوضات مع الطالبان ؟ ماذا يعني هذا غير الهزيمة لمريكا
؟!!.ألم يقل مايرزأ رئيس هيئة الركان المريكي: إن ما نواجهه فللي

به بما نواجهه في العراق؟!.  أفغانستان شبي
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ةا: النصللر الكللبير الللذي نتمنللاه ونحبلله كمللا قللال الللله عللز وجللل: ثالثلل
بر مللن الللله وفتللح قريللب) وهللو إقامللة الخلفللة (وأخرى تحبونها نصلل
السلمية وتحكيم شرعا الله عز وجل وإخراج العباد من عبادةا العبللاد
إلى عبادةا رب العباد قد يتأخر لسباب وحكم نذكر منها ما ذكره سيد
قطب رحمه الله إذ يقول: ( والنصر قد يبطئ لن بنية المة المؤمنة
لم تنضج بعد نضجها ، ولم يتم بعد تمامها ، ولم تحشد بعد طاقاتها ،
ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرفا أقصى المذخور فيهللا مللن قللوى
ةا لعللدما قلدرتها واستعدادات ، فلو نالت النصللر حينئلذ لفقللدته وشلليك

ةل... على حمايته طوي

وقد يبطئ النصر حتى تبذل المة المؤمنة آخر مللا فللي طوقهللا مللن
ةا ، ل تبذله ةا ول غالي قوةا ، وآخر ما تملكه من رصيد فل تستبقي عزيز

ةا في سبيل الله... ةا رخيص لين ه

وقد يبطئ النصر حتى تجرب المة المؤمنة آخللر قواهللا ، فتللدرك أن
ند من الله ل تكفللل النصللر...إنمللا يتنللزل هذه القوى وحدها بدون سن
النصر من عند الله عندما تبذل آخللر مللا فللي طوقهللا ثللم تكللل المللر

بعدها إلى الله...

وقد يبطئ النصللر لن البيئللة ل تصلللح بعللد لسللتقبال الحللق والخيللر
والعللدل الللذي تمثللله المللة المؤمنللة ، فلللو انتصللرت حينئللذ للقيللت
ةا حللتى معارضة من البيئة ل يستقر معها قرار ، فيظل الصللراعا قائملل

تتهيأ النفوس من حوله لستقبال الحق الظافر ولستبقائه.

من أجل هذا كله ، ومن أجل غيره مما يعلمه الله ، قد يبطئ النصر ،
فتتضاعف التضحيات وتتضاعف اللما ، مع دفاعا الله عن الذين آمنوا
وتحقيق النصر لهم في النهاية ، وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن
الله به بعد استيفاء أسبابه ، وأداء ثمنه ، وتهيؤ الجو حوله لستقباله

واستبقائه....

وقد يبطئ النصللر لتزيللد المللة المؤمنللة صلللتها بللالله ، وهللي تعللاني
ةا إل إليلله وحللده نجهلل نمتو ةا إل الللله ول  وتتألم وتبذل ، ول تجد لها سللند
في الضراء...وهللذه الصلللة هللي الضللمانة الولللى لسللتقامتها علللى
النهج بعد النصر عندما يتللأذن بلله الللله...فل تطغللى ول تنحللرفا عللن

الحق والعدل والخير الذي نصرها الله به...

وقد يبطئ النصر لن المة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها
وتضحياتها لله ولدعوته ، فهي تقاتل لمغنم تحققه ، أو تقاتل حميللة
لذاتها ، أو تقاتل شجاعة أماما أعدائها ، والله يريللد أن يكللون الجهللاد

ةا من المشاعر الخرى التي تلبسه. له وحده وفي سبيله ، بريئ
وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلللم: الرجللل يقاتللل حميللة ،
نيللرى ، فأيهللا فللي سللبيل والرجل يقاتللل شللجاعة ، والرجللل يقاتللل ل
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الله ؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهللو فللي سللبيل
الله".

كما قد يبطئ النصر لن في الشر الذي تكافحه المة المؤمنللة بقيللة
ةا ، ويذهب وحده نيجرد الشر منها ليتمحض خالص من خير يريد الله أن 

ةا ، ل تتلبس به ذرةا من خير تذهب في الغمار... هالك

وقد يبطئ النصر لن الباطل الذي تحاربه المة المؤمنة لم ينكشللف
ةا من ةا ، فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصار زأيفه للناس تمام
المخدوعين فيه ، ولم يقتنعوا بعد بفساده وضللرورةا زأواللله ، فتظللل
له جذور في نفوس البرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة ، فيشللاء
ةا للناس ويذهب غير مأسوفا الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاري
عليه من ذي بقية ).أ.هل . وهذا مصداق قول الله عز وجللل: (وكللذلك
نفصل اليات ولتسبين سبيل المجرمين) وقوله تعالى: (ليهلللك مللن

هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة). 

  طريق الجهاد الذي يسلكه الشباب الطاهر المتوضئ ضللد قللوى
الكفر العالمية ل بد له من تبعات .. وها قد قتل من قتل من إخواننا
المجاهدين - نسأل الله عز وجل ان يتقبلهللم شللهداء عنللده .. وأسللر
عدد من إخواننا .. وما تزال عصابة منهم تنكي في الكافرين بفضللل
الله ومنته .. ويتساءل العديدون مللن الغيللورين ؛ عللن الللواجب تجللاه
مشايخنا و إخواننا السرى .. وهل من خطوات عملية يمكن الشروعا

بها في سبيل نصرتهم وفكاك أسرهم ؟

ةا وهللو (وجللوب اسللتنقاذ  بالنسللبة لهللذا السللؤال كتبللت فيلله كتابلل
المستضعفين من سجون الطواغيت والمرتللدين) وقللد تكلمللت حللول
الهجمللة الشرسللة علللى شللباب السلللما وحملللة العتقللالت الللتي
يواجهونها وذكرت الدلة من كتاب الللله عللز وجللل ومللن سللنة النللبي
صلى الله عليه وسلللم وأقللوال فقهللاء المسلللمين إل أنللي مللع ذلللك
ةا بإذن الله وما هللذه الحللداث إل ارهاصللات أرقب النصر والفجر قريب
لهذا النصر ومقدمات له ول ننسللى أن نللذكر القللراء أن رسللول الللله
نسللجنوا لذبوا وطللوردوا و صلى الللله عليلله وسلللم وصللحابته أوذوا وعلل
وهاجروا من ديارهم إلى المدينة وإلى الحبشة واستمروا علللى ذلللك
بل سنوات فأنزل الله بعد انتصارهم قوله تعالى: (واذكروا إذ أنتم قلي
ليدكم نطفكم الناس فآواكم وأ مستضعفون في الرض تخافون أن يتخ
بنصره ورزأقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) قللال ابللن كللثير رحملله

): (ينبه تعالى عباده المللؤمنين علللى نعملله2/312الله في تفسيره (
لثرهم ، ومستضللعفين عليهم ، وإحسانه إليهم ، حيث كانوا قليلين فك
خلائفين فقلواهم ونصلرهم ، وفقللراء عاللة فرزأقهللم ملن الطيبللات
واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميلع ملا أمرهللم . وهللذا كلان حلال
المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضللطهدين يخللافون
أن يتخطفهم الناس من سائر بلد الله من مشرك ومجوسي ورومي
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وكلهم أعداء لهم لقلتهم وعدما قوتهم ، فلم يزل ذلللك دأبهللم حللتى
أذن الله لهم في الهجرةا إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها
آووا ونصروا يوما بدر وغيره وواسوا بللأموالهم وبللذلوا مهجهللم فللي
طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قللال قتللادةا بللن
بل دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى:( واذكروا إذ أنتم قليلل
مستضعفون في الرض) قال: كان هذا الحي من العرب أذل النللاس
ةل ، مللن ةا وأبينه ضل ةا ، وأعراه جلود ةا ، وأوجه بطون ةل ، وأشقاه عيش ذ
نردي فلي النلار يؤكللون ول ةا ومن مات منهلم  عاش منهم عاش شقي
ةل من حاضر أهللل الرض يومئللذ كللانوا أشللر يأكلون والله ما نعلم قبي
ةل منهم حتى جاء الله بالسلما فمكن به في البلد ووسع به في منز
ةا على رقاب الناس وبالسلما أعطى الله مللا الرزأق وجعلهم به ملوك
رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحللب الشللكر ، وأهللل

الشكر في مزيد من الله). أ.هل .

وأما الخطوات العملية فيمكن ذكر بعضها كالتالي:

للل اسللتنقاذ أسللرى المسلللمين مللن المشللركين والكللافرين1
بالقتللال واسللتخلص المعتقليللن بالشللوكة و إعللداد القللوةا لللذلك ،
نضل الجهاد في سبيل الله تعالى وهللذا يقللدره أمللراء باعتباره من أف
الجهاد باختيارهم للمكان والزمان المناسب بحيث ل يترتب على ذلك
مفسدةا أعظم قال ابن العربي المالكي رحمه الله في معرض حديثه
عن السرى المستضعفين من المسلمين في تفسيره أحكاما القرآن

لن الولية معهم قائمللة ، و النصللرةا لهللم واجبللة بالبللدن2/440( ) : ( إ
نةا لل يبقى منا عين تطرفا حتى نخرج إلى استنقاذهم ؛ إن كان عددن بأ
يحتمل ذلك ، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم ، حللتى ل يبقللى
لحد درهم ، كذلك قال مالك و جميللع العلمللاء ، فإنللا لللله و إنللا إليلله
نل بالخلق في تركهم إخوانهم فللي أمللر العللدو ، و راجعون على ما ح
بأيلديهم خزائللن المللوال ، و فضللول الحللوال ، و العللدةا و العللدد ، و
القوةا و الجلد ) والدلة على ذلك مذكورةا في كتاب (وجوب استنقاذ

المستضعفين..).

ل استنقاذ أسرى المسلمين من المشللركين والكللافرين بللدفع2
ةا نفق من بيت مللال المسلللمين إن كللان موجللود نين الفدية لطلقهم و 
نينفق على ذلللك ةا ف على فكاك السرى وهو في الحقيقة ليس موجود
من أموال المسلمين أي أنلله واجللب علللى أصللحاب المللوال والتجللار
وغيرهم النفاق من أجللل فكللاك السللرى ، ففللي مصللنف ابللن أبللي
شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنلله أنلله قللال : ( لن أسللتنقذ
ةل من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيللرةا العللرب ) ، رج
ةا عنه رضي الله عنه أنلله قللال : ( كللل أسللير مللن و في المصنف أيض
المسلمين كان في أيدي المشركين ففكاكه من بيت مال المسلمين

. (
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نمل عليهما عند أهل العلللم نع وإن كان هذان الثران ضعيفين إل أن ال
كما ذكرناه في كتاب (وجوب استنقاذ المستضعفين..).

ل المفاداةا بأسرى الكافرين أي بأن نأسر من الكفار وبالللذات3
الرموزأ المهمة ثم نطالب بفكاك أسرانا مقابللل فللك أسللراهم يعنللي
ةل يؤسر بعض الجنرالت من المريكان أو السفراء والضباط ...الخ مث
ويقال لمريكا فكي أسر العالم عمر عبد الرحمن مقابل هذا السللير
وأسرى جوانتانامو مقابل هؤلء ....وهكذا وأظن أن الخوةا الطالبان
بدأوا بهذا العمل ولديهم أسرى بالعشرات من المريكان فيللا ليتهللم
يقوموا بتصويرهم واظهارهم على الشاشللات والمطالبللة بالمفللاداةا
عسللى أن يكللون قريبللا وأمللا السللرى لللدى المرتللدين ففللي مسللألة
المفللاداةا بالسللرى خلفا لن المرتللد أحكللامه تختلللف عللن الكللافر

الصلي والحديث يقول "من بدل دينه فاقتلوه".
ل التعريف بقضيتهم و إعلن أمرهم و إشهار مظلمتهم وذكللر4

محاسنهم ومناقبهم وجهادهم ، و يستفاد لتحقيق ذللك ملن الشلبكة
العنكبوتية ووسائل العلما على تنوعها ، وكل وسلليلة جللائزةا يمكللن
من خللها إيصال صوت المستضعفين إلى من يعنيلله أمرهللم ، وهنللا
نؤكد على دور الخطباء الصادقين والدعاةا المخلصين في نشللر هللذه
القضية كذلك الدور المنوط بالعضاء في المنتللديات الحواريللة علللى

الشبكة فهم قادرون على صنع البنرات والفلشات وما شابه ذلك.

ل الدعاء لسرى المسلمين والكثللار واللحللاح علللى الللله فللي5
نلوات ، و سللائر مللواطن الجابللة القنوت و علللى المنللابر و فللي الصلل
الواردةا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان النبي عليلله
نضهم بأسمائهم ، الصلةا والسلما يخص السرى بالدعاء ، و يسمي بع
و يدعوا بالهلك على أعدائهم ، كما في الصللحيح عللن أبللي هريللرةا و
لنه كان إذا رفع رأسه مللن الركعللة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أ
يج عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج سلمة بللن الخيرةا يقول : ( اللهم ن
هشاما ، اللهم نللج الوليللد بللن الوليللد ، اللهللم نللج المستضللعفين مللن
المؤمنين ، اللهم اشللدد وطأتللك علللى مضللر ، اللهللم اجعلهللا سللنين

كسني يوسف ).

فللاللهم نللج أسللرى المسلللمين فللي أمريكللا ونجهللم فللي جوانتانللامو
ونجهم من سجون طواغيت العرب والعجم اللهم اشدد وطأتك علللى
أمريكا وعلى طواغيت العللرب والعجللم اللهللم اجعلهللا عليهللم سللنين

كسني يوسف . . آمين. 

بعد اعتقال عدد من علمائنا المجاهدين في أرض الحجللازأ .. وبعللد
استشهاد الشيخين يوسف العييري وتركي الدنللدني - كللذا نحسللبهما
عنللد الللله - وعللدد مللن إخواننللا البطللال .. وبعللد المطللاردات ..
والعتقالت .. والتضييقات .. وبعد إحباط عللدد مللن العمليللات - كمللا
يزعمون - هل ترون أن مسيرةا التيار الجهادي المبارك - بإذن الللله -
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في أرض الحرمين في صللعود وتبلللور .. أما أنلله - ل قللدر الللله - فللي
انحسار وكمود ؟

ما جرى ويجري في جزيرةا العرب هو مللن أشللد المراحللل الللتي تمللر
عليها وعلى أهلها وذلك أن دولة آل سعود تخلللى عنهللا السلليد وهللو
نسللت بللالغرق الللذي أجمللع عليلله حللتى سللحرةا آل سللعود أمريكللا وأح
الكفرةا أقنعوا المراء بأنهم زأائلون وكل مؤشرات وعوامل السقوط
ةا بللإذن الللله والغريللق كمللا هللو معللروفا تدل على ذلك وسيكون قريب
يتصرفا تصرفات ويضرب ضربات غير مدروسللة يظللن أنهللا سللتنقذه
وهي في الحقيقة تؤدي إلى سرعة هلكه وغرقلله وغللرق مللن يريللد
إنقاذه فالدور المطلوب من المجاهدين هو اتقاء ضللربة الغريللق إمللا
ةة أو ضربات ةة قاضي باللتفافا على هذا الغارق وضربه في قفاه ضرب
ةا متتالية تؤدي إلى خروج الروح منه أو البتعاد عنلله حللتى يغللرق كليلل
ةا إن هذه الدولة إلللى ةا ل تعليق وتخرج روحه ووالله إني أقولها تحقيق
نب باللعنة والمقللت والغضللب والنتقللاما وسللترون نب مصحو نل قري زأوا
ذلك خلل أسابيع أو أشهر معدودةا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلللب

ينقلبون.

أما سؤالكم عن استشهاد الشيخين العييري والدنللدني رحمهمللا الللله
وتقبلهم في الشهداء فهذا هو الطريق وقد ذكرنا في كذا موضع أنه
لبد مللن التفريللق بيللن جمللال الفكللار وبيللن الواقلع فالنللاس (حيللن
يتحدثون عن الجهاد في سبيل الله تعالى، فهذه كلمة جميلة وجميلة
ةل لن واقللع الجهللاد ليللس جمي ةا ل الجهاد في سبيل الله تعالى ل ولك لد ج
لنانة، وليس هو لر لل أحداثه، فالجهاد ليس هو هذه الخطب ال لله في ك ك
بر للله نصل ائم وسلبايا، وليلس ك للله غن تلك الكلمات الجميللة، وليلس ك
ليللة، بللل فيلله مللوت الحللبيب، وفيلله جللرح بب نار لله خطلل لزأر، وليس ك مؤ
بيللن، وبمعنللى نمع لصديق، وفيه تطاير الشلء وفقد المللال، وفقللد ال ال
لقة العظيمة) فالنبي صلى الللله لقة، بل المش آخر فيه جانب من المش
ع ذللك مضلى عليه وسلم حين جاهد فقد عمه وأحبلابه وأصلحابه وم
فلي طريقلله لن هللؤلء بلإذن الللله مللن أهللل الجنللان ل يجلدون ألللم
الطلقات إل كألم القرصة ويأمنون من فتنة القبر ومن فتنللة الفللزعا
الكبر ويزوجون باثنين وسبعين حورية و..الخ من الجور وكمللا قللال
ةا الله سبحانه وتعالى: (ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل الللله أمواتلل
نيرزأقللون * فرحيللن بمللا آتللاهم الللله مللن فضللله بل أحياء عنللد ربهللم 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أل خللوفا عليهللم ول

هم يحزنون) اللهم أحينا أعزاء كرماء وأمتنا شهداء آمين .

أما مسلليرةا الجهللاد فهللي فللي صللعود وتبلللور ونمللو ومللا يقللال فللي
وسائل العلما ليس بصحيح فالعداد اللتي انضللمت لمسلليرةا الجهللاد
ةا والناس يقومون بإيواء المجاهدين ونصللرتهم زأادت بنسبة كبيرةا جد
وإخفللائهم ونقلهللم والللدعاء لهللم ووالللله لقللد قابلنللا كبللار السللن
والعجائز وسمعنا عن قصص للنسللاء والطفللال أغلبهللم متعللاطفون
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ةا مللن المجاهللدين مع المجاهدين وهذا ما أقلق نايف وزأبانيته أن كثير
مختفون عن أنظارهم لم يسللتطيعوا القبللض عليهللم ولعلكللم تللرون
مدى تعاطف كتاب المنتديات ومدى حبهم للمجاهدين وترون البحوث
الشللرعية الكللثيرةا الللتي صللدرت فللي الفللترةا الخيللرةا وهللي تضللبط
مسيرةا الجهاد وترون القوائم البريدية والفلشات التي تحللض علللى
الجهاد والسطوانات على اختلفها وتنوعها والروابط الصللوتية فللي
نصرةا المجاهدين وهذه نقلة كبيرةا ونوعية للجهاد والمجاهللدين ومللا

ةا بإذن الله. يجري الن سيزول قريب
لدهر دولته سجلال     فيوما ملن مسلاءةا أو سلرور كذاك ال
ةا عليلها القاشب ةل تأتلك الحلئلب    يلحملن آساد لبث قلي ل

كتائب يتبللعها كتائللب

ولعل من المفيد أن نوصي الجميللع بالسللتعداد للفوضللى والتللوحش
القللادما بالتسلللح والتمللوين والتخزيللن البللدء بالعللداد والتعللود علللى
شظف العيلش وشلراء المسلتلزمات الضلرورية وللحركلة السللمية
ةا ةل بعيللد للصلح نشرات طيبة في هذا المجال ومن تأمل التاريخ تللأم
عن بعض المؤثرات يجد أنه لما سقطت دول الخلفة السلمية عمت
البلد فوضى لفترةا من الزمن مثل ما حدث عند سقوط خلفللة بنللي
ننبشللت أمية إذ قتل في يوما واحد أكثر من مئة ألف مللن بنللي أميللة و
عود أي ل نسلتبعد قبور خلفائهم فلماذا نستبعد حدوث هذا مع آل س
حدوث قتل رهيب لمراء آل سلعود وملن يحميهلم ول نسلتبعد نبلش
مقبرةا العللود فللي الريللاض وإخللراج الملللوك والعبللث والنتقللاما مللن
نيستغرب حدوثه يقول الشيخ أبو قتادةا وهو يتحدث جثثهم كل هذا ل 
عن الواجب علينا بعد انفراط العقد وسقوط الللدول ومللا هللو الللدور

): 48المطلوب منا كمسلمين في مقالته المقال رقم (

لقللي عللن مرحلللة شللوكة1 لتر للحة، قللادرةا علللى ال ل بناء تنظيمللات مسلل
لتنظيمللات تحمللل لتمكين، وهي وإن كللانت هللذه ال لنكاية إلى شوكة ال ال
لم لحش ثلل لتو لتى تقود هذا ال لنها ح لل أ للة وعدما النتشار إ من اسمها: الق
لسلللح والقللدرةا علللى إدارةا لنها بحاجة إلى ال تعيد صياغته من جديد فإ
لتنظيمللات وإن لحش، أو بمعنى آخر على إدارةا الفوضى. وهللذه ال لتو ال
كانت في كثير من البلد في هذا الوقت ليست بقادرةا علللى تحقيللق
لن وجودها قللد يزدهللر بللدخول عوامللل لي، فإ لم لتى ك لي، أو ح لدما نوع تق
لتنظيمللات هلي لن هلذه ال لم ل جديدةا عللى هللذه المعادلللة الخاسللرةا، ثل
لم هللي لمللة وتوحيللدها، ثلل لدفاعا عللن إسلللما ال لي فللي اللل لرئيسلل لط ال الخ
لدعوةا فللي ةا لحركللات البلغ واللل ةا جديللد لضعيفة تعطي هامش بنكايتها ال
لدةا بللالعنف وهللم لولة، فانشللغال حكومللات الللر داخل مجتمعاتنا المتح
لرسللين ومشللايخ لعللاظ والمد حركات الجهاد المقاتلة يشغلهم عللن الو
لف ليللة: ارتكللاب أخلل ةل بالقاعللدةا العقل لتربيللة، وخطبللاء المسللاجد عم ال

ةل. لمة أص لتنظيمات واجبة القياما على ال لضررين. وهذه ال ال
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لمللا الغللرب2 لصة في بلدنا. أ لم العالم، وخا لحش أو الفوضى ستع لتو ل ال
ةل بالقللدرةا علللى قيللاما هللذه الدارةا فللي بلدهللم فهم موصوفون أص
لطاب: "وأسرعهم إفاقة بعد ةا وهو المقصود بقول عمر بن الخ لي تاريخ
لحش للل أو الفوضللى للل مصيبة" والحديث في صحيح المسلم.. هذا التو
ات صلغيرةا لمع لدوللة الواحلدةا إللى تج لزئ ال الم سليج ى الع القادما عل
لي، وبعضللها لمع  لخر من حيث رابطتهللا، فبعضللها قبللل تختلف من تج
لنللا نللرى فللي لبنللان لي، كمللا ك لي، وبعضها طللائف فكري، وبعضها مذهب
لمللا ةا في كثير مللن البلد، إ لصومال، وكما سنراها لحق وأفغانستان وال
لمللا علللى تتللابع فللي سللقوط ةا، وإ ليللة وهللو القللوى نظللر بصورةا جماع

متتالي.
لحش، وهللو لتللو لن وعلللم إدارةا هللذا ال للم فلل لحش يوجب علينا تع لتو هذا ال
لثنا أو نفيد منه. وإفادتنا لما أن يجت لحش ل، إ لتو لدين ل أقصد ال سلح ذو ح
ةا لما يجعل لحركللات الجهللاد هامشلل لية م منه تكون بسبب ضعف المركز
من الحركة غير المراقبة، من تدريب وإعداد وتنظيم، كما حصل فللي
لتنبيه على ضلل دعوةا بعللض لد من أمر وهو ال أفغانستان، وها هنا ل ب
لنسلليج الللوطني، أو قادةا الحركات المهترئة بوجللوب الحفللاظ علللى ال
لن هذا القول فيلله لية، فعلوةا على أ لية، أو الوحدةا الوطن اللحمة الوطن
لط لنهللم لللم يفهمللوا قلل لل علللى أ لنلله يللد لل أ ليللة الكللافرةا، إ شللبهة الوطن

لية لسقوط الحضارات وبنائها. لطريقة السنن ال
ةا عللن طلبللات لحش يوجد للغرباء مأوى يستترون فيه بعيللد لتو لم هذا ال ث
اللجوء إلى بلد الغرب، هذا إذا اسللتطاعت حركللات الجهللاد أن توجللد

ةا في قطعة الجبن المتناثرةا. لها مكان

لتت إلى لحمة جديدةا تحمل صورةا السلللما3 لتش ل القدرةا على إعادةا ال
لثللاقب فللي الدارةا لنظللر ال لصحيحة، وهذا يستدعي وجود قادةا لهم ال ال
لن القارئ الباحث يسللتطيع أن لصورةا أكثر فإ لرب ال لتى أق والحرب، وح
ليللة لواقللع ةا ما هو مقبل من خلل معرفته معرفللة حقيق يستطلع شيئ
لنه قللد لية وخللها وبعللدها، فللإ لصليب لي قبل الحروب ال المجتمع السلم
نوجدت نفس المعطيات، والمعطيات متشللابهة لتاريخ نفسه إذا  يعيد ال

هاهنا وليست متطابقة ).

في أعقاب غزوتي نيويورك وواشنطن بللدأت هجمللة شرسللة مللن
عدد من أهل العمائم واللحى على المجاهدين البرار .. وقللد ازأدادت
الهجمة شراسة وضراوةا في أعقاب تفجيرات الرياض والدار البيضاء
.. حتى وصل المر ببعضهم برمي أولئكم المجاهدين بالكفر .. وعدد
منهم صور المجا هدين بأنهم أناس يعانون من أمللراض إجتماعيللة أو
فشل في الحياةا .. وآخرون رمللوهم بللأنهم جهلللة ل يتصلللون للعلللم
الشرعي بصلة .. وآخرون قالوا " إل السللعودية " ! وهللذا غيللض مللن
فيض ! فما هو الواجب في التعامللل مللع أمثللال أولئللك .. سلليما وأن
عددا منهم لظهار براءته من المجاهدين أخذ يكيللل المللدح والطللراء

للطواغيت .. ول حول ول قوةا إل بالله ؟
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لنللاس أما عن الحداث الخيرةا فيعلم الجميع أن المجاهدين رمللاهم ال
لرأ منهلم لشرق والغرب، وتلب عن قوس واحدةا، وتكالبت عليهم قوى ال
لنصللر إن شللاء الللله لنها إرهاصات ال لشقاق، لك أهل البدعة والفرقة وال

تعالى.

ليللاكم والللوهن والنكللوص فنوصللي الشللباب المجاهللد ونقللول للله إ
لدلتم ليلاكم أن يلأتيكم الملوت وقلد بل لم إ ليلاكم ثل لتغييللر، وإ لتبديل وال وال

ليرتم. وغ

لناس إلى لناس إلى فريقين، وينقسم ال لنصر أن يفترق ال فمن سنن ال
فسطاطين: فسطاط إيمان ل نفللاق فيلله وفسللطاط كفللر ل إيمللان

لقة ؟ فيه ؟ وهذا ل يحصل بدون محنة وبلء وعذاب ومش

لرجللال، جللاء فللي كتللاب ومثل هذه الفتن تكشف الحقائق وتكشللف ال
لطة ( لرجل لسعيد2/769(البانة الكبرى) لبن ب ) الخبر التالي: (قال ال

لين لك من يعبد ليب رحمه الله تعالى: يا سعيد في الفتنة يتب ابن المس
لطاغوت ). لمن يعبد ال الله م

وقد أراد الله عز وجل لهذه الحداث أن تحدث لكللي يللزداد التمحيللص
ويزداد التمييز وقد ذكرنا كما مر معنا أن من حكللم إبطللاء النصللر أن
ةا ، الباطل الذي تحاربه المة المؤمنة لم ينكشللف زأيفلله للنللاس تماملل
ةا مللن المخللدوعين فيلله ، فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصار
ه جلذور فلي د بفسلاده وضلرورةا زأوالله ، فتظلل ل وللم يقتنعلوا بع
نفوس البرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة ، فيشاء الله أن يبقى
ةا للناس ويذهب غير مأسوفا عليه مللن ذي الباطل حتى يتكشف عاري

بقية..

فلعل البعض لم ينكشف لهم زأيللف آل سللعود ولللم يكونللوا مقتنعيللن
بفسادهم وضرورةا زأوالهم فأراد الله عز وجل انكشافا هذه الحقائق
وقد ذكرنا في كذا موضع حقيقة هؤلء الشيوخ وأنهم سدنة للحكللاما

ولعلنا ننقل بعض ما ذكرناه لتعم الفائدةا:

يقول الشيخ المجاهد أيمن الظواهري نصره الله فللي كتللاب (الللولء
): (أعوان الحكاما: مللن26ل23والبراء عقيدةا منقولة وواقع مفقود)(

العلماء الرسللمييين والصللحافيين والعلمييللن والكتللاب والمفكريللن
وغيرهم من الموظفين الرسميين الذين يتلقون رواتبهم في مقابل

نصرةا الباطل وتزيينه ومعاداةا أهل الباطل وتشويههم.

ةا فللي المللوالةا للحكللاما العملء وهذه الفئة هللي أعلللى الفئللات صللوت
والقوات الصليبية الغازأية لديار السلما، أو أهل الذمة كما يفللترون.
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لكنهم ل للسف ل هربوا من سؤال في غاية الخطللورةا والحللرج: مللن
يدفع الجزية لمن؟

ةا من التلفيللق العقائللدي وهذه الفئة بأخلطها المختلفة اتبعت أسلوب
ةا؛ أهللل ةا وخلفلل بين العقائد المنحرفة التي نبذها أئمللة السلللما سلللف

السنة والجماعة. فهذه الفئة جمعت بين:

عقيدةا الرجاء في أفضح صورها ل بل حيللاء للل فللي إسللباغ.1
الشرعية على أسوأ صللور النحلل والتبعيللة والفسللاد والنهللب

الذي تمثله النظمة الحاكمة المرتدةا الخارجة على الشريعة.
بالضافة إلى تبنيها لمنهج الخوارج فللي تكفيللر وتفسلليق.2

وتبديع واستباحة دماء وحرمات المجاهدين العاملين للسلما.

فمفللتي الللديار المصللرية وهللو الموظللف الرسللمي فللي الحكومللة
المصرية الذي يتلقى راتبه منها ليؤدي عمله الذي اسللتأجروه عليلله؛
وهو إسللباغ الشللرعية علللى النظللاما العلمللاني البللاطش بالمسلللمين
الموالي لليهود، في صورةا تتفوق في غلوهللا علللى أشللد عتللاةا غلةا
المرجئة الوائل، هو نفسه الذي أفتى المحكمة العسللكرية العلمانيللة
بإعداما المجاهدين الخمسة أبطال السلللما فللي مصللر للل محمللد عبللد
السلما فرج وعبد الحميد عبللد السلللما وخاللد السللمبولي وحسللين
عباس وعطا طايل للل الللذين قتلللوا أنللور السللادات، الللذي وقللع أربللع
اتفاقيللات مللع إسللرائيل تعهللد فيهللا بللالعترافا بدولللة إسللرائيل
واستيلئها على فلسطين، وعدما العتداء عليها أو مساندةا أية دولللة
ةا لمللن إسللرائيل، تعتدي إسرائيل عليها، بل ونزعا سلح سيناء ضللمان

إلى غير ذلك من التفاقات السرية. 

وأشهر هذه التفاقات هي اتفاقيللة السلللما مللع إسللرائيل فللي عللاما
 التي نصت على إنهاء الحرب بين مصر وإسللرائيل إلللى البللد،1979

ومنعت مصر من مسللاعدةا أيللة دولللة تتعللرض لعللدوان إسللرائيل، بللل
ودعللت إلللى التطللبيع مللع إسللرائيل فللي كللل المجللالت السياسللية
والقتصللادية والفكريللة، ثللم أصللدر الزأهللر فتللوى يبللارك فيهللا هللذه

التفاقية، ويقرر فيها أنها تتفق مع الشريعة!! .

ونوعا آخر من المفتين يدعون إلى طاعة أولياء المللور، وفللي نفللس
الوقت يعتبرون المجاهدين دعللاةا فتنللة، وهللم قللد أجللازأوا السللتعانة
بالمريكان وباعتبار جيوشهم الجرارةا التي سدت الفق وأسللاطيلهم
الجبارةا التي ضاق عنها البحر والتي بلغت مئات اللللوفا مللن الجنللود
الغزاةا من المستأمنين!! ول ندري مللن الللذي يللؤمن مللن؟؟ وصللدرت
منهم فتاوى جماعية بجلوازأ السلتعانة بلالقوات المريكيلة لمواجهلة
النظاما البعثي العراقي بللدعوى الضللرورةا، ، بللل وأسللبغوا الشللرعية
على وجود جحافل الكفار الغازأية لقدس بقاعا المسلللمين، وقللد مللر
ةا بعللد علللى وجللود هللذه القللوات حللتى الن قرابللة اثنللي عشللر عاملل
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انسحاب العراق واستسلمه، قتلت فيهللا تلللك القللوات للل بالحصللار للل
قرابة مليون ونصف مليون طفل في العللراق دون أن ينطللق هللؤلء

الموظفون بكلمة واحدةا في هذا الشأن.

والمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صداما البعثيللة، بللل
المر أمر احتلل لمنابع النفط في جزيللرةا العللرب. فلللم يكللن هنللاك
ضرورةا لحضار المريكان، فللإن جيللوش الللدول العربيللة والسلللمية

كان فيها الكفاية والغنى لحماية الكويت أو تحريرها.

ولكللن هللؤلء الحكللاما ل إرادةا لهللم، بللل هللم صللنيعة المخططللات
البريطانية التي رسمت لهم حدودهم، ونصبتهم على عروشللهم، ثللم
ورث المريكان النفوذ البريطاني، وأصللبح لهللم المللر والنهللي علللى

كل حكاما الجزيرةا العربية وسائر العالم العربي.

إذن فقد جاء السادةا ليدافعوا عن ممتلكاتهم، وليس لهؤلء الشلليوخ
والملوك شأن بأمن الجزيرةا العربية أو الدفاعا عنها.

والن وبعد أن استسلم العللراق وفللرض الحظللر الجللوي علللى نصللف
أراضيه واستقل الشمال الكردي عللن حكومللة بغللداد وفرضللت لجللان
التفتيش عليه وألزما بدفع التعويضات، بعد كلل هللذا ل يلزال الوجللود
العسكري الصليبي على جزيرةا العرب في ازأديللاد، بللل إنهللم يعللدون
لحملللة جديللدةا علللى العللراق ينتظللر لهلا أن تقتللل مئللات اللفا مللن

المسلمين، حتى يستولوا على نفط العراق.

ثم سيتحولون بعد ذلللك إلللى للل كمللا صللرحوا فلي الكللونجرس للل إلللى
السعودية لتقسيمها، ثم إلى مصللر وهللي الجللائزةا الكللبرى علللى حللد

تعبيرهم.

إذن المسللألة ليسللت مسللألة اسللتعانة بللل المسللألة مسللألة احتلل
وسلب ونهب وسيطرةا وقهللر مللن الصللليبيين علللى المسلللمين فللي
أقدس أراضيهم؛ جزيرةا العرب. وهؤلء الحكاما ما هم إل طلء بللاهت
على جدار الوجود المريكي، ثم يأتي ل بعللد ذلللك للل علمللاء السلللطان
ليوقعوا على الفتاوى المحولة لهم من المقاما السللامي، الللتي تبيللح
هذا الستيلء وهذا النهب وهذا التسلط الصللليبي بللل وهللذا السللفك

لدماء المسلمين في العراق.  
ةا ل بجوازأ الصلح مللع إسللرائيل ثم يفتي المفتي العاما للسعودية ل أيض

لن الذي عقده معهم هو ولي أمر المسلمين (ياسر عرفات).

وبعللض المنتسللبين إلللى الللدعوةا فللي الكللويت صللرخوا بعللد قتللل
المجاهدين للمريكان فللي فيلكللا، وانتفضللوا غاضللبين للتعللدي علللى
الصللليبيين الللذين وصللفوهم بأهللل الذمللة، ونسللوا أن أهللل الذمللة
يعيشون تحت ظل سلطان المسلمين، ويدفعون لهم الجزية، وتجري
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عليهم أحكاما السلما، بينما هؤلء المشايخ وأمرائهم يعيشللون تحللت
قهر الصليبيين وفي سلللطانهم، ويلجللأون إلللى حمللايتهم ويللدفعون
ةا حللتى يرضللوا عنهللم، ول ةا وكرهلل لهللم المللوال الباهظللة طوعلل
يستطيعون أن يخالفوا إرادتهم قيد أنملة. فمن في ذمة مللن؟ ومللن

يدفع الجزية لمن؟ ومن في قهر من؟

ةا أن الكللويت مللن جزيللرةا العللرب ول يجللوزأ بقللاء اليهللود ونسللوا أيضلل
ةل. والنصارى فيها أص

وكل هؤلء للل الللذين يقطعللون الطريللق إلللى الللله للل يللأمرون النللاس
بطاعة أولئللك الخللارجين علللى الشللريعة فللي تللرك الجهللاد الللواجب،

فارتكبوا بذلك عدةا مصائب:

I-.أعانوا على استمرار استيلء الكفار على بلد السلما
II-.ثبطوا الناس عن الجهاد العيني المفروض عليهم
III-أضفوا الشرعية علللى الحكومللات الباطلللة الخارجللة علللى

الشريعة.
IV-.سبوا المجاهدين وافتروا عليهم

ومن الحيل التي يسوقها هؤلء دعواهم أن الجهاد حق وواجلب وأنله
طريق الخلص ولكن ليس الن وقته، فالمرحلة الن مرحلة العللداد،

والمرحلة الن مرحلة التفرغ للدعوةا، إلى آخر هذه الدعاوى.
ةا، ولكنهللم يتهربللون مللن ةل شللديد ويجللادلون عللن هللذه الشللبهة جللدا
السؤال المحرج الخطير: لماذا بعد كل هللذه العقللود مللن المذلللة لللم
ةا؟ ومللتى سللينتهى هللذا العللداد؟ ول جللواب عنللدهم لن تعللدوا شلليئ
العداد عندهم ل نهاية لمدته. قال الله تعللالى: (ولللو أرادوا الخللروج

لعدوا له عدةا) التوبة.

وليتهللم حللتى أصلللحوا عقائللد النللاس ، وبينللوا لهللم عقيللدةا التوحيللد
الصافية كما أنزلت على النبي صلى الللله عليلله وسلللم، وكمللا نقلهللا
ةا السلف الصالح، ولكنهم ل وللسف للل يبللدون بعضللها ويخفللون كللثير

منها.

فجل كلمهم في التوحيد ينصب على العامللة والضللعفاء، أمللا خللروج
الحكللاما الطللواغيت عللن السلللما ومللوالتهم لليهللود والنصللارى فل

يتطرقون إليه.

ومن العجب أن بلد السلما واقعة تحت النفوذ الجنللبي منللذ عقللود،
وليس الوجود العسكري الحتللي الصليبي الحالي نتيجة مفاجللأةا أو
انقلب طارئ في السياسة الدولية، بل هللو ثمللرةا سياسللة مسللتمرةا
من التبعية للغرب تمتد لما يزيد عن مائة عاما، ومللع ذلللك لللم نسللمع

ةا وبإشارات عابرةا وبعيدةا. ةا إل نادر من هؤلء عن هذه المصيبة شيئ
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وتلللارةا يشلللغبون بقلللولهم إن المجاهلللدين ل يقلللدرون المصلللالح
والمفاسللد، وأن مللا جلبللوه مللن المفاسللد أكللثر ممللا حققللوه مللن
ةا، ومللا هللو المصالح، ولكنهم ل يجيبون على السللؤال المحللرج: حسللن
السلوب الجهادي الللذي تقللترحونه والللذي يحقللق المصللالح ويتجنللب

المفاسد؟ والجواب عندهم هو: ترك الجهاد.
وإذا سللألتهم: لللو فرضللنا أن المجاهللدين لللم يقومللوا بللواجبهم ،
وانضموا إلى صفكم؛ صللف القاعللدين التللاركين للجهللاد تحللت شللتى
المبررات، فهل كان أعداء المة سيتوقفون عن عدوانهم؟ وهل كان
الفسللاد والفسللاد سينحسللر؟ وهللل كللان اليهللود سلليرحلون عللن
فلسللطين؟ وهللل كللانت إسللرائيل سللتكف عللن مخططهللا لتهويللد
فلسطين وهدما المسجد القصى والسعي لقامة إسرائيل الكللبرى؟
وهل كان العلمللانيون سلليكفون علن زأيغهللم وتضللليلهم؟ وهللل كللان
مروجللو الفاحشللة سلليتوبون ويتعففللون؟ وهللل كللان الطللواغيت
الحاكمون سيتركون كراسلليهم ويفتحللون أبللواب السللجون ويكفللون

جلديهم عن تعذيب شعوبهم؟ وهل وهل وهل؟

ةا مللن السللحب والحجللب، ثللم يضلليفون إلللى هللذه الشللبهات مزيللد
فيخاطبون الشباب بقولهم: لماذا ل تنشغلون بطلب العلم؟ لمللاذا ل
تنشللغلون بمحللاورةا الكفللار ومجللادلتهم؟ لمللاذا ل تنشللغلون بإنشللاء
المللدارس ورعايللة اليتللاما ومللداواةا المرضللى؟ لمللاذا ل تنشللغلون
بالدعوةا إلى العقيدةا الصحيحة؟ وليتهم صدقوا في دعوتهم لتصللحيح

العقيدةا. وحقيقة دعوتهم هي: لماذا ل تنشغلون عن الجهاد؟؟

إنه مرض فقدان المناعة العقائللدي الفكللري، فلنحللذره أشللد الحللذر،
فإن عاقبته الضياعا والخسران والذل والستسلما.

وحاصل دعوتهم تثبيط المجاهدين عللن الجهللاد، وإخلء الميللدان مللن
الشباب المجاهللد حللتى يللأمن الغللزاةا المعتللدين مللن أيللة مقاومللة أو
تدافع، ولذلك فإن أعداء السلما ينظرون إليهم في رضللا ويشلليرون

على حكوماتهم بإفساح المجال لهم) أ.هل 

وللماما المجاهد أسامة بن لدن محاضرةا طويلة بخصوص هذا الشأن
موجودةا بأكملها في الكتاب الجديللد (أسللامة بللن لدن مجللدد الزمللان

وقاهر المريكان).

ولبي قتادةا الفلسللطيني فللك الللله أسللره كلما رائللع وجميللل حللول
ةل فللي كتللاب (تحريللض المجاهللدين سللدنة الحكللاما هللؤلء نقلتلله كللام

البطال على إحياء سنة الغتيال). 

فللي اليللاما القليلللة الماضللية .. قللاما عللدد مللن أهللل العلللم مللن
المحسللوبين علللى الصللحوةا بالجتمللاعا مللع العلمللانيين والرافضللة
وغيرهم مللن أهللل الضلللل  ، بللدعوى الحللوار الللوطني والصلللح ..!
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فهل ترون أن الصلح ممكن أن يتم بأمثللال هللذه الحللوارات ؟ وهللل
إصلح أمثال هذه النظمة ممكن أن يكون بأمثال هذه الطرق ؟

ؤمن ي ل ت اب أن نتلذكر أن الح من المقدمات المهملة فلي هلذا الب
عليه فتنة فقد ينتكس وينكص على عقبيه بل قد يرتد عن ديللن الللله
عز وجل وهذا المر ل يختص بأحد دون أحد قال الللله عللز وجللل عللن
أحد كبار العلماء ممن قيل أنه يعلم اسم الله العظم:(واتللل عليهللم
نبللأ الللذي آتينللاه آيتنللا فانسلللخ منهللا فللأتبعه الشلليطان فكللان مللن
الغاوين* ولو شئنا لرفعناه بها ولكنلله أخلللد إلللى الرض واتبللع هللواه
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليلله يلهللث أو تللتركه يلهللث) العللرافا

 وقال تعالى في حق خيرةا خلقه وهم النبياء صلوات الللله176ل175
وسلمه عليهم:( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كللانوا يعملللون * أولئللك

 وهللذا88الذين آتيناهم الكتاب والحكللم والنبللوةا … اليللات ) النعللاما 
عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي كلان ملن كتبلة اللوحي، وكلان
يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد على عقبيه، فأمر رسللول
الله صلى الله عليه وسلم بقتله ولو وجدوه متعلقا بأسللتار الكعبللة..
ثم إنه تاب ورجع إلى السلما عاما الفتح أحضره عثمان بللن عفللان –
وكللان أخللاه مللن الرضللاعة – إلللى النللبي صلللى الللله عليلله وسلللم
فبايعه..وقصته برواياتها المختلفة بسطها وتكلم على فوائدها شلليخ
السلللما فللي الصللارما المسلللول والشللاهد منهللا أن كللونه مللن كتبللة
الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مللن كفللره وردتلله..
لما أتى بسببها.. وهذا سعد بن عبلادةا رضلي اللله عنلدما قلال عللى
رجللل يظهللر السلللما لسللعد بلن معلاذ رضلي الللله عنلله ل تقتللله ول
تستطيع أن تقتله قال أسيد بن حضير رضللي الللله عنلله إنللك منللافق
تجادل عن المنافقين واقره النبي صلى الله عليه وسلللم علللى هللذه
الكلمة كما جاء ذلك في الصحيحين.. وهذا عمللر بللن الخطللاب رضللي
الله عنه يقول لحاطب بن أبي بلتعه رضي الللله عنلله: دعنللي أضللرب
عنق هذا المنافق وفي رواية: فقد كفر.فقال رسول الله صلى الللله
ةا ، وما يدريك لعل الله اطلللع إلللى أهللل عليه وسلم: إنه قد شهد بدر

بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

مع أن باب التأويلت والمبررات مفتوحة على مصللراعيها لسللعد بللن
عبادةا ولحاطب ولغيرهم رضي الله عنهم إذا كانت كما يريللد مشللايخ
ومرجئة العصر الحاضر فهم أحد المؤسسللين للدولللة السلللمية فلي

المدينة:

I-فلماذا لم يقل الصحابة رضي الله عنهم كيف يسب أسيد
ةا فلحللوما ةا كللبير ةا مللن علمللاء الصللحابة ومجاهللد بن حضللير عالملل

العلماء مسمومة وعادةا منتقصيهم معلومة ؟.
II-ولماذا لم يقل الصحابة رضي الله عنهم أن ما فعله سللعد

بن عبادةا رضي الله عنه يتضمن مصلحة كللبيرةا عظيمللة ويللدفع
مفسدةا كبيرةا..كيف هذا ؟
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III-ولماذا لم يقل الصحابة رضي الله عنهم بللأن هللذا الرجللل
ةا لتهييج قبيلته الذي دافع عنه رئيس لقبيلة فهو يدافع عنه دفع
ضد السلما والمسلمين ودوللة السلما ويحافظ علللى الللدعوةا

ويؤلف قلوب القبيلة على الدولة السلمية ؟.
IV-ولماذا لم يقل الصحابة رضي الللله عنهللم أن هللذا الرجللل

كللان ظللاهرةا السلللما يصلللى ويصللوما ويجاهللد مللع المسلللمين
فحاله يلتبس على المسلمين ؟.

V-ولماذا لم يقللل الصللحابة رضللي الللله عنهللم أن سللعد بللن
ةل ملن الفضلائل وهللذه زأللة عبادةا وإن كان أخطأ إل أن لله جبلا
عالم ول يصح هذا القول ضد عالم له فضائل لمجرد زألة واحدةا

لم تتكرر ول يصح تتبع زألت وسقطات العلماء ؟.
VI-ولماذا لم يقل الصحابة رضلي الللله عنهللم لعللل سلعد بلن

عبادةا وإن كان أخطأ إل أنه متأول والتأويل يمنع من التوصيف
الشرعي للفعل والعقوبة ؟.

VII-ولماذا لم يقل الصحابة رضي الله عنهم يجب علللى أسلليد
ي ذر قبلل أن يرم بن حضير أل يتسرعا هكذا ويلتمس له ألف ع
ةا قللامت دولللة السلللما علللى تضللحياته بمثللل هللذا ةا كللبير مجاهد

الوصف الشنيع ؟.
لللم يقولللوا كللل هللذا لللم ؟.. لنهللم لللم يتعلمللوا نظريللات المصللالح
الظاهرةا الجزئية السطحية ولم تنقلب مرآةا بصلليرتهم وتسللود حللتى
ةا والبدعة سنة والسللنة بدعللة والتوحيللد ةل والباطل حق يرى الحق باط
شركا والشرك توحيدا والفساد مصلحة والمصلللحة فسللادا بللل إنهللم
يعلمللون أن التوحيللد أصللفى مللن العسللل المصللفى وأرق مللن المللاء
الزلل وأنقى من اللبن في الضروعا وإن قطرةا من الموالةا وشائبة
من مدح الطاغوت لعلها لمصلحة الدعوةا تكدر صفوه وتذهب بنقائه.

سلمان الفارسي وبلل بن رباح  وصهيب الرومي رضي الللله عنهللم
لما قالوا لبى سفيان (لم تأخذ سيوفا الله من عدو الله مأخذها).

قال أبو بكر الصديق: (أتقولون هذا لسيد قريللش) فقللال للله رسللول
الله صلى الله عليه وسلم: (إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك).

فماذا يقول المشايخ وطلبة العلم لو قلنا للداعية الكبير والمشهور:
إنك منافق تجادل عن الطواغيت.. أو قلنللا للعللالم الكللبير: لن كنللت
أغضللبت المجاهللدين المللؤمنين أوليللاء الللله بمللدحك للطللاغوت لقللد

أغضبت ربك..؟؟!!.

هذا ما ذكرته في كتاب (اليات والحاديث الغزيرةا علللى كفللر قللوات
اللقللاء الللوطني للحللوار الفكللري، الللذي عقللددرعا الجزيللرةا) وأمللا 

للل15برعاية المرتد عبد الله بن عبد العزيز، في الفترةا مللن  بالرياض
ما وحضره بعض الرموزأ مثللل18/6/2003ل15هل الموافق 18/4/1424

سلمان العودةا وعائض القرني وعوض القرني الللخ القائمللة والتقللوا
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مللع بعللض أعللدائهم بللالمس أمثللال ربيللع المللدخلي وفالللح الحربللي
ةا علللى سلللمانوحسللن الصللفار الرافضللي ...الللخ فل أجللد أفضللل  رد

) طبعللة دار2/64الغربللاء (العودةا أفضل من قوله في كتابه سلسلللة 
قللد تجتمللع بعللض الفللرق علللى الكفللرهللل : (1411ابن الجوزأي عللاما 

نيللة الصللريح الواضللح الللذي ل شللك فيلله؛ كاجتمللاعا الحللزاب القوم
نية، وإنكارهللا للخللوةا اليمانيللة، والوطنية على أساس الرابطة القوم
ومنحهللا حللق التشللريع والسلللطة للبشللر مللن دون الللله، وإهانتهللا
للسلللما وأهللله، وكاجتمللاعا بعللض أصللحاب الطللرق الصللوفية علللى
ندعين لنفسللهم رتبللة أعلللى مللن رتبللة النبللوةا؛ بللل زأعمللائهم الملل
ندعين حلول اللهيللة فيهللم، والناسللخين للتكللاليف علن أتبلاعهم والم

ومريديهم، والزاعمين الخذ عن الله بل واسطة. 

ندون الله نمن يحا ةيا، م ةقا اعتقاد وهذه الراية وتلك تجمع المنافقين نفا
ورسوله، وممن ل يستحي من التصريح بالردةا والخروج عن الللدين للل
نمة القادةا المتبوعين منهم كذلك ل؛ كمللا تجمللع الرعللاعا والللدهماء وعا
ةة حين تملك القوةا والسلطان ممن يلتفون حولها رغبة أو رهبة خاص
نعون مللن ني ، أو تكون على علقة بمن يملك القوةا والسلطان ممن ل 
ةئا، ةئا، ول يفهمون من أصول الفرق التي ينتسبون إليها شللي المر شي
ةل للل لسللماعا شلليء مللن تلللك الصللول، أو وليس لديهم استعداد ل أصلل
مناقشتها، أو قبولها، فهم مشللغولون بهمللومهم اليوميللة علن ذلللك،

نلون، مقيمون للشعائر الظاهرةا.  ولكنهم في الجملة مص
نمعات هي تجمعات كفرية من حيث المبدأ الذي تقللوما ومثل هذه التج
ييرها، لكن نتها، والقيادات الواعية التي تس عليه، والراية التي تقف تح
نوجلدت أغلبيللة مسللمة نفة أفرادها؛ بلل ربملا  ل يلزما من ذلك كفر كا
نيللة علمانيلة كلافرةا داخللل حلزب أو حركللة أو نمللة أقل نفلة تحلت زأعا مغ
نت أحللوال كللثير مللن هللؤلء التبللاعا بر نب نسلل طائفة أو نحلة أو بلللد، ولللو 
ةعا بالكفر، ولوجدت ةما في وصفهم جمي ةجا عظي نفلين؛ لوجدت حر المغ
لهم تأويلت إن كان ل يمكن أن تنطلي على العالم أو طللالب العلللم
نلهم مللن غوغللاء أو العاقل الحصيف، فمن الممكن أن يغللتر بهللا أمثللا
نقللة دينهللم، نصللرون فللي أمللورهم، إضللافة إلللى ر النللاس الللذين ل يتب
وضعف يقينهلم، وإيثلارهم العاجلل عللى الجلل ، والتكفيلر لبلد أن

يكون بأمر واضح غير ملتبس. 

نيللة فللي العللالم السلللمي؛ ومن المثلة على ذلللك: التجاهللات القوم
نت نية، واستبعد ةل من دعاةا القوم نت غير المسلمين أص فإنك إذا استبعد
ةدا مللن أفكللار ومبللادئ أعلنوهللا ةما أكيلل نمن علم نفاقهم العتقادي عل
نية، ويرددون بعللض ةرا قوم نمن يحملون أفكا نت بعض  وصرحوا بها؛ وجد
نمللة نسللبون للل عنللد عا بح ني المصللطلحات الشللائعة فلي تلللك الوسللاط، و
نية؛ وجدتهم ملتزمين بالشللعائر، الناس ل من أصحاب التجاهات القوم

ةل غير الكفر ). غير قائلين بقول ل يحتمل تأوي
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صدر لكم عدد من الكتب والبحاث .. فهللل لكللم أن تعطونللا لمحللة
موجزةا عن كل واحد منهم ؟ وما هي مؤلفاتكم القادمة بإذن الله ؟

 كتللابصدر لي بفضل الله عز وجللل إلللى الن سللتة مؤلفلات أولهللا:
(الباحث عن حكم قتل أفللراد وضللباط المبللاحث) وفللي النيللة إصللدار
بة وهللذا الكتللاب ننقحلل بةا وم طبعة جديدةا للكتاب بحول الله وقوته مزيللد
ةة في أوساط المباحث وبدأ انتشر انتشار النار في الهشيم وأثار بلبل
نمله من منبركم المبللارك مللا يزيللد بر منهم يخافا من القتل وقد ح كثي
علللى السللبعة الفا إلللى يومنللا هللذا وهللو كمللا تعلمللون يللبين حكللم
المباحث ويشرح طبيعة عملهم وعمل الجيللوش المعاصللرةا وحكمهللم
في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وإجماعات أهل
العلم كما يبين بعض المسللائل مثللل مسللألة العللدو الصللائل ومسللألة
مداهمة المنازأل وفيه بعض الوصايا القيمة للمجاهللدين وكللان سللبب
تأليفه ما جرى من مطاردات للمجاهدين في أرجاء الجزيللرةا العربيللة

هل .1423وبالذات حدث الشفا في شهر رمضان من عاما 

 كتاب (تحريض المجاهدين البطال على إحياء سنة الغتيال)وثانيها:
وهذا الكتاب واضح من عنوانه أوردت فيه الدلة من الكتللاب والسللنة
وكلما فقهاء المسلمين على مشروعية الغتيللالت لئمللة الكفللر ثللم
ذكرت فيه أسباب الغتيالت وطرقها ووسائلها والهدافا المقترحة
للبدء بها .....الخ ثم ختمته كالمعتاد بوصايا لتاج رؤوسنا المجاهللدين

الخيار نصرهم الله.

 كتللاب (اليللات والحللاديث الغزيللرةا علللى كفللر قللوات درعاوثالثهللا:
نع نصللر طللواغيت الصللليب والللردةا بث في كللل ممتنلل الجزيرةا) وهو بح

هل1424وهذا الكتاب جاء مع بدء وأثناء حرب العراق الخيرةا من عاما 
وذلك أن قوات درعا الجزيرةا انطلقت مللن دول الخليللج إلللى الكللويت
لمساندةا الصليبين في حربهم للعللراق فوضللحت حكمهللم مللن كتللاب
الللله وسللنة نللبيه صلللى الللله عليلله وسلللم وكلما فقهللاء وعلمللاء
ةل على ذلك ثم أكللدت المسلمين وقد ذكرت ما يقرب من عشرين دلي

على قاعدتين مهمتين في الحديث في مثل هذه المسائل وهما: 

القاعدةا الولى : (أن تبين الموانع إنما يجب في المقدور.1
عليه، ول يجب فللي الممتنللع أو المحللارب) وبعبللارةا أخللرى (أن
الفلللرد فللي الطائفللة الممتنعللة عللن القللدرةا للله حكللم رءوس

الطائفة).

القاعدةا الثانية: أن شللروط التكفيللر ومللوانعه وأسللبابه ل.2
تثبت وتعتبر إل بدليل شرعي معتللبر أو بمعنللى آخللر ( المانعيللة
والشرطية وكذلك السببية لبد لثباتها واعتبارها دليل شرعي)
فالموانع والشروط والسباب كل ذلللك مللن الحكللاما الشللرعية

الوضعية التي وضعتها الشريعة بتوقيف.
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 كتاب (نصوص الفقهاء حول أحكاما الغارةا والتترس) وهللذاورابعها:
الكتاب جاء بعد غزوات الرياض والدار البيضاء والشيشللان وذلللك أنلله
خرجت رؤوس شيوخ الحكوملات المعاصللرةا يجرملون هللذه العمليللات
نج واهية لمن بصره الله وقللد ذكللرت نصللوص فقهللاء المسلللمين بحج
على امتداد القرون حتى يعلم المجاهدين أن كل فقهللاء المسلللمين
يؤيدون ما قاموا به من أعمال وأن هؤلء المللوظفين (كمللا سللماهم
الماما أسللامة بللن لدن) مللن خطبللاء وإعلمييللن شللهداء زأور وعملء
ةا فليللزد المجاهللدون لدى هذه الحكومات لن يخرجوا عن سياستها أبد

من هذه العمال حتى تنكشف الغمة عن المسلمين.

 كتللاب (وجللوب اسللتنقاذ المستضللعفين مللن سللجونوخامسللها:
الطواغيت والمرتدين) وهذا الكتاب يتحدث عن مسألة فكاك السرى
ةى علللى كواهللل المسلللمين ل ةا وأنه واجب ملقلل من الطواغيت عموم
يعذرون بترك أسراهم وبينت فيه واقع السجون في الللدول العربيللة
المرتدةا بذكر قصص وآهات من داخل هذه السجون ثم ذكللرت الدلللة
من الكتاب والسنة على فكاك السرى ثللم اتبعللت ذلللك بللذكر أقللوال
علماء وفقهاء المسلمين في فكاك السرى ثم ذكللرت فيلله مواقللف
لرفة لخلفللاء وقللادةا المسلللمين فللي فكللاك السللرى ثللم تاريخية مشلل

ختمته كالمعتاد بوصايا  للمجاهدين.

نمجللدد الزمللانوآخرها وما أدراك ما آخرهللا:  كتللاب (أسللامة بللن لدن 
وقاهر المريكان) وهو كتاب ضللخم حللول المللاما العظيللم والمجاهللد
الكريم أسامة بن لدن نصره الله ولعلي أن أكون قدمت بعض الوفاء
لهذا الرجل الذي أحبه المليين وقد ذكرت فيلله اسللم المللاما أسللامة
ونشأته وأسرته ثم ذكرت أقوال العلماء وطلبللة العلللم فيلله وأقللوال
المشاهير والمثقفين وأقوال الكفار (الحق ما شهدت به العداء) ثم
نتهللم والشللائعات مللع إحصاءات وأرقاما حوله ثم أعقبت ذلللك بللذكر ال
الرد عليها ثم بينت جهاده وتكلمت عنه وعللن القيللادةا ومللدى الخلللل
الحاصل لدى المسلمين في اتخللاذ القيللادةا ثللم ذكللرت السللتراتيجية
التي يسير عليها باتخاذ الحرب غير المتوازأية فللي حربلله مللع أمريكللا
وأتبعت ذلك بمقالت حول الماما أسامة بن لدن وتنظيمه ثللم شللعر
في إمامنا شرح الله صدره ثم ذكرت مللوقفين مللؤثرين لهللذا المللاما
وقبل الخير ذكرت كل ما تسنى لللي مللن كلمللات وبيانللات ولقللاءات
لهذا الماما بعد هذا المشوار الطويللل ختمللت الكتللاب نسللأل الللله أن
وازأين ي م ول والبركلة وأن يجعلل ذللك ف يطرح له ولملا قبلله القب

حسناتنا وحسنات كل من نشره وطبعه ووزأعه .

ني بأن جمعتها ثللم قمللت مللع بعللض ةا من الله عل وهناك إصدارات أيض
الخيار بنشرها وتوزأيعها بكثافة في كل أرجاء الجزيرةا العربيللة وقللد
ةا ساعد في ذلك الكثير من الخوةا ممن ل نعرفهم جزاهللم الللله خيللر
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وطريللق العللزةا1في نشرها ونسخها وهي اسطوانات طريللق العللزةا 
.3وطريق العزةا 2

أما عن ما أنوي القياما به في المستقبل بحول الله وقوته فالقضلايا
ني هو إصدار ةا عل ةا ولكن أشد ذلك إلحاح بةا جد التي تدور في البال كثير

ةا بعنللوان4طريق العزةا رقم   وأمللا المؤلفللات فلعلللي أن أكتللب كتابلل
(إتحافا البشر بذكر مناقب المل محمد عمللر) وإخللراج كتللاب (وصللايا
للمجاهدين) هذا ما أفكر فيه في هذا الوقت والله أعلللم بمللا سلليجد

من قضايا نسأل الله التوفيق والعانة. 

كثير من الناس يخلطون في حللديثهم مللا بيللن الدولللة السللعودية 
المعاصرةا وما بين تلك الدولللة السللعودية الولللى .. فللتراهم يزكللون
الخيرةا بأفعال الولى .. أو يحملون الولى أخطللاء الخيللرةا .. فهللل
من فوارق بين الدولتين ؟ وهل يعد صوابا الجمع بين الللدولتين فللي

بوتقة واحدةا ؟

هنللاك فروقللات مهمللة لكللل متللابع وقللارئ للتاريللخ فالدولللة الولللى
ةا عن الدولة الثالثة إذ الولى نشرت دعوةا محمد بن عبللد تختلف تمام
الوهاب وحاربت الشللرك وأقللامت شللرعا الللله يقللول محمللد بللن عبللد

): (لست ولللله الحمللد252الوهاب رحمه الله في رسائله الشخصية (
أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إماما من الئمللة الللذين
أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم ، بل أدعو إلللى
الله وحده ل شريك له ، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الللله عليلله
وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم وأرجو أنللي ل أرد الحللق إذا
أتاني ، بل أشهد الله وملئكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمللة مللن
لن الجدار بكل مللا خالفهللا الحق لقبلنها على الرأس والعين ، ولضرب
من أقوال أئمتي حاشا رسول الللله صلللى الللله عليلله وسلللم فللإنه ل

يقول إل الحق...).

يقول الشيخ السير أبو محمد المقدسي فك الللله أسللره فللي كتللاب
): (أكثر من كتبوا عن هللذه الدولللة الخبيثللة (أي10الكواشف الجلية (

لما شيعة رافضللة، أو لناس دينهم..... أ المعاصرةا) التي أفسدت على ال
نبسطاء والمغفليللن لسذج وال لهم كثير من ال لتى تو شيوعيون ملحدةا، ح
لرأ إلللى لرأ منها إل أعداء الشريعة والدين، فأنللا أبلل أنه ل يعاديها أو يتب
لضللالة الكللافرةا، الللله تعللالى مللن هللؤلء وهللؤلء ومللن معتقللداتهم ال
لنة والجماعللة مللا كللان عليلله النللبي وأصرح بعقيدتي عقيدةا أهل السلل
لصالح من صحابته وتابعيهم من خير لسلف ال صلى الله عليه وسلم وال
لسللوء علمللاء آل لطريق على علمللاء ال لرح بهذا لكي أسد ال القرون، أص

سعود من قذفني بشيء من هذا أو غيره..
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لروافض لدين من ال ةا لكي ل يفرح بكتابي هذا أعداء الله وأعداء ال وأيض
لر لهللم بلله عيللن، فمللا لجلهللم كتبتلله ول لسللواد والشلليوعيين أو تقلل

أعينهم ول لحولها...

لارهم وبيللن لجارهم وكف لرقون بين آل سعود اليوما ف للذين ل يف أولئك ا
لرقللون بيللن لتوحيللد، ول يف للذين نصللروا دعللوةا ال أولئك الوائل منهم ا
لمد بن عبد الوهللاب وأولده فللي الزأمنللة لسوء اليوما وبين مح علماء ال
الغابرةا.  فليشرقوا وليغصوا بباطلهم، فل نعمة لهللم ول كرامللة وإن
عود.... فلسلنا ملن الغبلاوةا شاركونا العلداوةا والبغضلاء لحكلم آل س
لو.... أو كللافر علللى كللافر، لو على عللد لمن يضيع عمره في نصرةا عد م
لثبللات لطللواغيت.  نسللأل الللله العافيللة وال ةا لل لمن يكون أداةا وبوق ول م

وحسن الخاتمة، هو حسبنا، ونعم الوكيل....).

ومن المهم التنبيه على أن الحكاما والقواعللد الشللرعية ثابتللة وإنمللا
ةا لشرعا الللله عللز ةا مطبق التغير في البشر فمن أصبح من الناس مؤمن
وجل أتت الحكاما الشرعية الثابتة بنصرته وموالته والذب عنلله فللإذا
ةا أتت الحكاما الشرعية الثابتللة بلالبرآةا منلله أمسى ذلك النسان كافر
ةا أحكامنا الصادرةا تجاه أي شخص والعداء له وغير ذلك من الحكاما إذ
تنبني على إيمانه أو كفره إسلمه أو شركه فقريللش فيهللا المسلللم
المناصر لدين الله وفيها الكافر عدو الله ورسوله والمؤمنين وكذلك
آل سعود من الولين والخرين وأي أسرةا أو قبيلة أو مجتمللع فيهللم
المؤمن الصادق وفيهللم المنللافق وفيهللم الكللافر فربمللا نثنللي علللى
شخص صباح هذا اليوما لما أظهره لنا من إيمان وإسلما ونلعنلله فللي
مساء نفس اليوما لما أظهره من كفر وشرك (وهللذه البديهيللة الللتي
ةل أو بسبب التعصللب والتبلاغض والهللواء اليللوما نسيها الناس إما جه
ةةا مستفيضة أمثلتها على مر التاريللخ، وفللي التاريللخ السلللمي سللير
ةا إلى يومنا هللذا وسلليبقى هكللذا سللنة مللن سللنن الللله تعللالى. وسلف
ةا للكفللر يقولللون لفرعللون : ( أئللن لنللا فسحرةا فرعون جاءوا رؤوسلل
ةا إن كنا نحن الغالبين ) فكان لهم حكم شرعي هو الللبراء منهللم لجر
ومنابذتهم مع فرعونهم . وأمسوا بعد اللقللاء بيللن فرعللون ورسللول
الله موسى عليه السلما شهداء من أفضللل شللهداء الحللق يقولللون :
( لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنللا فللاقض مللا أنللت
قاض إنما تقضي هذه الحياةا الدنيا ) فصار حكمهم حكللم كللل مللؤمن
من الولء وحقوقه والصحابة قبل إسلما أحللدهم كللان للله حكللم مللن
البراء وبعد إسلمه حكم من الولء وبعض مللن اسلللم ارتللد فاسللتحق
البراء والقتال وبعضهم عاد فأسلم وحسن إسلللمه فاسللتحق الللولء
فيان رضلي اللله عنله كلان والنصرةا وهكذا. فهذا معاوية بن أبلي س
ةا على علي رضي الله عنه يجب قتاله مع المللاما الشللرعي فلمللا باغي
صالحه الحسن رضللي الللله عنلله واجتمللع عمللوما أهللل السلللما علللى
ةا يجب قتال الخارجين عليه مللن البغللاةا معاوية عنه صار خليفة شرعي
والخللوارج وهكللذا ..). أنظللر كتللاب (أفغانسللتان والطالبللان ومعركللة

السلما اليوما).
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والسؤال هل يجوزأ لحد اليوما أن يثنلي عللى حكوملة المللك حسلين
ةل بأفعللال دولللة السلللما الولللى لنهللم وابنه عبد الله في الردن مث
على حد زأعمهم من آل البيت؟؟!! وهل يجوزأ لحد أن يحمللل جرائللم
وكفر دولة الردن على زأعمهم هم علللى دولللة السلللما الولللى؟؟!!
إن هذا المنهج منهج أعوج ل يستقيم وأظن أن الفكللرةا وصلللت إلللى

أذهان القراء. 

أما الدولة السعودية المعاصرةا فكل مطلع يعلم أنها (صلليغت صللياغة
نحميللت بحمايللة أمريكيللة، فأوفللدوا واسللتقدموا ورحبللوا إنجليزيللة و
واسللتقبلوا وهيئللوا ومكنللوا لقللوى الكفللر كلهللا علللى أرض جزيللرةا

السلما ليدنسوها بكفرهم وصلبانهم وعهرهم وسكرهم.

فالقواعد العسكرية المريكية الكبرى على أرض الجزيللرةا وقللد ازأداد
حجمها وحكمها وأمرها وسطوتها بعد أزأمللة الخليللج واسللتقداما فهللد
بن سعود لكثر مللن نصللف مليللون جنللدي أمريكللي لحمللايته وعللائلته

وقصوره وملكه وعرشه.

ومللازأال آلفا الجنللود المريكييللن مرابطيللن مسللتقرين علللى أرض
ذلك لطان (العلار) بلالخرج إل مثلال  واضلح ل الجزيرةا وما قاعلدةا س
الستيطان ثم أصبحت هذه الجزيرةا تستقدما العمللالت الوافللدةا مللن

مختلف الجنسيات والديانات من الهندوس والبوذيين وغيرهم.

وأصبحت المجمعللات السللكنية الضللخمة لهللؤلء الكفللار وسللط أحيللاء
المدن الكبرى كالرياض و الدماما وجدةا والطائف وأبها وغيرها.

ةا للعرايللا مللن نسللاء أمريكللا وأوربللا وأصبحت شطآنها الذهبية منتجعلل
وغيرهم بحماية من جنود ابن سعود والويل كللل الويللل لمللن يعللرض
لهللم أو يضللايقهم أو يفللتي بعللدما جللوازأ دخللولهم وتدنيسللهم طهللر

الجزيرةا.

وقد دأب عبد العزيز بن سعود من أول أيللامه علللى اسللتقداما أوليللاء
نعمته من النجليللز ثللم المريكللان  ويسللتقبلهم فللي قصللره الخللاص
وأبللاح لهللم أرض الجزيللرةا يصللورون ويتجولللون ثللم سلللمهم أعظللم
صفقة تجارية في التاريخ كما سيأتي وللتدليل على صحة هللذا انظللر
الكتاب الذي أصدرته بفخر واعتزازأ المانللة العامللة للحتفللال بمللرور
مائة عاما علللى تأسلليس المملكللة والللذي عنللوانه ((المملكللة العربيللة
السعودية..في عيللون أوائللل المصللورين)) الللذي أعللده وليللاما فيللس

)12وجيليان غرانت ودبج بمقدمة لمير الرياض سلمان في صفحة (
مايلي (بدأ أوائل الرحالة من الوصول إلى نجد في هذه الفترةا، وهم
تواقون لخلق اتصال مع المير عبللد  العزيللز آل سللعود فللي الريللاض

هللل1331وكان مللن هللؤلء الللدنماركي (بللاركلي رونكيللار) فللي عللاما 
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والبريطانيون جيرارد يشمان في نفس العاما ووليللاما شكسللبير عللاما
هللل وبصللراحة يقللول1336هأ. وهاري سان جللون فيلللبي عللاما 1333

الكللاتب فللي نفللس الصللفحة(إنهللم مللدفوعون بالتشللجيع الرسللمي
لنشاطاتهم السياسية) يعني الجاسوسية على الدولة العثمانيللة فللي

ضيافة المير عبد العزيز.

ةا ةا لهؤلء الجواسيس ومقللر ثم أصبح قصر عبد العزيز بن سعود مركز
لهم يستقبلهم ابن سعود للود القديم بينه وبينهم.

) مللن الكتللاب السللابق (ترسللخت بحلللول أوائللل14وفللي صللفحة (
الخمسينيات من القرن الماضي "الثلثينيللات مللن القللرن الميلدي "
مكانة الرياض كعاصمة للمملكة العربية السعودية، وقد تعللاقب علللى
زأيارتها العديد من الدبلوماسلليين الللذين كللان الملللك عبللد العزيللز آل
سعود يستضيفهم في قصر الضيافة بالبديعللة علللى الضللفة الغربيللة
لوادي حنيفة وكان من بين أولئك جيرالد دي غللاوري وهللو المبعللوث
البريطاني الخاص لدى الرياض خلل الحرب العالمية الثانيللة وأنللدرو

رايان.. ويذكر أسماء عدةا.

) من الكتاب (قاما المكتشللفون المريكيللون لحسللن15وفي صفحة (
اط صلور ممتلازأةا ليلس للمنطقلة الحظ ل لحظ لحسن الحظ لل بالتق
الشرقية وحدها وإنما للرياض وجدةا والطائف ونجللد والحجللازأ وكللان
من بين ابرزأ مصوري أرامكو ماكس سللتاينكي وفلويلد أوليفللار وجلو
ماونتين وأيلو باتيجل  (والمشهور بلقب القرصان) ثم ينشر الكتللاب
صورهم. وللعلم فإن صللورةا هللذا الخيللر الملقللب بالقرصللان يظهللر
فيها شبه عاري وهو يلبس الصليب وعليلله آثللار الكهنللوت النصللراني

الصليبي.

هذه هي البداية فما عسى أن يكون الحال الن.

الحال الن هو ما عبر عنه سفير السللعودية فللي واشللنطن بنللدر بللن
سلللطان حيللث شللبه جزيللرةا العللرب المباركللة بللامرأةا بغللي عللاهر
والمريكان بالفحل النهم لمضاجعتها لكنها تمتنع مللن خلللع ملبسللها

فيأتي دوره هو كوسيط قواد بينها وبين من يزني بها.

ما مقلال بعنللوان أنبللوب إللى9/12/1991في مجلة النيوزأويك تاريلخ 
ةا. ةا جديد ةا ملكي الرياض الوسيط المير السعودي بندر يرسم دور

 من المجلة (العللرب يبللدون مثللل المللرأةا الللتي24يقول بندر صفحة 
تناما معك في الفراش لكنها ل تريد أن تخلع ملبسها شخص ما يجب
ةا).انظللر رسللالة (الخصللائص أن يسللاعدهما ليفهمللا بعضللهما بعضلل

الشرعية للجزيرةا العربية).
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ةا لبللد مللن التفريللق بيللن دولللة نصللرت ديللن الللله وأخللرى ارتكبللت إذ
النللواقض تلللو النللواقض وعلللى كللل مريللد للحللق أن يقللرأ كتللاب
(الكواشللف الجليللة فللي كفللر الدولللة السللعودية) وكتللاب (النظللاما
السعودي في ميزان السلما) الول لبي محمللد المقدسللي والثللاني
للحركة السلمية للصلللح ففيهللا تفصلليل وإسللهاب فللي كفللر هللذه

الدولة عجل الله برحيلها آمين.

فيما يخص الحداث على الجبهة العراقية .. كيف تقرأون الحداث
هنللاك ؟ ومللا هللي نصلليحتكم للشللباب المتحمللس للجهللاد فللي تلللك

الجبهة ؟

نع للعللراق الورطللة الكللبرى والمسللتنقع ل أظنه يخفى على كل متللاب
الرهيب الذي تورطت فيه أمريكا فهي حللتى لللو لللم تأتهللا أي ضللربة
بةا مهزومة بحول الله للمجاهدين كما هو متوقع بإذن الله فهي خاسر
وقللوته فقتلهللا بالعشللرات وأنللابيب النفللط لللم تسللتطع حمايتهللا
وجنودها في وضع نفسي رهيب ومعنويات منهللارةا بللل بللدأ بعضللهم
بالنتحار وبعضهم بدفع مبالغ للمهربين لتهريبه خللارج العللراق حللتى

ةا وهللذا قبللل25أن تومي فرانكس قال: أنهم يواجهون   عمليللة يوميلل
نر مللن الن وهللذا كللله مللن مكللر الللله عللز وجللل بهللذه الدولللة شلله

المستكبرةا والتي ظنت وقالت من أشد منا قوةا ؟!!.

وما يسرنا ويفرحنا في الجبهة العراقية هو التواجد المكثللف لطلئللع
الجهاد والمجاهللدين فقللد جللاء فللي مفكللرةا السلللما: (قللالت وكالللة
النباء الفرنسية إن نشاط مجموعات وهابية سلللفية مناهضللة بشللدةا
للوليات المتحدةا تزايد في العراق في الفترةا الخيرةا مستفيدةا مللن
الخوفا لدى السنة من المد الشيعي الللذي ظهللر بعللد سللقوط نظللاما

صداما حسين ).

ةا: (حللذر الحلاكم الملدني المريكللي فلي العللراق بللول وجاء فيها أيض
بريمر يوما السبت مما أسماه التهديللد اللذي يشلكله تنظيللم القاعللدةا

وتنظيمات أخرى على القوات المريكية في العراق).

فمن نعم الله عز وجل أن طلئع الجهاد فللي كللل مكللان هللي حللديث
الناس في القنللوات الفضللائية والجرائللد والمجلت وهللذا يللدل علللى
نتحدثه هذه الطلئع في صفوفا أعداء الله من نكاية مدى التأثير التي 
وتللدمير فل يكللاد تمللر سللاعة إل وخللبر عمليللة يللأتي إمللا مللن أرض
الرافدين (العللراق) أو مللن أرض خراسللان (أفغانسللتان) أو القوقللازأ
(الشيشان) أو الجزائر أو كشللمير أو غيرهللا مللن الراضللي الملتهبللة

تحت أقداما الطواغيت فالحمد لله على نعمائه.

وأما الدور المنوط بشللباب السلللما فللي العللراق فهللو الثخللان فللي
أعداء الله المريكان والتحالف وكذلك المرتدين الذين يتعللاونون مللع
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المريكان وإيصال صوتهم وأخبارهم إلى وسللائل العلما وليحرصللوا
على الترتيب والتنظيللم والسللرية كمللا أوصلليهم بالثبللات وذكللر الللله
ةا وطاعة الله والرسول في كللل صللغيرةا وكللبيرةا وعللدما التنللازأعا كثير
والخلفا فيصابوا بالفشل وذهاب الريح وأوصيهم بالصبر أسأل الللله
ةا ويثبللت أقلدامهم وأن ينصللرهم علللى القلوما أن يفلرغ عليهللم صلبر

الكافرين آمين.

وأما من يريد الذهاب إلى العراق من شباب السلللما فل أجللد وصللية
ننشر في سلسللة الحللرب الصللليبية علللى العللراق حيللن له أفضل مما 

نطرح السؤال العشرون: ( وهل يمكن الوصول إلى العراق ؟ ). 

( الجواب : نعم يمكن الوصول إلى أي مكان فللي العللراق لمللن عللزما
ع على الوصلول ، ول يوجلد مسلتحيل ، العلراق لهلا حلدود طويللة م

ةا ، تحللدها تركيللا وسللوريا والردن3700جيرانهللا تعللادل  كلللم تقريبلل
ةا أن يتعللذر الللدخول عللن والسعودية والكويت وإيران ، ل نتصللور أبللد
طريق كل هذه الدول إلى العراق ، وهناك طرق مسلللوكة حللتى الن
ةا عليهللا ، ول يمكللن ةا أن تللذكر حفاظلل للدخول إلى العراق ل نرى أبللد
للصللليبيين وأعللوانهم مهمللا فعلللوا أن يغلقللوا كللل المنافللذ ، فأثنللاء
تكالب مائة دولة على أفغانستان لم يتمكنوا من إغلق حدودها حللتى
الن ، ولللن يسللتطيعوا بللإذن الللله تعللالى أن يفعلللوا ذلللك ، ل فللي

ةا . أفغانستان ول في العراق أيض

ةا أن الغزاةا إذا سيطروا على بغداد وبدأت عملية تنصلليب حكومللة علم
عسكرية صليبية ، أو حكومة عراقية عميلة ، فإن هذا الجراء سيفتح
ةا الحدود العراقية من جميع الدول المجاورةا ، وستشهد العراق تللدفق
ةل مللن جميللع المنظمللات والجهللات الحكوميللة والتجاريللة ةا هللائ بشللري
الرسمية وغير الرسمية ، وهذا المللر سلليتيح الللدخول لكللل مللن أراد

بكل سهولة .

ونحن نقول باختصار هنا أن الدخول إلى العللراق يحتلاج إللى التنللبيه
على أمور هي : 

ةل: وجود مندوب في الطرفا العراقللي يسللتقبل مللن أراد العبللور ، أو
ومللن ثللم يللوجهه إلللى المللاكن المنللة الللتي سللبق إعللدادها ، وهللذا
المطلللب يعللد أهللم المطللالب ، ويلللزما منلله السللتطلعا الجيللد داخللل
ةا ليتم نقل من دخل إليه ، ثم العراق للوصول إلى أفضل الماكن أمن

توجيهه بعد ذلك حسب اعتبارات عسكرية .

ةا أو غيللر ةا: ترتيب أمر المعبر الحدودي ، فللإذا كللان المعللبر رسللمي ثاني
رسمي ل أي تهريب ل لبد من التأكد منه وذلك بمعرفللة عللدما ممانعللة
الدولة التي سيعبر منها إلى العراق ، ول نعني بأن من أراد أن يعللبر
د ملن التأكلد لبد بأن يأخذ الذن الرسمي من تلك الدولة ، ولكلن لب
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أن الدولة تقبل أن يدخل شللخص بهلذه الصللفة وهللذه الجنسللية إللى
ةا ، أما إذا كان غير رسللمي فل أهللم مللن العراق إن كان العبور رسمي
ةا ، ول يمكن معرفللة الطريللق التحرك عن طريق التهريب القل خطر
ةا إل بالستطلعا والدراسة ، وعلللى كللل حللدود يوجللد مللن القل خطر
المهربين ل يحصيهم إل الله تعالى ، فالستفادةا منهم أمللر مطلللوب
ولو لول مرةا ، بعد الستطلعا الجيللد للمعللبر يتللم مللن خلللله تحديللد
ةل الجنسية النوعية المناسبة من الشباب الذين يناسبون للعبور ، فمث
أو اللياقة البدنية أو حتى اللون والهيئللة ، فلبللد مللن وجللود النوعيللة
التي تناسب المعبر ، وعلى كل من أراد أن يعبر أن يعد نفسه لجميع
ةا ل يكللون هللذا العللداد الفتراضات التي تواجهه في الطريق ، وغالب

إل عن طريق مسئول التهريب .

ةا: الحفاظ على سرية المعبر والعاملين عليلله ، ول يمكللن أن يتللم ثالث
ةا الحفاظ عليه حتى يمنع عبور الشباب الذين لم يتم التأكد منهم أمني
، لن أجهزةا المخابرات في كل دولة تسعى جاهدةا لختراق الشللباب
ومعرفة طرق التهريب لتتمكن من اليقاعا بالشباب ، لذلك ل يرسللل
عبر المعبر إل من تم التأكد منه بشكل كامل بأنه مأمون من الناحيللة
المنية ، وكل من وصل إلى المعللابر دون تزكيللة مؤكللدةا فل يناسللب

ةا على غيره من الشباب . إدخاله مهما كان حاله حفاظ

إضافة إلى ذلك حتى الشللباب الللذين يريللدون العبللور لبللد أن يكللون
ةا في إخفاء اسم مكان التهريب أو حرص القائمين على التهريب بالغ
موقعه أو أي معلومات عنه ، كما يجللب علللى الشللباب عللدما الحللرص
على معرفة مثل هذه المعلومللات الللتي تضللر ول تنفللع ، فلللو قبللض
على أحد فإنه ربما ل يصبر على عدما العترافا من أين وكيللف دخللل
ومن ساعده على ذلك ، لللذلك لبللد مللن الحللرص علللى إخفللاء موقللع

المكان أو اسمه لكل من أراد أن يدخل منه إلى العراق .

كما يجب على العاملين على التهريب تغيير أسلوب التهريب وطرقه
بين الفترةا والخرى حتى ولو لللم يشللعروا بخطللر أمنللي ، حيللث إنلله
بالمكان تغيير السلوب الول إلى أسلوب آخر ثللم العللودةا إليلله بعللد

فترةا .

هللذه فللي ظننللا بعللض المللور الللتي يجللب مراعاتهللا للوصللول إلللى
العراق ).

في الونة الخيرةا كثر الحديث عن أسلمة حزب البعث و عدو الللله
صداما حسين .. وما ذلك - غالبا - إل حماسة لي جهة تعادي أمريكا -
دمرها الله - فما هي نصيحتكم في ذلك .. وما هللو الميللزان الصللحيح

الذي توزأن به هذه القضايا ؟
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قد يؤيد الله عز وجل في مرحلللة مللن المراحللل هللذا الللدين بالرجللل
الفللاجر وبللأقواما ل خلق لهللم ولكللن هللذا ل يجعلنللا أن نصللفه بغيللر
الفاجر وبأنه ل خلق له وهذا ما ذكره النبي صلى الللله عليلله وسلللم
كما جاء في الصحيحين من حديث سللهل بللن سللعد السللاعدي رضللي

الله عنه 

فنحن نفرح أن يكثر أعداء أمريكا ولكن ل نتنازأل عن المبدأ الصللحيح
في وصف هؤلء بالكفر أو الفسوق أو الفجللور كللل بحسللبه فكوريللا
نيفرحنللا ولكللن ل يجعلنللا نللوالي الكللوريين الن تعللادي أمريكللا وهللذا 
ةا ل تتغير أحكامنلا بحسلب المصلالح كمللا الكفار ونناصرهم ونحن أيض
يفعل البعض حيللن كللان صللداما يقاتللل إيللران وصللفوه بصلللح الللدين
وحللامي حمللى السلللما وبوابللة الشللرق الللخ وتغاضللوا عللن جرائملله
وبعثيته وكفره فلما جاءت أحداث حرب الخليج الثانية بللدأوا يللذكرون
بب كللافر ما سكتوا عنه بالمس فكفروه وذكروا أن حللزب البعللث حللز
وأن صداما كافر الخ نحن لسللنا مللن هللؤلء بلل مواقفنللا فلي تقللويم
الشخاص والجماعات والدول هو كتاب الله وسنة محمللد صلللى الللله
عليه وسلم بفهم سلف المة وعلمائنا الصادقون بينللوا حكللم صللداما
وحكم حزب البعث من أياما قتللاله مللع الرافضللة وبعللد أحللدث الخليللج
ةا في حرب الخليج الثالثة ولعل من المفيد للمة أن نذكر الثانية وأيض
بعض أقوال هؤلء العلماء الجلء وهم ما بيللن طريللد وأسللير وقتيللل

نسأل الله أن يرحم ميتهم ويفك أسيرهم ويؤوي طريدهم:

ةل: ):14 يقول الشيخ عبد الله عزاما رحمه الله في كتاب القومية (أو
(اعتناق مبادئ القومية العربية وغير العربية كالكردية واليرانية كفر
ينقل عن الملة ويخرج من السلما فمن اعتنق مبادئ القوميللة فللإنه
يخرج ملن السللما فل تؤكللل ذبيحتلله، ول تنكلح البنلت القوميللة، ول
يزوج القومي من بنللات المسلللمين ول يغسللل ول يكفللن ول يصلللى
عليه، ول يقبر في مقابر المسلمين، ول يرد عليه السلما، ول يترحم
عليه إذا مات ل فل نقول يرحمه الله ل ول يرث الشللاب القللومي مللن
أبيه المسلم، ول يرثه أبناؤه إن كانوا مسلمين ويخالفونه في مذهبه
القومي. وإذا اعتنق الشاب القومية وهو متزوج مسلمة فتطلق منلله
وتحرما عليه وإذا بقيت على صلة بلله، فالصلللة الجنسللية بينهمللا زأنللا،
وأولدهما أولد زأنا، وعللورةا المللرأةا المسلللمة أمللاما الفتللاةا القوميللة
كعورتها أماما الرجل فل يحل لها كشف رأسها أماما الفتاةا القوميللة.
والمرأةا إذا اعتنقت القوميللة وهللي متزوجللة مسلللما  ينفسللخ العقللد

ةل. حا

I-:ةا فنقللول بس: ان بعضهم يصلي ويصللوما أحيانلل سيقول أنا
إن الصلةا والصياما ل يقبلن مع فساد العقيدةا والشرك، فلقللد
كان الجاهليون يصلون ويحجون ويدعون ولكن الله رد أعمالهم
كلها لنها ليست مبنية على إيمان بالله وبرسوله وبللدينه، ولن

الفعال الصالحة ل تقبل من الكفار.

منبر التوحيد والجهاد



41حوار مع الشيخ أبي جندل الزأدي

II-ةا مللن الحزبييللن منتفعللون مللن وسيقول آخرون: إن كللثير
أجل المناصب والموال يقبلون على الحزب، فنرد عليهم: نحن
ل نعلم الغيب ونجري أحكامنا على الظاهر ونحاسبهم علللى مللا
يخرج من أفواههم وندعا قلوبهم إلى الله عللز وجللل فالقاعللدةا
العامة أن القومي كافر والستثناء إنما هو استثناء مللن عمللوما
القاعدةا فل يثبت إل بدليل قوي يرجح علللى الصللل أي أننللا إذا
تأكدنا من شاب أنه يكره القومية ويحب انتهاءهللا ويقللاوما فللي
الواقع انتشارها فإننا نحكم له بالسلما. ول بد مللن معرفللة أن
هؤلء المنتفعين هم أنصار الكفر بهللم ينتشللر وعلللى أكتللافهم

يقوما. 

III-وسيقول فريللق ثللالث: إن معظللم الفللراد جهلللة بللالحكم
الشرعي فنرد عليهم: الجاهل يعلم ويبين له الحكللم فللإن أصللر
فإنه يحكم عليه بالكفر. فللإذا كتللب بعللض العلمللاء الللذين يوثللق
ةا في تكفير القوميين فإن هذا يكفي في بدينهم مقالت أو كتب

ةا بعد البيان ). التبليغ ولم يبق الجهل عذر

ةا أن ينتصللر59وقال فللي ظلل سللورةا التوبللة ( ): (أنللا ل أحللب طبعلل
الخميني على صداما مع أنني أعتقد أن صداما كافر خارج من الملللة..
على كل حال صداما خارج من السلللما مللن زأمللان, لنلله بعللثي ومللن
دعللاةا الحللزب البعللثي, واتخللذ النصللراني الكللافر إمامللا  للله (ميشلليل
عفلق), ول يقول عنه إل الستاذ المعلم والب القائد, ويقللول: إنللي
أجلس بيللن يللدي السللتاذ القائللد سللاعة أو سللاعات فأسللتلهم روحللا
لستة أشهر قادمة, فهذا كفر يخرج من الملة, ثم أي بعثي يدعو إلى
البعثية ويحاول نشرها ويظللن أو يعتقللد أن حللزب البعللث بللديل عللن
السلما وأن القومية العربية هي محور التجمع للعرب, وأحسللن مللن
السلما فهذا خارج من الملة, وطبعا  حزب البعث يللرى أن العروبللة,

وكما قالوا من خلل إذاعة دمشق:
آمنت بالبعث ربا ل شريك له      وبالعروبة دينا  ما له ثاني

 وكمللا هللم يقولللون: العروبللة عنللدنا ديللن, نحللن القوميللون العللرب!
القوميون العرب مثل البعثيين.. دين, لكل عصر نبللوته للل كمللا يقللول
محمود تيمور ل ونبوةا هذا العصر هي القوميللة العربيللة, ويجللب علللى
العربي أن يؤمن بالعروبة إيمان المسلم بالقرآن, فهؤلء كفار, فهو
جمللع حللوله مجموعللة مللن البعللثيين المنتفعيللن وصللاروا يطبلللون
ويزمرون له, فرفع هذا وسلم هذا وزأارةا وسلم هللذا.. سللماه شللاعر
الحزب, وسمى هذا بطل , وهللذا سلللموه إدارةا الجامعللة إلللى آخللره,
حتى قال شفيق الكمالي شاعر حزب البعث ينشد لصداما حسين هذا

البيت: 
تبارك وجهك القدسي فينا      كوجه الله ينضح بالجلل
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ةا ? ل, هللؤلء كفللار فهؤلء تعدونهم مسلللمين?! وتعللد الشلليعة كفللار
قبل الشيعة, فالذي يريد أن يتكلم عللن الشلليعة يجللب أن يتكلللم عللن
ةل  علللى حزب البعث, مفهللوما? كلهللم سللواء, لكللن خطللر الشلليعة فع
العالم العربي أكثر من حزب البعث, وأخطللر مللن صللداما, لن صللداما
ةا يمللوت وحللزب البعللث ينللدثر كللله, مثللل البللثرةا فللي جلللد المللة غللد
السلمية سرعان ما يلفظها الجلد ويعافى منها, أما الشيعة عقيللدةا
تريد أن تنشللر عقيللدتها بالللدما والضللحايا, فللإذا أضللفت إلللى هللذا أن
حافظ أسد كافر بإجماعا المة خارج من السلما لنلله مللن النصلليرية,
وأن النصلليرين يمسللكون بسللوريا, وأضللف إلللى هللذا أن (أمللل) الن
تمسك لبنان, الشلليعة, وأضللف إلللى هلذا فللي تركيللا أكللثر مللن ثلثللة
مليين نصيري فللي جنللوب تركيللا, شللمال سللوريا, وأضللف إلللى هللذا
حوالي ثلثة عشللر مليللون شلليعي فللي باكسللتان يتسلللمون مناصللب
هامة, فهم يريدون أن تتم الحلقة التي تأخذ بخناق العالم السلللمي
بأهل السللنة, فللإذا سللقط صللداما ول نحللب أن يسللقط مللع اعتقادنللا
الجازأما بكفره, ل نحب أن يسقط, إذا سللقطت العللراق خلص ذهبللت
الجزيرةا وذهبت الردن, لنها ماذا تحتمل?! وسورية الشيعة, ولبنللان
شيعة, يصبح الهلل الخصلليب كللله بالضللافة إلللى الجزيللرةا العربيللة,
أضف إلى هذا الشيعة الذين في شللرق الجزيللرةا العربيللة متحفللزون

ومتعاطفون مع الشيعة في إيران ).

ةا:  ويقول الماما أسامة بن لدن نصره الله في رسالته إلللى أهلللثاني
العراق في الحللرب الخيللرةا: (ول يضللر فللي مثللل هللذه الظللروفا أن
تتقاطع مصالح المسلمين مع مصالح الشللتراكيين فللي القتللال ضللد
الصليبيين مع اعتقادنا وتصريحنا بكفر الشتراكيين ، فالشللتراكيون
وهؤلء الحكاما قد سقطت وليتهللم منللذ زأمللن بعيللد، والشللتراكيون
كفار حيثما كانوا، سواء كانوا في بغداد أو عللدن وهللذا القتللال الللذي
يدور أو الذي يكاد أن يدور في هذه الياما يشبه إلللى حللد بعيللد قتللال

المسلمين من قبل. 

وتقاطع المصالح ل يضر فقتال المسلمين ضللد الللروما كللان يتقللاطع
مع مصالح الفرس ولم يضر الصحابة رضي الله عنهم ذلك في شيء

 .(

ويقول في شريط المدمرةا أثنللاء حللديثه عللن حصللار العللراق: ( فلن
ةا من دون الله كان زأعيمهم قد كفر بالله ورسوله واتخذ البعث له إله

.(
ةا:  يقول الشيخ أبو قتادةا الفلسطيني فك الللله أسللره فللي كتللابثالث

): ( ثم كيف يريدون منللا أن55الجهاد والجتهاد تأملت في المنهج (
نقبل ما يفعله سلفيو (آخر زأمن) من موالتهم لصداما البعثي الكافر
ضد الشيعة الروافض، يرفعون صداما وحزبه إلى مقاما صلللح الللدين،
م بسلبب غلزوه للكلويت اص، ث ى وق وحربه إلى قادسية سعد بن أب

يعود صداما إلى حظيرةا بعثيته وكفره ).
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لي لداما حسللين التكريللتي البعللث ويقول في كتاب الجرح والتعديل: (صلل
لد لداما حسين، هذا الرئيس الللذي تزيللد أفعللاله ضلل الكافر اللعين. . . ص

ليين في بلد السلما ). لصليب المسلمين أفعال ال

): (  عدو الله ميشيل عفلق من97ويقول في مقالته المقال رقم (
لد وقللد زأعللم أكابر المجرمين وهو أحد مؤسسللي حللزب البعللث المرتلل
النظاما البعثي في بغداد أنه أسلللم آخللر عمللره وسللمى نفسلله بللأبي

لمروا ). لبلوا لهذا وزأ لفلين وط لدقه بعض المغ لمد وللسف ص مح

ةا:  يقول الشيخ أبو محمد المقدسي فللك الللله أسللره فللي مقللالهرابع
ننصدما بصداما): (لم نصدما بصداما لننا لم نكن نعقد عليلله وعلللى (لم 
جيشلله المللال كمللا كللان حللال غيرنللا .. فقللد كنللا نعللرفا ونعلللن أن
المعركة التي خاضها جيشلله ومنللذ اللحظللة الوللى ليسللت بمعركتنللا
ومللن ثللم فهزيمتلله ليسللت هزيمتنللا ، ولللم يكللن شلليء مللن معللارك
الطواغيت وجيوشهم ل ولن يكون في يللوما مللن اليللاما للل معركللة لنللا
حتى وإن كانت فللي وجلله أعللدائنا اليهللود أو الصللليبيين أو غيرهللم ،
وعليه فهزائمهم ل تعنينا وليست هزائللم لنللا .. فللالبراءةا مللن هللؤلء
الطللواغيت وأنصللارهم وجيوشللهم وأعمللالهم مللن لللوازأما وأركللان
التوحيد عندنا ، ونحن نفقه ما جاء في كتاب ربنا ونقول كما علمنا :

( أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ) .

لم نصدما بهزيمة جيش صداما لن نظاما البعث نظاما طللاغوتي كللافر
نعرفا حكمه وحاله من قبل ، ولم تتغيللر نظرتنللا إليلله فللي يللوما مللن
ةا لستصلللحات كللان الياما أو في حرب من الحروب التي خاضها تبعلل
لير كثير من الناس نهجهم وعقيدتهم لجلها .. نظللاما صللداما نظللاما يغ

ةا عنللدنامجرما طاغوتي وجيشه جيش كافر  وقد كان هذا النظاما كافر
قبللل أن يبيللد إخواننللا المسلللمين الكللراد فللي حلبجللة وغيرهللا
بالكيماوي ، وكان كذلك عندنا يوما كللان يقاتللل رافضللة إيللران وقبللل

 ، ولم نشاهد وجه طاغوته على صفحة القمللر ليلللة البللدرذلك وبعده
لبللل كما شاهده غيرنا في أحلما اليقظة ، ولم نكن بحمد الله ممن ط
لمر يوما كان يقاتل الرافضة لننا كنا نعلم أنه مللا كللان يقللاتلهم له وزأ

لسواد عيون السنة بل ليحفظ عرشه وطغيانه ..

لداما وجرائمه وباطله الذي لم يكتشفه بعض النللاس لم نصدما بكفر ص
إل بعد تسلطه عليهم واحتلله لبلدهم ولم يكتشللفه آخللرون إل بعللد
ليللن معللروفا لكللل سقوط نظاما حكمه ؛ فهللذا ليللس بجديللد بللل هللو ب
صاحب بصيرةا استبان سللبيل المجرميللن ، وإنمللا صللدما بلله مللن كللان
ينهللى عللن تعلللم أحكللاما التكفيللر أو الخللوض بهللا ويقولللون : مللاذا
تسللتفيدون مللن تكفيللر الحكللاما ؟؟ ونحللو ذلللك مللن سللقيم القللوال
لبللل والفهاما .. ولللذلك لللم نطبللل مللن قبللل لصللداما أو نزمللر كمللا ط
لمر غيرنا ممن يبنون مواقفهم ومناهجهم على اليافطللات ورقص وزأ

منبر التوحيد والجهاد



44حوار مع الشيخ أبي جندل الزأدي

المزخرفة والعناوين البراقة الللتي يرفعللا الطللواغيت فللي مناسللبات
لوهوا بها على الطغاما ؛ فيغتر بها السللفهاء ، بللل يغللتر بهللا شتى ليم
ويا للسللى كللثير مللن المنتسللبين للللدعوةا والعلللم ؛ أليللس قللد زأعللم
بعضهم آنذاك أن في رقبة كللل مسلللم ديللن للعللراق البللي وقيللادته

الفذةا !! 

أو ليس قد سئل رأس من رؤوس العلم عن كفر صللداما فقللال : " ل
نقللدر علللى تكفيللره ؛ أليللس يسللمي شللوارعه ومدارسلله ومعللاركه
بالسماء السلمية ولم يعلن برائته من دين السلللما فللي يللوما مللن

الياما " . 

لفره من رؤوس الدعوةا والفتاء ممن يشار إليهللم بالبنللان لللم ومن ك
نسللمع بتكفيرهللم للله إل بعللد اجتيللاحه للكللويت وتهديللده للنظللاما
ن ن كلان يلراه وغيلره م أمثلهم طريقلة م السعودي أما قبل ذلك ف
طواغيت الكفر يطوفا بللبيت الللله الحللراما فيزعلم النكللار بقلبلله ول
ينبس ببنت شفه ما داما ولةا المر والخمر راضين .. فيا حسرةا على

نيباعا ويشترى .. علم 

لم نصدما بهزيمة صداما وجيشلله ولللم نحللزن لللذلك لن نظللاما البعللث
نظاما كافر ذاق منه المسلمون الويلت ، وأعرفا النللاس بلله إخواننللا
مسلمي العراق العرب منهم والكراد ، وحقد هذا النظللاما وجلوزأتلله
على السلما وعداوتهم للمسلمين الدعاةا والمجاهدين أمر ل يجللادل
فيه إل جاهللل أو معانللد ؛ وأمريكللا كللذلك نظللاما صللليبي حاقللد علللى
السلما والمسلمين والمجاهدين في كل مكان ، وما دامت المعادلللة
ةا هكذا ؛ كافر في مواجهة كافر فالنتيجة أن المنتصر هللو الكللثر أخللذ
بالسباب المادية فهي معادلة محسومة ول دخللل للموحللد فيهللا مللن
قريب أو بعيد ما داما ليللس مللن الطللائفتين .. ( وكللذلك نللولي بعللض

ةا بما كانوا يكسبون )). الظالمين بعض

ةا:  يقول الشيخ علي الخضير فللك الللله أسللره فللي فتللواه قبلللخامس
حللرب العللراق الخيللرةا والللتي هللي بعنللوان (حكللم قتللال المسلللم
للصليبين تحت راية الطاغوت صداما) : ( حاكم كافر مرتد صائل على
الدين والشريعة وعلى المسلمين في تلك البلد ، وهو صائل عليهللم

ةا.... ةا ، وملللتزما بمحاربللة السلللما دائملل  ومللنقبل الهجوما وبعده أيض
ى عصلبة أو ينصلر لميلة يغضلب لعصلبة أو يلدعو إل نع قاتل تحت رايلة 
عصبة فقتل فقتلتة جاهلية ثم قال  وراية صداما أغلظ فليست رايللة

لمية جاهلية فقط ، بل راية كفرية ملحدةا صائلة على الدين ). نع

ةا:  وقال الشيخ ناصر الفهد فك الله أسره فللي كتللاب (التبيللانسادس
فللي كفللر مللن أعللان المريكللان) الجللزء الثللاني: ( إن حللزب البعللث
وعقائده وتاريخه وجرائمه وخبثه وعداءه للسلما والمسلللمين أمللره
مشهور ، وقد ألفت فيه مجموعة من الكتب ، وصدرت في حقه عدد
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من الفتاوى تبين كفره وخروجه عن السلما ، ول أريد هنللا أن أكللرر
ما كتب عن هذا الحزب ، ولكني أريد التلذكير بحقيقتله حلتى ل يغلتر
المسلمون ببعض المظاهر الللتي يظهرهللا طللواغيت هللذا الحللزب إذا
ادلهمللت بهللم الخطللوب ، وضللاقت عليهللم الرض ، وأرادوا كسللب
ةا ، تعاطف الناس : مللن التشللدق بالسلللما ، و تسللمية قتللالهم جهللاد
وموتللاهم شللهداء ، وكتابللة " الللله أكللبر " علللى رايللاتهم! ، وتصللوير
طواغيتهم وهم يصلون ، وغير ذلك ل ومن هذا ما ذكره بعض الخللوةا
عن طواغيت البعث أنهم الن يأمرون بإغلق المحلت وقت الصلةا ،
ولللم يكللن هللذا مللن قبللل ! ، وسللمحوا لللدراويش الصللوفية بإحيللاء
الليالي ، ونحو هذا لخداعا السذج للل ، ممللا يللروج علللى السللذج، وهللم

كثيرون للسف ).

وقال : ( ودستور حزب البعث ل بشللقيه السللوري والعراقللي للل قللائم
على الكفر الظاهر كغيره من الدساتير الوضعية ، إل أنه يزيللد عليهللا

ةا ). بأنه لم ترد فيه كلمة الدين ، ول اليمان بالله مطلق

وقال : ( حكومة مجرمة خبيثة كافرةا ، وتاريخها مليء بالكفر و الدما
ا لمريكلا م ملن القلوةا م و كلانت له و المجازأر ضلد المسللمين ، ول
لعملوا من المآسي ما لللم يعرفلله التاريللخ ، وقللد فعلللوا بالمسلللمين

الكراد الفاعيل. . . ).

وقال : ( عند المقارنة بيللن حكومللة البعللث وحكومللة أمريكللا للل علللى
الجميع لعنة الله ل يظهر أن كل واحدةا منهما أخبللث مللن الخللرى. . .
فحكومة البعث أخبث من ناحيللة موقفهللا مللن الشللعب المسلللم فللي
العراق وقهره وإذلله وحكمه بالحديد والنار وفللرض الفكلار البعثيللة

عليهم مما ل يعاني منه المسلمون في أمريكا ! ).

تكتفي بهذه القوال والتي تبين موقف المسلللم العاقللل النللبيه ملن
هذا الطاغوت وقد صرح كمللا نقلللت مفكللرةا السلللما بللالتي: (ودعللا
الشعب العراقي إلى احتراما القانون الدولي والديان السماوية فللي
شأن من يسلم إليهللم نفسلله مللن جنللود الحتلل ،كمللا دعللا الشللعب
العراقي إلى احتراما القانون الدولي في ما يخص مقتنيات الدولة ).

ةا فهل من يدعو إلى احتراما القوانين الوضعية الكافرةا يسمى مسلللم
في دين الله ما لكم كيف تحكمون ؟؟!!. 

كيف تقيمون مسيرةا الحركات الجهادية السلمية في فلسطين  
؟ 

حاولت أن أجيب علللى هللذا السللؤال بأسلللوب دبلوماسللي ولكللن لللم
استطع ذلك إذ لبد من البيان والتوضيح وعدما التهرب مللن الحقيقللة

وقول الحق :
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ةل:  الحركات المقاتلة في العالم السلمي ليست كلها علللى منهللجأو
واحد فمنها ما هو على منهج السلف الصالح ومنهللا القللومي ومنهللا
الخواني ومنها الوصولي النفعي ..الخ وفي أرض السللراء نجللد كللل
هذه المناهللج ولكللن المهللم فللي سللؤالنا الحركللات المحسللوبة علللى

نمللةالسلما ( نملل معا لطوائلف المقاتللة ل تعا لن ال و أ لم: وه تنلبيه مهل
لية أو بعض الصادقين في هللذه الطائفللة لن أفرادها العواما أو حسني ال

لرايللة والقيللادةا  ) ، ونحللن نريللد أن نسللأل أسللئلةبل تعامل معاملللة ال
كبيرةا في مسائل شرعية كبرى تحتاج إلى نقاش مع هللذه الحركللات
إذ من المعلوما في شرعا الله عز وجل أن للكافر المرتد أحكاما تخصه
بة فلي كتلاب الللله عللز بة بينل وللكافر الصلي أحكاما تخصه وهي واضح
وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلللم وللفقهللاء كلما طويللل

ومستفيض في هذه المسائل. 

فالجهاد الذي على منهج السلف ليس فيه تحالفات شركية أو كفرية
وليس فيه حللوار مللع الكللافر المرتللد ول هدنللة مللع المرتللد ول أمللان
لررهللا بة مسللتقرةا ق للمرتد ول عقود مللع المرتلد وهللذه أحكللاما شلرعي
لدل فقهاء المسلمين إذ يقول النبي صلى الللله عليلله وسلللم: "مللن بلل
دينه فاقتلوه" فمن ارتد بعد إسلمه ليس له إل العودةا إلللى السلللما
لرت السللنة بللأن أو القتل  قللال ابللن تيميللة رحملله الللله: (وقللد اسللتق
عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكللافر الصلللي مللن وجللوه متعللددةا
منها: أن المرتد يقتل بكل حال، ول يضرب عليه جزيللة، ول تعقللد للله
ةا ذمة، بخلفا الكافر الصلي، ومنها أن المرتد يقتللل وإن كللان عللاجز

/28عللن القتللال، بخلفا الكللافر الصلللي). مجمللوعا الفتللاوى (  
لدةا أغلظ بالجمللاعا مللن الكفللر الصلللي)534 ةا: (وكفر الر ).وقال أيض

).28/47مجموعا الفتاوى(

فلمللاذا ل توضلح الحركللات فلي فلسللطين أعنلي (حملاس ، الجهللاد)
موقفها من ياسر عرفات وسلطته ؟ لماذا ينللادونه فللي كللل محفللل
ولقاء وعبر القنوات الفضائية (بالخ ياسر عرفات) ؟ وهل المرتد أخ
لهم ؟ وماذا عن موقفهم من أبي مازأن محمود عبللاس سللمعنا قللادةا
هذه الحركات السياسيين ينللادونه (بللالخ) مللع علللم الجميللع بللأن أبللا

بي ؟ مازأن بهائ
لمللاذا كللل هللذه اللقللاءات مللع المخللابرات المصللرية والحللوارات مللع
ةة بميللادين أخللرى الطللواغيت ؟ لمللاذا تللأخر النصللر عنللدهم مقارنلل
للقتال ؟ هذه أسئلة لبد لهذه الحركات أن تبين موقفها منهللا وفللق
كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلللى الللله عليلله وسلللم بفهللم

سلف المة.

ةا فالجماعات المجاهدةا على منهللج سلللف المللة تصللف عللدوها وصللف
نر وردةا اجتمعللت بقللوةا ةا بأن سلطة عرفللات طائفللة كفلل ةا صريح واضح
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زر أجمع علماء المسلمين بل أمة السلللما علللى وشوكة على أمر مكف
بض من نواقض السلما. أنه ناق

ةا ل لبس فيه حول قول الشيخ أحمد ياسين ةا صريح ةا واضح ونريد جواب
نوجهللت للله هللذه السللئلة أحمللد ياسللين فللي كتللاب (الظللاهرةا حيللن 

):118و116المعجزةا وأسطورةا التحدي) ، ط دار الفرقان، (
(سؤال: ولكن الشعب الفلسللطيني يريللد دولللة ديمقراطيللة .. وأنللت

لماذا تعانده ؟  
ةا أريد دولة ديمقراطيللة متعللددةا الحللزاب، والسلللطة جواب: وأنا أيض

فيها لمن يفوزأ في النتخابات ! 
سؤال: لو فازأ الحزب الشيوعي، فماذا سيكون موقفك ؟ 

جللواب: حللتى ولللو فللازأ الحللزب الشلليوعي فسللأحترما رغبللة الشللعب
الفلسطيني !! 

سؤال: إذا ما تبين من النتخابات أن الشعب الفلسطيني يريللد دولللة
نذ ؟  ديمقراطية متعددةا الحزاب، فماذا سيكون موقفك حينئ

ةا: والللله نحللن شللعب للله كرامتلله وللله جواب: رد الشيخ ياسين غاضللب
حقوق، إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة السلمية

.. فأنا أحترما وأقدس رغبته وإرادته!!).

ةا بتاريللخ نحوصللر ياسللر عرفللات أصللدرت كتللائب القسللاما بيانلل وحيللن 
، تناقلته وسائل العلما، جاء فيه قولهم: ( إذا لللم يرفللع15/1/2002

العدو الصللهيوني الحصللار والقيللود المفروضللة علللى الرئيللس ياسللر
عرفات، وبقرار مسموعا وواضح فسترد كتائبنا على هذه القيود فللي
ةا يعرفه القاصي والداني، وبعدةا عمليات تزعللزعا لد العمق الصهيوني ر

نيطاق)أ.هل . ةا ل  كيانه، وتجعل حياته جحيم

ةا ةء وكفللر ند عدا فلماذا الستماتة في الدفاعا عن ياسر عرفات وهو أش
مللن اليهللود بللل هللو أداةا بيللد اليهللود لحصللار الشللعب الفلسللطيني
ولمطللاردةا المجاهللدين الصللادقين بللل مطللاردةا حللتى أعضللاء هللذه
الحركات وما فضيحة جبريل رجوب عنا ببعيد وقد قالت حمللاس فللي
البيان السللابق واصللفة السلللطة الفلسللطينية بللالتي: (فللي الللوقت
الذي يطللالب فيلله السلليد الرئيللس ياسللر عرفللات مللن كافللة القللوى
المجاهللدةا والمقاومللة للحتلل بوقللف إطلق النللار .. وفللي الللوقت
اللللذي تطلللارد فيللله أجهلللزةا السللللطة الفلسلللطينية المجاهلللدين
والمقاومين، وتغلق المؤسسات بل مللبرر قللانوني أو قللرار قضللائي،
وتقوما بخطف بعض المجاهللدين، وتللداهم بيللوتهم، وتللروعا أسللرهم،
وتصللادر مللا شللاءت .. نطللالب السلللطة الفلسللطينية بوقللف كافللة
الجراءات والملحقات للمجاهدين والمقللاومين ممللن يطلللب العللدو

الصهيوني ملحقتهم .)أ.هل .

ةا) عن الوطن فالجهاد في سبيل الله ونكرر في سبيل الله دون (ذود
ةل نفعل ذلك اسللتجابة وامتثللا والرض جهاد مشروعا ومأذون به أي إذا 
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لمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلللم ، والجهللاد فللي سللبيل الللله
سعرض، والمال جهاد مشروعا ومأذون به ، والجهللاد فللي سللبيل دون ال
الله دون النفللس والمظلمللة جهللاد مشللروعا ومللأذون بلله. لكللن مللاذا
يسمى الدفاعا عللن الكللافر المرتللد عللدو السلللما والمسلللمين ياسللر

عرفات ؟.

ألم يقل الله عز وجل: ( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والللذين
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ) أليس عرفات طاغوت ؟ فماذا

يسمى القتال في سبيله ؟.

أنا أعلم أنه سيغضب البعض من هذا الكلما !! ولكني أقول إن رضي
البعض بإقفال عقله فنحن لسنا كذلك لن هذه السئلة كلهللا أسللئلة
شللرعية واضللحة ليسللت بخافيللة علللى أحللد تحتللاج البيللان مللن هللذه
الحركات والسبب والله أعلم هللو النهللج الخللواني الللذي يعللاني مللن
أزأمة عقدية خطيرةا والتي نبهنا عليهللا فللي كللذا موضللع وهللي أزأمللة
التفريق بين العدو الخارجي والداخلي فالخارجي نتحللالف كلنللا كمللا
يقولون لقتاله بينما الللداخلي فل وألللف ل يقللول الشلليخ أبللو قتللادةا

): (وههنللا55الفلسطيني فك الله أسره في المقالت المقال رقم (
لن كلمللة الجهللاد الللتي ترفعهللا جماعللة الخللوان لد من وقفة وهو أ ل ب
لي: ةى واحد، ومفهوما قاصر، وهو جهاد الجنب المسلمين هي على معن
ليون اليهللود، ليون النجليللز، ويجاهللد الفلسللطين أي أن يجاهللد المصللر
لد العربللي لي أو المرتلل لما جهاد الكللافر العربلل لروس، أ ويجاهد الفغان ال
فهذا ل يدور بخلدهم، فهو ليس له وجود فللي أذهللانهم بسللبب عللدما
لتوحيلد و فهلم ال ال وه لنوعا من القت لية لهذا ال لشرع لدمات ال وجود المق

لصحابة رضي الله عنهم). على أساس فهم ال

نعم هذه الحركات قد ل تستطيع القتال على جبهتين مللع المرتللد إن
ةا أو الطللابور الخللامس كمللا يحلللو لهللم أن يسللموه ومللع سموه مرتللد
الكللافر الصلللي (اليهللود) وتللرى مللن بللاب السياسللة الشللرعية عللدما
القتال مع المرتد (الطابور الخامس)!! نقول لها ذلك ولكن ليس لها
ول يجوزأ ول يصح بحال من الحوال أن تصللبغ الشللرعية علللى ياسللر
بة عرفات وسلطته وتدافع عنه وتتحاور معلله ....فهللذه مسللألة واضللح

ةا. وهي مهمة جد

والكلما يطول في الحديث عن هذه الحركللات .. أكتفللي بهللذا القللدر
هنا.. داعيا القائمين عليها إلى إجللراء مراجعللات شللاملة وإصلللح مللا
مضى من أخطاء جسلليمة ، فللإن قتالنللا هللو فللي سللبيل الللله .. فللي
سبيل الله وحده .. ول يكتفى هنا بالحماسللة والعاطفللة .. بللل ل بللد

من أن تنضبط المور بميزان الشرعا .
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ةا:  نأتي إلى السؤال عن الهدنللة فهللذا يحتللاج إلللى بحللث مسللتقلثاني
نيجمع فيه كلما الفقهاء مللع النظللر للواقللع نتعرض فيه الدلة كاملة و

في فبلد الشاما ولكن نشير إلى بعض المور:

ةل: ننأو ند نهلل سج، و  بيلل نه نن بعللد ال  تعريف الهدنة: الهدنة في اللغللة: السللكو
نن. نك نس ةا:  ندون نه نن  سد به ني

ند9/238وفي الصللطلح يقللول ابللن قدامللة رحملله الللله ( سقلل بع ني بن  نأ ) :(
نض. نو سعلل سر  بيلل نغ سب نو نض  نو سعلل سب ةةا,  ند نملل سل  نتللا سق بل سك ا بر نتلل نلللى  نع ةدا  بقلل نع سب  بر نحلل بل سل ا بهلل نسل

سه نلل سل ال بو نق سل  سلي ند سب سئز,  ا نج نك  سلل نذ نو ةةا,  ند نهل نعا نم نو ةة  نعل ند نوا نم نو ةة  ننل ند نها نم نمى  نس نت نو
نن) ، سكي سر بشلل نم بل بن ا سم بم  نت بد نه نعا نن  سذي نل نلى ا سه إ سل نسو نر نو سه  نل بن ال سم بةا  نء نرا نب نلى: ( نعا نت
نوى نر نو نهللا).  نل بح  ننلل بج نفا سم  بل نسلل سلل نحللوا  نن نج بن  سإ نو نلى: ( نعللا نت نو نه  نن نحا بب نسلل نل  نقللا نو
نح, نل نصللا ني صلى الله عليه وسلللم  سب نن نن ال نأ نة, " نم نر بخ نم نن  بب نر  نو بس سم نو نن,  نوا بر نم
بد نقلل نه  نن نول نن"،  سني سس نر  بش نع سل  نتا سق بل سع ا بض نو نلى  نع سة,  ني سب بي ند نح بل سبا نرو  بم نع نن  بب نل  بي نه نس

نن. نمو سل بس نم بل نوى ا بق ني نتى  نح بم  نه نن سد نها ني نف بف,  بع نض نن  سمي سل بس نم بل سبا نن  نكو ني
بن نعلل بف  بع نضلل بم  سهلل سب نن  نكللو ني بن  نأ نمللا  نن;َ إ سمي سل بسلل نم بل سل سر  نظلل نن سلل نك إل  سل نذ نزأ  نجو ني نل  نو
نة, ني بز سج بل بم ا سه سئ ندا نأ سفي  بو  نأ بم,  سه ست نن بد نه سب بم  سه سم بسل سفي إ نع  نم بط ني بن  نأ نما  سإ نو بم,  سه سل نتا سق

سح). سل نصا نم بل بن ا سم نك  سل نذ سر  بي نغ بو  نأ سة,  نل سم بل نما ا نكا بح نأ بم  سه سم نزا ست بل نوا

نا:  شروط الهدنة: واشترط فقهاء المسلمين لجوازأ الهدنللة أربعللةثاني
شروط، وهي:

ل أن يكون العاقد لها الماما أو نائبه. جللاء فللي كتللاب (إماطللة1
): (ويقللوما184للل183اللثاما عن بعض أحكللاما ذروةا سللناما السلللما) (

مقاما الماما أو رئيس الدولة المسلمة  عند غياب الدولة المسلمة أو
عنللد غيللاب السلللطان أو مللا أسللماه الجللويني " شللغور الزمللان مللن
السلطان " ، أقول يقوما مقامه عالم من علماء المسللمين أو أملراء
الطوائف التي تقوما لقامة الدين فيكون لهم أو لهل الحل والعقللد
عند هذه الطوائف عقد عقود الصلح والمان إن أمكن ذلك وكان فيه
مصلحة ..قللال الجللويني: لللو خل الزمللان مللن السلللطان فحللق علللى
قطان كل بلدةا وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الحلما والنهى
وذوي العقول والحجى من يلتزمون إشللارته وأوامللره وينتهللون عللن
مناهيه وزأواجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلماما المهمللات

وتبلدوا عند إظلل الواقعات).أ.هل .

ل أن تكون لمصلحة. وقال ابن رشد رحمه الله (بداية المجتهد2
إن قوملا1/283ونهاية المقتصلد)( ): ( فأملا هلل تجلوزأ المهادنلة؟ ف

أجازأوها ابتداء... إذا رأى ذلك الماما مصلللحة للمسلللمين، وقللوما لللم
يجيزوهللا إل لمكللان الضللرورةا الداعيللة لهللل السلللما...). وقللال

) : ( فللإن للم يكللن فللي الهدنللة2/259الشيرازأي الشافعي المهذب (
مصلحة، لللم يجللز عقللدها لقللوله عللز وجللل: (فل تهنللوا وتللدعوا إلللى
السلم وأنتم العلون والله معكم) وإن كان فيها مصلحة، بللأن يرجللو
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إسلمهم، أو بذل الجزية، أو معللاونتهم علللى قتللال غيرهللم، جللازأ أن
يهادن...). 

ل أن يخلو عقدها عن شرط فاسد. قال ابن قدامة رحمه الللله3
بثللل13(المغني  سم بد ،  سسلل نفا بط  بر نشلل /فصل الشروط في عقد الهدنللة): (

بم نه نء نطللا بع بو إ نأ بم ،  سه سح نل سسلل ند  نر بو  نأ نن ،  سه سر نهللو نم بو  نأ سء ،  نسللا ين ند ال نر نط  سر نت بش ني بن  نأ

سفللي ةل  نمللا بم  نهلل نل نط  سر نت بشلل ني بو  نأ سب ،  بر نحلل بل ست ا نل بن آ سملل بو  نأ ننا ،  سح نل سسلل بن  سم ةئا  بي نش
يل نكلل سل نن  نأ بو  نأ نءوا ،  نشللا نتللى  نم نها  نضلل بق نن نط  سر نت بشلل ني بو  نأ نه ،  نل بذ نبلل نزأ  نجللو ني نل  نع  سض بو نم
سما ند نع نع  نم سل ،  نجا ير ند ال نر بو  نأ سن ،  نيا بب يص ند ال نر نط  سر نت بش ني بو  نأ ةضا ،  بق نن بم  نه بن سم نة  نف سئ نطا
بل نهلل نو نهللا .  سب نء  نفللا نو بل نزأ ا نجو ني نل  بةا ،  ند سس نفا بط  نرو نش نها  نل نك سه  سذ نه نف سه .  بي نل سة إ نج نحا بل ا
سفللي سةا  ند سسلل نفا بل سط ا نرو نشلل نلللى ال نع ةء  ننللا سب سن ،  بي نه بج نو نلى  نع نها ؟  سب ند  بق نع بل ند ا نس بف ني
نء ، نشللا نتللى  نم نها  نضلل بق نن بم  نهلل بن سم ند  سحلل نوا يل  نكلل سل نن  نأ نط  نر نشلل نذا  نمللا إ سفي نل  سع ، إ بي نب بل ا
نذا نهلل نلللى  نع نن  ننللو بب ني سر  نفا نك بل نة ا نف سئ نطا نن  نسل ةدا ،  سح نوا ةها  بج نو نح  سص نت نل  بن  نأ سغي  نب بن ني نف
ننلى بع نم نت  نفلو ني نف ننلا ،  سم بم  نهلل نن بم نأ نل  نو بم ،  نهلل بن سم نن  بملل نبل نل ا نصلل بح ني نل  نف سط ،  بر نش ال

سة). نن بد نه بل ا

ومن الشروط الفاسدةا بقاء أسير واحد لللدى العللدو يقللول الخطيللب
ةا الشروط التي261 / 4الشربيني الشافعي (مغني المحتاج :  ) معدد

ينبغي أن يخلو عنها عقد الهدنة بين المسلمين و الكافرين : ( و كذا
د ة ملن كلل شلرط فاس د الهدن و عق د ) أي يشلترط خل شرط فاس
( على الصحيح ) المنصوص ( بأن شرط منع فك أسرانا ) منهللم ( أو
تللرك مالنللا ) الللذي اسللتولوا عليلله ... أو نحللو ذلللك مللن الشللروط
سكللر قللوله تعللالى : ( فل تهنللوا و نذ الفاسدةا ... و الصل في منللع مللا 
تدعوا إلى السلم و أنتم العلون ) ، و في اشتراط ذلللك إهانللة ينبللو

السلما عنها .أ.هل.

ل أن تكون ملدتها معينللة يعينهللا الملاما باجتهللاده. قلال ابلن4
نل13قدامة رحمله اللله (المغنللي  سة إ ننلل بد نه بل ند ا بقل نع نزأ  نجلو ني نل  نو بل :  بصلل نف  /

سما نل نك نر  سه نظا نو سضي :  نقا بل نل ا نقا نه .  ننا بر نك نذ نما  سل نة ؛  نم نلو بع نم نةا  نر ند نق نم نةا  ند نم نلى  نع
نر ، بكلل نب سبللي  أ

ن نر  نيللا ست بخ نو ا نهلل نو نن .  سني سسلل سر  بش نع بن  سم نر  نث بك نأ نزأ  نجو نت نل  نها  نن نأ ند ،  نم بح نأ

نث بيلل نح نن  سكي سر بشلل نم بل نلوا ا نت بق نفلا نلى : (  نعللا نت بوله  نقلل نن  نسل يي ؛  سع سف نشا نب ال نه بذ نم نو
نه نل نلى ال نص يي  سب نن سة ال نح نل نصا نم سل سر (  بش نع بل نةا ا ند نم نه  بن سم نص  نخ مما  نعا بم ) .  نه نمو نت بد نج نو
نلللى نع نقللى  بب ني ند  نزأا نمللا  سفي نف ةرا ) ،  بشلل نع سة  نيلل سب بي ند نح بل نما ا بو ني ةشا  بي نر نق نم  نل نس نو سه  بي نل نع
سفللي نل  نطلل نب نر ،  بشلل نع نلى  نع نةا  ند نم بل ند ا نزأا بن  نذا ، إ نه نلى  نع نف سما .  نمو نع بل نضى ا نت بق نم
سق سريلل بف نت نلللى  نع ةء  ننللا سب سن ،  بي نه بج نو نلى  نع سر ؟  بش نع بل سفي ا نل  نط بب نت بل  نه نو سةا .  ند نيا يز ال
نللى نع نزأ  نجلو ني نه  ننل نأ ند ،  نمل بح نأ سما  نل نك نر  سه ا نظ سب :  نطلا نخ بل نبو ا نأ نل  نقا نو سة ،  نق بف نص ال
نبللو نأ نل  نقللا نذا  نهلل سب نو سة ،  نح نل بص نم بل بن ا سم نما  نما سبل نه ا نرا ني نما  نلى  نع نر ،  بش نع بن  سم نر  نث بك نأ

سد بقلل نع نك نهللا ،  بي نل نع نةا  ند نيللا يز بت ال نزأ نجا نف سر ،  بش نع بل سفي ا نزأ  نجو ني بد  بق نع نه  نن نسل نة ؛  نف سني نح
نها بي نل نع ند  نزأا نما  سفي ند  نجو بو نم ةنى  بع نم سل سر  بش نع بل سفي ا بص  نصو بخ نم نما  نعا بل نوا سةا ،  نر نجا سبل ا

سب ). بر نح بل سفي ا نها  بن سم نر  نث بك نأ سح  بل نص سفي ال نن  نكو نت بد  نق نة  نح نل بص نم بل نن ا نأ نو  نه نو  ،
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يعتري مسلليرةا الحركللة الجهاديللة فللي الجزائللر اليللوما الكللثير مللن
التشويه عبر وسائل العلما .. فما حقيقة ملا يجللري هنلاك ؟ وكيللف

تقيمون مسيرةا ذلك التيار الجهادي بعد عشر سنوات من العمل ؟

لم تواجه قضية من التشويه مثل ما واجهته قضية الجزائللر حللتى إن
ةا من الخيار إذا سمع كلمة الجزائر ردد ما يللردده العلما الجللائر كثير
وذلك أن مشايخ الحكومات شاركوا في هذا الللتزوير وأن المسلللمين
وأبناء السلما لم يكلفوا أنفسهم عناء السفر أو السؤال أو التصال
بالمجاهدين الخيار في الجزائللر فضلللوا فللي هللذه المسللألة وأضلللوا
ةا . تقول الجماعة السلفية للللدعوةا والقتللال فللي رسللالتها إلللى كثير

لنه يخفى عليكم شيخنا الفاضل أنباء الجهللادالشيخ أبي بصير: ( ل نظ
لدين الذين ل زألنا نقللاتلهم منللذ عشللر سللنين، لكاما المرت لد الح عندنا ض
للة النباء التي تصلكم وفقللدان التصللال معكللم وكللثرةا لبما لق ولكن ر
التزييف الذي يلتبس بالوقائع عندنا، كلها أسللباب قللد تعطللي صللورةا

غير مطابقة لجهادنا عند الدعاةا والعلماء.

لدعاةا والعلمللاء ويعلللم الللله كللم حرقللة المجاهللدين عنللدنا لنصللرةا اللل
لدين الربانيين وتوجيهاتهم ونصحهم وقد قال عليه الصلةا والسلما"ال
للة التوجيهللات والنصللائح مللن لن ق النصيحة"، بل إننا ل نبالغ إن قلنا أ
العلماء كانت أكبر سللبب للزيللغ والنحللرافا الللذي و قللع فيلله الجهللاد
للحة فللإن البدايللة كللانت عللاما ليللاما الجماعللة السلللمية المسلل عنللدنا أ

لنة والمنهللج1412 هل وكللانت علللى منهللج صللحيح وفللق الكتللاب والسلل
للفي وكان هناك طلبة علم كثيرون منهم من قتل رحمهم الله و الس
منهم من أسر وبذهابهم بدأت بوادر الغلو والزيلغ تظهلر وكلان ذللك

هل عند مقتل أخينا أبي عبللد الرحمللن جمللال زأيتللوني1417جليا عاما 
للى المللارةا عنللتر رحمه الله الذي كان أميرا للجماعة آنذاك، وبعده تو
للل ول زأوابري وبطانة السوء معه وأظهروا معهم منهج الخوارج الض
لفر الشعب الجزائري وتجيللز لضالة التي تك تسأل بعدها عن الفتاوى ال
قتل النساء والولدان والسبي وباختصار: تحويل مجللرى الحللرب مللن
قتال الحكاما المرتدين إلى جبهة جديدةا هي عموما الشعب الجزائللري
الذي كان أغلبه يناصر المجاهدين، ولقد كان هذا بحق قاصمة كللادت
لخر رجللال مللن المجاهللدين أن تعصف بالجهاد لول حفظ الللله بللأن سلل
المخلصللين وقفلوا لهللذا الزيللغ وأعلنللوا براءتهللم منلله وأعلنللوا علدما
للة وتكاثفت جهودهم فبارك الللله فيهللا  فكللان مبايعتهم للمارةا الضا
لمت تحته لدعوةا والقتال، و قد انض لسلفية لل المولود الجديد الجماعة ال
للهللا بللأرض الجزائللر والحمللد لللله أغلب كتائب الجهاد عبر المنللاطق ك
للى المللارةا بعللده ،فبايعوا أخانا أبو مصعب رحمه الله وبعد مقتله تللو

ليا). لطاب حفظه الله وهو أمير الجماعة حال أخونا أبو حمزةا حسان ح

ةا شرارةا الجهاد في الجزائر بدأت من عاما  ما بعللد1991هللل للل 1412إذ
النقلب العسكري الذي قاما به كبار الضباط فللي الجيللش الجزائللري
ضد رئاسة الشاذلي بن جديد وذلك أنلله بعللد فللوزأ الجبهللة السلللمية
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للنقاذ في تلك النتخابات زأج هؤلء الضللباط بللاللفا فللي السللجون
والمعتقلت وصللالوا علللى المسلللمين هنللاك فللرأى أبنللاء الجزائللر
ةا فأنشللئت المجاهدين أن يدفعوا هللذا الصللائل وإل سيسللحقون تماملل

هل إلى1412الجماعة السلمية المسلحة وكانت في بدايتها من عاما 
وفاةا جمال زأيتوني رحمه الله على منهج أهل السنة والجماعة ومللن
خلل نشاط الجماعة السلمية المسلحة قبللل انحرافهللا كللاد الحكللم

ةا عاما ( ما) حللتى أن1995ما للل 1994في الجزائر أن يكون لهم خصوص
و أخلذوا ا ل الدول الكبرى مثل فرنسا وغيرها بدأت تفكر بجديلة فيم

الحكم!!.

ثم بفعل المؤامرات والختراقات انحرفت الجماعة على يد الزوابري
إلى أن خرجت الجماعة المباركللة الطيبللة نحسللبهم كللذلك (الجماعللة
السلفية للدعوةا والقتال) وهم في حال طيب بفضل الللله عللز وجللل
يجاهدون أعداء الله المرتدين وهللم علللى المنهللج القللويم والصللراط
المستقيم واستفادوا من التجربة السابقة فطوروا قدراتهم المنيللة
ةا والعسللكرية والتنظيميللة وهللم بحاجللة إلللى نشللر قضلليتهم إعلميلل
ةا وقللد أنشللئت الجماعللة السلللفية فللي عللاما ةا ومعنويلل ودعمهللم ماليلل

ما على يد أبي مصعب عبلد المجيلد ثلم بعلد رحيلله رحمله اللله1998
انتقلت إمارةا الجماعة إلى أبي حمزةا حسن حطاب نصره الله يقللول
أبو عبيدةا القرشي وفقه الله في مقاله (الجزائللر وبصلليص المللل):

لكللن العديللد مللن العوائللق حللالت دون تطللوير الداء الجهللادي ومللن(
بينها: 

خبللث النظللاما الجزائللري : مللن المعللروفا أن النظللاما الجزائللريل 1
استفاد من دروس الثورةا ضد فرنسللا , إضللافة إلللى أنلله واجلله ثلورةا
إسلمية خلل عقد الثمانينات ( ثورةا بللو يعلللي رحملله الللله ) , وهللي
عوامل لعبت لصالحها لنها أعطتها الخبرةا اللزأمة لمحاولت إجهاض
الجهاد في الجزائر في مراحله الولى . كمللا أن هللذا النظللاما ارتبللط
طيلة عقود بكل المنظمات الثورية فللي العللالم , الللتي تعامللل معهللا
ةا ةا معلوماتيلل على أساس نصرةا القضية الفلسللطينية , فحصللل تراكملل
ةا حول هذه المنظمات وأساليب عملها على المستوى الدولي . معتبر

 مللن جهللة أخللرى تعللدت دمويللة القللادةا العسللكريين كللل الحللدود
ةا لستهدافا المدنيين العللزل كوسلليلة الوحشية , فقد خططوا أساس
للضللغط علللى المجاهللدين , وفللاتت حصلليلة الممارسللات الهمجيللة
للجهزةا القمعية كل التوقعات . فتعطش قادةا العسكر للللدماء ليللس
ةا وإنمللا خطللة ممنهجللة  , وضللع لمسللاتها الولللى اللللواء ةا طارئلل شلليئ

ن )DRSإسماعيل العماري مدير الستخبارات (  ث والم ة البح  مديري
خلل اجتماعا مع مسؤولي الجيش الجزائري في بداية الصراعا عنللدما
أعلن أنه مستعد بالتضحية بثلثة مليين جزائللري ملن أجللل اسللتتباب

المن  , وهي دعوةا صريحة للبطش والتنكيل و القتل الجماعي .
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ةا2 ل دور الستخبارات العسكرية : لعبت الستخبارات الجزائريللة أدوار
مشبوهة لصالح السوفييت بهدفا اختراق صفوفا المجاهدين العللرب
عبر إرسال بعض المتطوعين ( هم في الحقيقة ضباط استخبارات )
ودتهم النلواةا إلى أفغانستان , وقد شكل هلؤلء الجواسليس للدى ع
الولى لختراق المجاهللدين فللي الجزائللر , إضللافة إلللى بعللض أتبللاعا
حركة بويعلي ممللن تللم اسللتقطابهم داخللل السللجون , وقللد تمكنللت
السللتخبارات عللبر ذلللك مللن تحقيللق التللأثير فللي سللير الجماعللات
السلمية ثم تحريفها عللن مسللارها , واسللتغللها لتللدمير المشللروعا

السلمي من الداخل .

ةال 3 ةا مكثفلل دور النظمللة العربيللة  : لعبللت النظمللة العربيللة دور
لمساعدةا النقلبيين في الجزائر , فالنظاما السعودي كللان أول مللن

 مليللار3هب لمساندةا طللواغيت الجزائللر بمللدهم المللوال الطائلللة ( 
دولر في أول دفعة ) , بل لقد وجه الملللك فهللد للقيللادةا الجزائريللة
الجديدةا ( أثناء لقاء مع اللللواء خاللد نلزار ) فلي كيفيللة التعاملل ملع
المسلمين في الجزائر لخصها فللي ثلث كلمللات : " العصللا .. العصللا

..العصا " . 

من جهة أخرى تكلف النظاما السعودي بإشعال الحرب النفسللية ضللد
المجاهدين عبر اللجوء إلى العملء , الذين قادوا حملة تشويه شعواء
ضد كل الصادقين من أبنللاء الحركللة السلللمية فللي الجزائللر, وذلللك
لمنع المة من التعاطف مع مأساتهم , ونجحوا في ذلك إلى حد كبير
. بموازأاةا ذلك قامت اللية الدعائية بنشر الكللاذيب و الراجيللف ضللد
المجاهدين في صحفها العالمية بينما حاولت تجميل الصورةا القبيحة
ةا ةل ضللخم لحكاما الجزائر , وقللد دفعللت السللتخبارات الجزائريللة مقللاب
للساهرين على تقديم تلك الخدمات , كما حصل مللع الصللحفي أميللر

طاهري .

على صعيد آخر بعث النظاما السوري والتونسي كبار جلديه للجزائللر
لتعليللم نظرائهللم هنللاك كيفيللة السللتنطاق و التعللذيب و البطللش
بالمسجونين , و إفادتهم بالتجربة السورية و التونسية فللي القضللاء

على الحركات السلمية .

ل دور الدول الغربية  : لعبت الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسللا و4
ةا في ضخ الموال و السلللحة والعتللاد والمعلومللات ةا ضخم أمريكا دور
لصالح عسكر الجزائر .بل يمكن القول أن بعض الجهزةا الستخبارية
الفرنسية حملت لواء الحرب النفسللية والعلميللة ضللد المجاهللدين ,
وذلك عبر اتهامهم المكرر ل عبر الصحافة المتواطئة ل بشتى النعوت
و الوصافا القبيحة و الذميمة , وكذلك تحميلهم مسؤولية ما يقترفا
العسكر الجزائري من جرائم , إضافة إلى التضييق في الخللارج علللى

كل من يتحرك ضد مصالح حكاما الجزائر .
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والحصلليلة: بلغللت حصلليلة الحللرب الشللعواء الللتي قادهللا النظللاما
الجزائللري ضللد الحركللة السلللمية قواعللدها و المتعللاطفين معهللا

الرقاما التالية :

 حسللب منظمللات200000مئللات اللفا مللن القتلللى ( .1
 حسب تصريح الرئيس بوتفليقة ).100000حقوق النسان , 

 حسللب حركللة15000عشرات اللفا مللن المختطفيللن ( .2
 حسللب منظمللة هيومللان رايتللس7000الضللباط الجزائرييللن ، 

ووتللش لحقللوق النسللان ) وكللل أصللابع التهللاما تشللير إلللى
المسللؤولية الكاملللة للسلللطات فللي هللذه الممارسللة البالغللة

الشناعة , والتي تحرما العائلت من معرفة مصير ذويهم .

ةا60000عشرات اللفا (.3 ةا ) مللن المسللجونين ظلملل  تقريب
ةا . وعدوان

 مليون دولر من الخسائر القتصادية نزل علللى إثرهللا4.20
1376 إلللى 1990 دولر عللاما 2500الدخل القومي للفللرد مللن 

(أي انخفللض بحللوالي2001 دولر عللاما ؛1500 ثللم 1997عللاما 
) .1990% من المستوى عاما 60

على الصعيد الجتماعي ارتفع عدد العللاطلين عللن العمللل.5
 شلخص علاما4200000 إللى 1992 شخص علاما 1300000من 

 . كما تفاقم الفقللر خلل العقللد الماضللي , فقللد ارتفللع2001
150000عدد الفقراء الللذين يعيشللون تحللت الحللد الدنللى مللن 

 , ممللا أدى2001 شخص عاما 1500000 إلى 1990شخص عاما 
إلى ظهور الكللثير مللن المللراض الجتماعيللة الللتي لللم يعرفهللا

المجتمع الجزائري من قبل .

الوضع الحالي: 
حقيقة لو وقعت مثل هذه الوقائع في بلد آخللر لكللان الجهللاد انتهللى
ةل اسلتثنائيين منذ زأمن بعيد , لكللن الللله قيللض لملر هلذا اللدين رجلا
رفعوا لواء الجهللاد فللي سللبيله , ولللم يللأبهوا لمللن خللالفهم ول مللن
خذلهم . وهؤلء الرجال الذين قامت على أكتافهم الجماعة السلفية

للدعوةا والقتال .

إن بقاء هذه الحركة فللي سللاحة الجهللاد بللالجزائر هللو فللي حللد ذاتلله
كرامة من الرحمن , بالنظر إلى حجم المكر الضخم الذي طللال أهللل
الجزائر من طرفا الجيش . فإضافة إلى الكيد السللتخباراتي الهائللل
الذي أدى إلى استسلما غالبية من حملة السلح لمواجهة الطغيللان ,
ةا وكللذلك فقد تم استخداما كل أنواعا السلحة الكيماوية المحرمة دولي
كللل أنللواعا السلللحة التقليديللة و الطيللران فللي دك معاقللل هللؤلء
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ةا فللي النصللر . ويرجللع ةا و يقين البطال , إل أن ذلك لم يزدهم إل ثبات
الفضل لهم بعد الله في بقاء جذوةا الجهاد مشتعلة ).

إلى أن قال: (مميزات الجماعة السلفية للدعوةا والقتال:
القيادةا الراشدةا :  ل 1

بالنظر إلى التطور الذي عرفته الجماعللة السلللفية للللدعوةا والقتللال
يمكن القول بأن الجماعة تتوفر على قيادةا راشللدةا بكللل المقللاييس
عبرت الجماعة على يد قادتها أمواج الفتن العاتيللة إلللى بللر المللان ,
وزأاد عدد المنتسبين إليها ل حسللب المصللادر الغربيللة الدائمللة للل إلللى

 مجاهد كمللا تضللاعفت الشللبكة المسللاندةا علللى طللول الللتراب4000
الجزائللري وعرضلله . وقللد عللرفا قيللادةا الجماعللة السللفلية اللللتزاما
الدقيق بالتعاليم الشرعية في الجهاد , وشهد لهم بذلك العللدو قبللل
الصديق , لللذلك فقللد تعللاطف الهللالي مللع الجماعللة بشللكل كللبير و

ساندوها كلما سنحت الفرصة لذلك .

الستراتيجية المحنكة :  ل 2
لقد لجلأت الجماعللة إللى أسللوب حللرب العصلابات , وتمركلزت فلي
المناطق الجبلية الوعرةا , التي لللم يسللتطع قللط الجيللش الفرنسللي
دخولها خلل حللرب التحريللر . ولكللن لسللتهدافا الجماعللة للللدوريات
والقوافللل العسللكرية بللالغ الثللر فللي معنويللات الجيللش , وذلللك أن
الضربات المركزةا والمؤلمة و المفاجئة تقض مضجعه , خاصة وأنه ل
يسللتطيع تعقللب المجاهللدين بعللد ذلللك , لوعللورةا المسللالك وعلللم
ةا بقللدومه بفضللل شللبكة اسللتخباراتية متطللورةا . المجاهللدين مسللبق
ةا للجيللش وضمن الضربات المؤلمللة الللتي سللددها المجاهللدون مللؤخر
السفاح , الهجوما الكبير الذي استهدفا منذ شهرين قوافل عسللكرية

 كم جنوب شللرق العاصللمة ) وأدى إلللى قتللل450قرب مدينة باتنة ( 
 جندي وضابط في الحصلليلة الرسللمية للجيللش ( الحصلليلة50حوالي 

الحقيقية أكبر من ذلك بكثير ) .

ةا كما أن تمركللز الجماعللة السلللفية فللي منطقللة القبائللل كللان خيللار
ةا لنها منطقة تعرفا منذ القللدما برفضللها للظلللم و الطغيللان , ممتازأ
كما أنلله حطللم آمللال عملء السللتعمار فللي دك إسللفين بيللن الللبربر
سكان منطقللة القبائللل والمشللروعا السلللمي , لن سللكان القبائللل
آووا و نصروا المجاهدين , وخيبوا ظن من كان يريللد الصللطياد فللي

ماء الشعوبية العكر .

ل الثبات على المبدأ :3
منللذ بللدايتها و الجماعللة السلللفية تتميللز بسلللمة العقيللدةا و وضللوح
المنهللج وقللد سللاعدتها هللذه المميللزات علللى تخطللي العديللد مللن
العقبات , وأشدها على الطلق الخداعا الكبير الللذي سللمي بالوفللاق
اتلين والتوبلة الملدني وهلو اتفلاق شلفهي يقضلي باستسلللما المق
مقابل عفو الدولة و بعض الوعود المادية التافهة , إضافة إلى وعود
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أخللرى تقضللي بإرجللاعا الوضللاعا إلللى سللابق عهللدها الفللراج عللن
ةا المعتقليللن إلللخ . وقللد لعللب علمللاء السلللطة ووعللاظ الشللرطة دور
ةا في التغرير بللالكثير مللن المقللاتلين ممللن يفتقللرون لوضللوح رئيسي
الرؤية , و ساغوا لهم تلك الخطللوةا بأنهللا سللتوقف المجللازأر ( الللتي
يقوما بها الجيش ) ونزيف الشعب الجزائري , فاستسلم لذلك قرابللة

لعللب كللذلك الخللتراق من التابعين للجيش السلمي للنقللاذ (3000
ةا فللي هللذا التجللاه إذ أن مللدني مللزراق أحللد ةا كبير الستخباراتي دور

). لللمالمسؤولين الكبار لهذا الفصيل عليه أكثر من علمة اسللتفهاما
نر بليل , ولم يكن يعني سوى منح غطاء يب ند يفطن هؤلء أن هذا المر 
قضائي للعفو عن ضباط الستخبارات الذين أقاموا المذابللح للشللعب
العللزل . وقللد ظهللر الخللداعا بعللدما نكللث العسللكر وعللودهم , فل
المساجين أطلقللوا , ول المجللازأر تللوقفت , ول الحريللات أعيللدت ...
وعلى نفسها جنت براقش . في المقابل رفضت الجماعللة السلللفية
ةل , وكان الللتزاما الجماعللة بالمبللدئ هذا التفاق الخرق جملة وتفصي
الشرعية العقدية بمثابة الصخرةا الللتي تحطمللت عليهللا أمللاني قللادةا
الستخبارات . لم تلأبه الجماعلة أنهللا تركللت لوحللدها تللواجه الجيللش
السفاح , ول ثناها عن عزمها الوعود الكللثيرةا الللتي عرضللت عليهللا ,
سواء من قبل القيللادات العسللكرية أو مللن قبللل الرئيللس بوتفليقللة
نفسه , بل استمرت الجماعة ل يضرها من خالفها ول من خذلها في

سعيها الدؤوب نحو إقامة الدولة السلمية .

عوائق أماما الجماعة السلفية للدعوةا و القتال:
ل التدخل السافر للدول الغربية : 1

لقد واجهت الجماعة السلفية لللدعوةا والجهللاد منللذ إنشللاءها العديلد
من التحديات علللى مسللتوى الجزائللر , ولللم يكللن للجماعللة للل حسللب
القرائن المتوفرةا ل أية طموحللات لتمديللد أنشللطتها خللارج الجزائللر .
لكن فرنسا التي تعتبر الجزائر حديقتها الخلفية , سللعت منللذ اليللاما
الولى لنشأةا الجماعة إلى تعقللب المتعللاطفين معهللا فللي الخللارج .
وقد زأجت فرنسا بالعديد من هؤلء ( مباشرةا أو عبر حلفاءهللا ) فللي
ةا خياليللة , كمللا حللدث حيللن أقيللم كللأس السجون , وألصقت بهم تهم

 سللبتمبر دخلللت أمريكللا علللى11العالم في فرنسا . ثللم بعللد غللزوةا 
ةا , بمللا ةا وغربلل الخط , وبدأت تحلم بالقضاء على كل المجاهدين شرق
في ذلك من ليس له علقة البتة بتنظيم القاعدةا . منذ ذلك الحيللن و
أمريكا تتعاون مع النظاما السفاح فلي الجزائللر ضللد المجاهلدين ملن
ةا لهللذا ةا مخصصلل الجماعة السلفية للللدعوةا والقتللال , فأنشللأت مركللز
الغرض في العاصللمة الجزائريللة , وأملدت بلالجهزةا القمعيللة بشللتى

أنواعا التسليح و التدريب .

:  ل الوضاعا المنية المعقدةا2
ي لقد حالت العديد من السباب بينها وبيلن التطلور أداء الجماعلة ف
الميدان العلمي بشكل خاص , الذي ل غنى عنه فللي تعريللف المللة
بقضيتهم . فرغم أن الجماعة تتوفر على موقع في شبكة النترنت ,
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إل أن الوضاعا المنية البالغللة التعقيللد تحرمهللا مللن تطللويره بشللكل
ةل نشللرت بعللض الصللحف الجزائريللة كيللف أن الجهللزةا دائللم , فمث
القمعية استطاعت إلقاء القبض على مجاهدين كانا يسعيان لتطللوير
موقع الجماعة علللى الشللبكة , ويختلسللان الخطللوط الهاتفيللة لبعللث
بيانات الجماعة إلى الخارج .. وهو نموذج يعطي فكرةا حول العوائللق

التي تواجه المجاهدين في هذا الباب ).أ.هل .

بعد هذا العللرض لمللا عليلله إخواننللا فللي الجزائللر نتمنللى مللن شللباب
ةا عن إخوانهم وأن يجعلللوا قللول السلما التثبت في أخبارهم خصوص
نأ فتللبينوا أن الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إن جلاءكم فاسللق بنبل
ةا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم فللي أنفسللكم نللادمين) تصيبوا قوم
فكيف إذا جاء بالخبر عدو الللله ورسللوله أبللو تفليقللة الكللافر المرتللد
فلبد من مراجعة حساباتنا تجاه قضية إخواننا في الجزائللر (ولللول إذ
ةا أوصللي ةا) ، وأيض سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير
الشباب أصحاب الخبرات العالية فللي مجللال تصللميم المواقللع إنشللاء
مواقع عدةا لدعم قضايا الجهللاد والمجاهللدين والتواصللل مللع إخواننللا
هناك عللبر البريللد اللكللتروني لنقللل أخبللارهم فهللذا واجللب شللرعي
ةى علللى عللواتقهم كمللا أوصللي أصللحاب المللال بللدعم الطلئللع ملقلل
نتللدعون لتنفقللوا فللي سللبيل المجاهدةا في كل مكان (ها أنتم هللؤلء 
بل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنت فمنكم من يبخ

الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ل يكونوا أمثالكم).

شهدت الساحة المصرية في الونة الخيرةا مسلسل استسلللمي 
تقللوده مللا يسللمى بالقيللادات التاريخيللة للجملاعلللة السلللمية فللي
السجلون المصرية ، حللتى وصللل المللر بهللذه القيللادات إلللى تجريللم
المجاهلللدين  وتخطئتهلللم ، بلللل وصلللل بهلللم الملللر إللللى تخطئلللة
السلمبولي نفسه ثم ازأدادوا في غيهللم .. ووصللفوا السللادات بللأنه

مات شهيدا ! فما هي نصيحتكم لكوادر هذه الجماعة من الشباب ؟

بعد مرورنا على العراق ثم السفر إلى فلسطين وبعدها حلقنللا إلللى
نرجللت ومللا الجزائر ها نحن نعود إلى مصر إلللى أرض الكنانللة الللتي خ
زأالت تخرج العظماء تلو العظماء والبطال تلو البطال والكللل يتللابع
بأسف بالغ ما يصدره هؤلء (القادةا التاريخيين)!!! من بيانات مخزية
نيطعللن ةا  تنكروا فيها لماضيهم وجرموا فيه شهدائهم فأصبحوا خنجللر
به إخوانهم وكما قدمنا فيمللا مضللى بللأن الحللي ل تلؤمن عليلله فتنللة
وبأنه ل يجوزأ التقديم بين يدي الله ورسوله نعم هؤلء القللادةا طللال
سجنهم وذاقوا ألوان العذاب ومروا بمعانللاةا صللعبة لكللن كللل هللذا ل
يجعلهم يتقدموا بين يدي الله ورسوله صلللى الللله عليلله وسلللم ومللا
نراه هذه الياما هللو مللن مللؤامرات طللواغيت مصللر الللذين مللا فللتئوا
يئدون كل مشروعا في صالح السلللما والمسلللمين فهللم لللم يكتفللوا
بمصر بل ل زألنا نراهلم يتنقلللون مللن بلللد إلللى بللد وملا مللؤامراتهم
لفلسلللطين عنلللا ببعيلللد وكلللان ملللن آخلللر صللليحات هللؤلء القلللادةا
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التلللاريخيين!!! ملللا جلللاء فلللي جريلللدةا الشلللرق الوسلللط بتاريلللخ
ما: ( جدد زأهدي في حواره إدانته لعملية اغتيال الرئيللس15/7/2003

 بأيدي عناصر1981المصري الراحل أنور السادات والتي وقعت عاما 
الجماعة بقيادةا الملزأما أول خالد السلمبولى وقال انه يبدي أسللفه
الشديد لهذه العملية، وأنه لو عاد الزمان بالجماعللة وبلله لمللا أجازأهللا
ولعمل على منعها. وقللال إنلله يعتللبر السللادات شللهيد قتللال الفتنللة،
وكذلك كل من سللقط مللن أعضللاء الجماعللة أو أفللراد الشللرطة فللي

المواجهات بينها وبين أجهزةا المن.

كما أفتى فلي حلواره مللع الشللرق الوسللط بللأن الجيللش والشللرطة
والجهزةا المدنية في الدولة ليست في حكم الطائفة الممتنعة التي
كانت توجب الجماعة قتالها، بل ذهب في حواره إلى أبعللد مللن ذلللك
ةا قللد تجعللله وقال إن التحديات العالمية الللتي يواجههللا الحللاكم حاليلل
ةا في عدما تطبيقه لبعللض أحكللاما الشللريعة ) وفللي هللذا الكلما معذور
من التقديم بين يدي الله ورسوله وإلباس الشرعية على الطللواغيت
ووصف الكافرين بأنهم شهداء ووصللف المللؤمنين بللأنهم أهللل فتنللة
ؤلء القلادةا أيلن هلم ملن إصلدارات جملاعتهم (حتميلة أين عقول ه
المواجهة ، القول القلاطع فيملن أمتنللع علن الشللرائع ) يقلول الللله
سبحانه وتعالى: (فلما زأاغوا أزأاغ الله قلوبهم) ويقول تعالى: (فمن
ةا) ويقللول عللز وجللل (ومللن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شليئ
ةا) وقللد أجللاد الشلليخ الفاضللل عبللد ةا مرشد يضلل الله فلن تجد له ولي
المنعم مصللطفى حليمللة "أبللو بصللير" فللي كتللابه (مبللادرةا الجماعللة
ةا السلمية اعترافا بالخطأ أما انهيار وسقوط) ونحللن نعلللم أن كللثير
من أفراد الجماعة السلمية بل وبعض القادةا منهللم غيللر مللوافقين
ول راضين عن هذه المبللادرةا ومللا تلهللا مللن تنللازألت واستسلللمات
نيللب أصللوات هللؤلء مللع تغييللب ولكللن العلما المصللري الكللافر غ
وأد ؤلء المنتكسلين ل أجسادهم فلي السلجون المصلرية واسلتغل ه
وقتللل المسلليرةا الجهاديللة فللي مصللر والغريللب أن هللؤلء القللادةا
التاريخيين كمللا يحلللو للعلما أن يسللميهم أصللبحوا ل يتورعللون عللن
وصف إخوانهم بالمس بالبلطجية وما شابها من العبللارات السللافلة
وتنكروا لخوانهم ومع ذلك يدافعون وينافحون عن الطواغيت الذين
ساموهم سوء العذاب خلل هذه الفللترةا مللن الزمللن منللذ قتللل أنللور

ما:2003 يوليللو 16السادات جللاء فللي بيللان أنصللار الشللريعة بتاريللخ 
ةا لمنطقكم الحمق يللا قللادةا الجماعللة؛ هللل تظنللون أن حكومللة (عجب
مصر حكومة دراويش، تستعطفونها وتصيحون بفوق ما تتمناه منكم
فتخرجكم بهذه البساطة؛ بل هي حكومة أمنيللة ل ترحللم ول تثللق إل
بمن كفر كفرها وارتبط مصلليره بمصليرها، وأكللثرهم يعلمللون أنهللم
كفار مرتدون في حكم الشرعا، ولهم في مباحث أمن الدولللة علمللاء
ودراسات ومستشللارون يلقنللونهم الحجللج الللتي عليهللم ومللن الللذي
ينافقهم، وأنتم أيها السذج تركتم الدلة الناصعة وظننتم أن تمثيلكم
وتقمصكم ثوب القتناعا والقناعا سيشفع لكم عنللد "دراويللش" أمللن

الدولة!! 
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 أنلله مللن يخرجكللم مللن السللجن بعللدما21أل فاعلموا يا بلهاء القرن 
قتلتم عن عقيدةا واقتناعا ثم رأى تبدلكم المريللب دون مقللدمات هللو
ةا؛ ل يعذره في حمقه هذا إل من هو أحمق منلله، ول أحمق منتحر أمني
يحتللاج المللرء لشللديد الللذكاء كللي يسللتخلص هللذه البديهللة المنيللة
السافرةا؛ ثم لماذا المغامرةا منه وأنتلم فلي تبلذل دائلم " بل حللدود"
وتجددون ولءكللم للله ليللل نهللار؛ فهللو ينتفللع بكللم أكللثر وأنتللم وراء
القضبان؛ كي يثمن الناس أقوالكم ومدحكم له وإضفاءكم الشللرعية
عليه؛ أرأيتم كيف مكر الله بكم لتكبركم وتوليكم الشياطين من دون

المؤمنين ..

أما أنتم فتتكلمون ول يسمح لغيركم ولو بكلمة، من عشللرات اللفا
المساجين المجاهدين المخالفين لكم، وتطبللل لكللم الصللحف وتللأتي
بنفسها إلللى "مركللز تضللليل المللؤمنين" الللذي تللتزعمونه وتللديرونه؛
لتجتمع بكم، ورجال المن يدخلون عليكم من كل باب، بالمشللروبات
دورون بهلا عللى السلجون والمرطبات، بل ويقدمون لكم الباصات ت
ةا؛ ، تسفهون صبرهم واحتسابهم، وتراودون ذممهللم، والمساجين دأب
بجزر و عصي فرعون، ل عصا موسى، وإخوانكم هؤلء، كما تعلمون،
ل يسمح لهم رجال المن ولو بكلمللة فللي العلما، ول زأيللارةا مربحللة
ول مريحة من أهليهم، وهم ألوفا، بينمللا تطبللع كتبكللم وأنتللم القلللة
المفتونة في الجماعة السلمية، علللى نفقللة مللن؟! وزأارةا الداخليللة
ةا! .... ثم تفرض على المساجين، وتعرض فللي معللرض القللاهرةا طبع
الدولي للكتاب! وتزيللن بهللا القنللوات الفضللائية وصللحف الطللواغيت

المحلية والعالمية و... يالها من سوءةا كريهة المنظر والرائحة. 

والعلما المصري الرسمي يهاجم  بالباطل المستميت كللل معللترض
نيفتقللد نمعللة، الللتي ل  نلمل على سلوكياتكم، حتى المعارضللة المدجنللة ا
زأعيمها في رحلت وطائرةا رئيس الجمهورية الخاصة! أعنللي جريللدةا
السبوعا، تكذب وتدعي أني كفرتكلم! وتخلرفا بهلذيان أملن الدولللة؛
نا شللياطين النللس والجللن بسللببكم؟ فأي حملة هذه التي جمعت علين
نخرةا" ( ولها قراءات أخللرى) تحظللى نمس لم نكن نعلم أن قيادتكم " ال

بتلكم المنزلة.

والسؤال هنا الن بعد هذه المقارنة البسيطة: مللن هللو الللذي يتكلللم
ويتحرك ويتمول ويتبجح "بحرية يحسد عليهللا" ، أمللن أخللذت أمللواله،
وسحبت جنسيته، وأغلق مسجده بقوةا السلح، وعزل منصللبه، ومنللع
عنه العمل والعانة، ول يسمح له بأي موقللع علللى النللترنت، بسللبب
"أرائلله" ، ويشللن عليلله العلما حملت ل تنتهللي وفللي محاكمللات
ةا وتشريعات ما لها من مثيل سابق فللي البلد، ، هكللذا يقولونهللا علنلل
وحتى في المحاكم، أهذا الذي يبذل من فضل الله عليه أما الذي هللو
مفلللس يتبللذل للدولللة باسللتحواذه علللى الشللباب ومقايضللتها بهللم؟

ننضطر لذكر ذلك. يؤسفنا أن 
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ةا حاقللدةا مللن عنللده، ل تزيللدكم إل فل تجعلوا المن يختار لكم ألفاظلل
ةا وسفاهة عند الناس. افتضاح

فنحن نعلم أننا نتراشق مع المن المصري وليللس معكللم فللي حللرب
البيانات هذه؛ ولكن ل بد من أن نسمع من المساجين الخريللن، مللن
جماعتكم وجماعة الجهاد وغيرهم، أين الشيخ عبللود الزمللر وإخللوانه،
وأين الشيخ رفاعي طلله وأيللن المهنللدس الفقيلله أبللو عبللد الرحمللن
نخطفللوا وعللانوا، وهللا أنتللم تهيلللون الللتراب علللى اللكتروني، هؤلء 
بطولتهم، بثمن بخس؛ خدمات زأائلة ومعدودةا، ستسلب منكم بعللدما
يلفظكم النظاما لفظ النواةا العارية من كل لحم ووجه، كما هي سنة

الله في أمثالكم، ونسأل الله العافية.   

قادةا "تاريخيون".. بأمر الدولة .. وإلى مزابل التاريخ مع الدولة! 

ادةا "التلاريخيين" ليرهبلوا نيصر العلما المني على تسلميتكم بالق  و
بكم عدو الشيطان وعدوهم، وأنتم وبل حياء تسللتمرؤن ثللوب الللزور
ةا كان ما أنتم عليه أما باطل؛ ولم هذا؛ المهم عندكم هي الرئاسة، حق
ل فمطابع "المراجعات" والتراجعات جللاهزةا، تحللت الشللارةا، ولقللب
ني نمخلز ةا لهلذا التاريلخ ال ةا، أل تبل "تاريخي باشلا" قلد أصلبح لكلم حكلر

نهايته ولمن تزقم به وتشدق.

ملرةا أخللرى نعيلدها عليكللم أيهلا القيلادةا "التاريخيلة" المنكفلأةا فلي
سطل التاريخ ومراحيض الذاكرةا، لقد نقضللتم تللاريخكم واعتللبرتموه
ا تسلولتم بهلا معرةا! بملا فيله عمليلة السلادات الهاللك، اللتي طالم
وجاهتكم عنللد المللؤمنين، وضللللتم منفللذيها البطللال البللرار! ذلكللم
قولكم بأفواهكم... فكيللف تعيبللون علللى النللاس تنكرهللم لكللم وقللد
تنكرتللم لخيللرةا معلميكللم وشللهدائكم وقللادتكم كالشلليخ عمللر عبللد
الرحمن والمهندس الفقيه عبد السلما فرج  والضابط المقاتل الفللذ

خالد السلمبولي وإخوانهم الطهار؟ 

فكيف يجوزأ لقوما الحتفاء بلقب "القيللادةا التاريخيللة" بعللدما تنكللروا
هم لتاريخهم، واستحرموه واسللتجرموه، ورمللوه بالجهللل والضللللة،
ونهوا عنه ونأو عنه وتابوا منه، وكتبوا ضده بأنفسهم! وكانوا كللالتي
ةا ... ثم يأتون بعد ذلللك مسللتعلين بلله نقضت غزلها من بعد قوةا أنكاث
علللى سللبيل الفخللر واسللتجلب الهيبللة! ... إن هللذا لشلليء عجللاب؛
ل د يجلوزأ عليله الحجلر، ب وزأ لصلاحبه الفخلر، وإنملا ق ةا ل يج وقطعل
ةء، اخلعوا عنكم ثوب الزور هذا، ول تسترهبوا ةء، ثم رجا والزجر؛ فرجا
الناس بهذا اللقب وتلللك الصللفة مللرةا أخللرى؛ فللالعقلء ل يفصللمون

اللفاظ عن معانيها ومقتضياتها، ول تستمرؤا العزةا بالثم ). أ.هل .
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هل من نصائح توجهونها لشباب الجهاد ؛ سواء لولئكللم البطللال 
المرابطللون علللى الثغللور .. أو لولئكللم المتربصللون المتطلعللون

للنطلق ؟

ةا اسللمه ةا خاصلل ةا بللإذن الللله كتابلل حول هذا السؤال أقول سيصدر قريب
(وصايا للمجاهدين) ولكن ل مانع من الشارةا إلى بعض الوصايا فللي

جمل قصيرةا: 

الحرص على التنظيم والتخطيط وإعطاء كلل مرحللة ملن.1
المراحل حقها والبعد عن العشوائية.  

عللدما توسلليع دائللرةا الصللراعا فللوق طاقللة المجاهللدين.2
وإمكانياتهم.

العداد المناسب لكل عملية..3
الهتماما بالكيف والنوعا ل الكم..4
ضرب رأس الفعى قبل الذيل..5
نيقللدما عليلله.6 التأصيل والتكييف الشرعي لكل أمر أو عمل 

المجاهدون.
عللدما اللتفللات إلللى المخللذلين والمعللوقين والمثبطيللن.7

والخوالف.
إيصال صللوتهم وكلمتهللم عللبر وسللائل العلما المقللروءةا.8

والمسموعة والمرئية.
مباغتة ومفاجأةا العدو وتغيير أساليب وفنون القتال..9
ةا..10 الثبات وذكر الله كثير
السلللمع والطاعلللة للملللراء المجاهلللدين وعلللدما التنلللازأعا.11

والخلفا فيفشلوا وتذهب ريحهم.

وأمللا بالنسللبة لمللن يللتربص ويتطلللع للنطلق فأوصلليه بمللا سللبق
وأضيف:

نشر قضية المجاهدين بين الهل والصحاب بكللل الطللرق.1
المتاحة.

دعم إخوانه في الثغور بالمال والدعاء..2
الستفادةا مللن كللل دورةا فيهللا نفلع للجهللاد والمجاهللدين.3

وتطوير القدرات الذاتية.
صللنع الفلشللات والروابللط الصللوتية والفلما الجهاديللة.4

والقللوائم البريديللة لمللن يجيللد ذلللك ونشللرها عللبر الشللبكة
العنكبوتية.

التفقه في أبواب الجهاد بقراءةا بعللض الكتللب المختصللرةا.5
أو المطولة كل بحسبه.

سل جنلللد.6 نبللل سق إيلللواء ونصلللرةا إخلللوانهم المطلللاردين ملللن 
الطواغيت.
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ةا بحاجة إلى وصايا أهل الثغللور أقول هذه الوصايا وأنا أعلم أننا جميع
لنا فهم أقرب منا إلى الله وأبعد عن الخلفا وكمللا قللال ابللن تيميللة
ةل عن المامين الجليلين ابن المبارك وأحمد (إذا اختلفتم فاسألوا نق
يد قطلب رحمله اللله فلي ظلل القلرآن ( أهل الثغور) وكما قال س

): (الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه ؛ ويتصلوا بلله . الللذين5/2752
احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم ييأسوا . الللذين
صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس . الللذين حملللوا أعبللاءهم
ن يلتركهم وساروا في ذلك الريق الطويل الشاق الغريلب...أولئلك ل
نع إيمانهم ، ولن ينسللى جهللادهم . إنلله سللينظر يي الله وحدهم ولن يض
إليهم من عليائه فيرضاهم . وسينظر إلى جهللادهم إليلله فيهللديهم .
وسللينظر إلللى محللاولتهم الوصللول فيأخللذ بأيللديهم . وسللينظر إلللى

صبرهم وإحسانهم فيجازأيهم خير الجزاء).
  
كلمة أخيرةا تحبون توجيهها لزوار منبر التوحيد والجهاد ؟ 

الستفادةا من منبر التوحيد والجهاد لنه وأقولها وأنا صادق في ذلك
نيعتبر أعظم وأكبر مكتبة إلكترونية تحمل هللذه البحللوث القيمللة فللي
كل البواب وبالذات البواب التي يكرهها الطواغيت وأصحاب الفرق
الضللالة والمنحرفللة وأقللول لهللم انشللروا الروابللط الخاصللة بلله عللبر

المنتديات الحوارية.

كما أطلب منهم دعم إخوانهم بكل ما يستطيعون بالدعاء والكتب .

أسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن
ننغتال من تحتنا شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمته أن 

اللهم يا حي يا قيوما برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ول تكلنا
إلى أنفسنا طرفة عين

اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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