
كشف اللثام عمن وصفوا 
بتنظيم { بيعة المإام }

الحمد لله والصلةا والسلما على رسول الله .. 

سيألني المحقييق الجلد فييي دائييرةا المخييابرات ( علييي أميين
برجاق ) وهو يكتب إفادتي قبل تحويلي إلى المحكمة في القضية

المسماةا ( حركة بيعة الماما )

فقال : أعطني خلصاة فكرك ؟!

فقلت: ليس عندي فكر خاص بي – هذه دعوةا ودين ..

فقال : ماشي ، أعطني خلصاة دعوتك ..!

فقلت : هي دعييوةا النأبييياء كافيية ، أتأسييى بهييا وألخصييها لييك
 )) .اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتبكلمتين (( 

فقال : ماذا تعني بالطاغوت ..؟

فقلت : هو عاما في كل ماعبد من دون الله تعالى وهو راض
بالعبادةا .. وأبرز أمثلته في هذا الزمان الحكاما المشييرعين الييذين

يشرعون مع الله ويحكمون بالقوانأين الوضعية. 

قال : هذا الكلما يشمل جميع النأظمة ؟ 

قلت : نأعم يشمل جميع النأظمة .

قال : ومن ذلك نأظاما الحكم في الردن ؟

قلت : نأعم ، ومن ذلك نأظاما الحكم في الردن .

يي بخبييث وقييال : أكتييب لييك فأمسك عيين الكتابيية ، ونأظيير إليي
( باستثناء نأظاما الحكم في الردن ) .

قلت : ل ، أكتب ومن ذلك نأظاما الحكم في الردن .

*         *         *
وبعد .. 

 )) هييياعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتفهذه الكلمات (( 
منهاج حياةا كل موحد ودعوته التي يجب أن ل يحيد عنها فقد قال
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لل أن اعبللدوا اللللهتعالى: ((  ةة رسللو أأمإ ولقد بعثنا في كل 
واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم مإن هدى الللله ومإنهللم مإللن

 )).حقت عليه    الضللة

يرثّيوه لتبياعهم فهي دعيوةا الرسيل كافية ، وميراثّهيم اليذي و
وأنأصار دينهم في كل زمان … 

وهي معنييى كلمية التوحيييد { ل إلييه إل اللييه }.. وليذلك قيال
(( ومإا أرسلنا مإن قبلك مإن رسول إلتعالى في آية أخرى 

 )).نوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاعبدون

وثّقى اليتي عليق الليه  وهذه الكلمة العظيمة هييي العيروةا ال
سبحانأه وتعالى النجاةا والفوز بها ..

غغللي فمللن يكفلرقال تعالى ((  قد تللبين الرشللد مإللن ال
بالطاغوت ويؤمإن بالله فقد استمسك بالعروة الللوثقى

 )) . ل انفصام لها والله سميع عليم

ولهييذه الكلميية العظيميية ركنييان ل يقبييل واحييد منهمييا دون
الخر .. 

هما النفي والثّبات .. 

اا في دعوةا النأبياء فييي * فالنفي هو{ ل إله } وقد جاء مفسر
)) . واجتنبوا الطاغوتقوله تعالى (( 

اا في العروةا الوثّقى بقوله تعالى ((  فمن يكفركما جاء مبين
نن اللييه ،بالطاغوت دد ميين دو ديعبيي  )) فيدخل فيه الكفيير بكييل مييا 

دضيهم دبغُ رر الليه واجتنيابهم و ويليزما منيه اليبراءةا ممين يعبيدون غيي
دض دينهم وتشريعهم الباطل ..  دبغُ و

0اا في دعييوةا النأبييياء وأما الثّبات { إل الله } فقد جاء مفسر
بقوله تعالى :

( اعبدوا الله ) ، فيدخل فيه تجريد العبادةا لله تعييالى وحييده ،
دةا أوليائه ونأصرةا عباده وتوحيده بالقصد والرادةا ، ويلزما منه موال
المؤمنين ومودتهم وتمني علوهم وعزهم ونأصرهم وظهيور دينهيم

وشريعتهم .

1 : وتطبيق هذه الكلمة العظيمة على واقعنا اليوما يكون 

بييالنفي { ل إلييه } بييأن تكفيير بييدين ودسييتور كييل طيياغوت
وقانأونأه وتشريعه المناقض لشرع الله .. 

وتبغُييض وتييبرأ ميين أربييابه ومشييرعيه وحراسييه ومخييابراته
وجيشه وأنأصاره الذي يسهرون على حمايته ويعملون على تثييبيته
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وإلزاما العبيياد بيه .. وتعياديهم حييتى ييبرأوا مين كفرهييم وبياطلهم
ويؤمنوا بالله وحده .. 

اا اا ومعبييود وبالثّبات { إل الله } بييأن ترضييى بييالله وحييده ربيي
اا ميين اا ، وينشرح صادرك لحكييامه . ول تجييد حرجيي اا وحكم ومشرع
اا . وتحييب أنأصييارها الموحييدين تشريعاته وتسلم لها وحدها تسييليم
الذين يدعون الييى تحكيمهييا .. ويجاهييدون لرفييع رايتهييا .. وتكييون

معهم وفي صافهم وتتمنى نأصرتهم وعزتهم .

هذه باختصار شديد ، خلصايية دعوتنييا .. إليهييا نأييدعوا النيياس ،
وعليها نأحيا وعليها  –إن شاء الله – نأموت ونألقى الله .. 

قمنييا نأييدعوا النيياس إليهييا .. فأعلنييا الييبراءةا ميين الطييواغيت
 المتفرقين .. ودعونأيياالمختلفين ومعبوداتهم ومشرعيهم وأربابهم

الناس الى البراءةا منهم ومن قوانأينهم الوضييعية الكييافرةا ، وإلييى
عبييادةا اللييه وحييده ومتابعيية شييرعه المطهيير وتحكيمييه وحييده ..
والخروج من عبادةا العباد بكافة أشكالها إلى عبادةا الله رب العباد

..

فرمتنييا هييذه الحكومييات بقييوس عييداوتها .. وسييلطت علينييا
أجهزةا أمنها ومخابراتها وعساكرها .. 

تطارد إخوانأنا فييي أقطييار الرض تستضييعف طائفيية منهييم ..
وتقتل وتسجن آخرين . ل لشيء إل أن يقولوا : ربنا اللييه وحييده ،

ل نأشرك معه إله أو مشرعا أو حكما غيره .. 

وأطلقت العنان لبواقهييا وأجهييزةا إعلمهييا المتنوعيية .. طعنييا
وتلفيقا وتشويها لصاحاب هذه الدعوةا العظيميية .. فتييارةا تصييفهم

بالتطرف .. وتارةا بالصاولية .. 

وأخرى بالرهاب .. مع أن الطغُيياةا مارسيوا ويمارسيون تجيياه
كل موحد ودعوته كافة أنأواع التنكيل والتعذيب والرهاب الفكييري

والمعنوي والجسدي : ) رمتني بدائها وانأسلت ( ..

وظنوا أنأهم بإرهابهم المتنوع هذا سيقضون على هذه الدعوةا
العظيمة ويطفئون نأور الله المبين .. فخابوا وخسروا وكبتوا فالله
متم نأوره ولو كره المشركون .. وليو كييره الطييواغيت … فهيياهي
دعوةا التوحيد تعلوا وترتفع بعقر دارهييم .. وفييي وسييط سييجونأهم
تهتز بها زنأازينهم .. وترتج لهتافاتها .. جنبات محيياكمهم .. ويحمييل
إخوانأنا فييي كييل مكييان رايتهييا عالييية خفاقيية رغييم أنأييوف الطغُيياةا
اا .. يصدعون بها بين ظهرانأيهم .. ويجعلون جماجمهم لعزهييا سييلم
يروونأهييا بييدمائهم .. ويفييدونأها بمهجهييم وأرواحهييم .. ويتعاهييدون
غراسيييها إليييى أن يلقيييوا الليييه .. ل يبيييالون بالقييييد أو الجلد أو
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السجون .. ول يردهم بإذن الله عن نأصييرتها الرهيياب أو التعييذيب
أو المنون .. 

ال .. بعنييا ميين أجلهييا هذه طريقنا ل نأحيد عنها أو نأرضى بها بد
دنأيانأا ونأفييديها بأرواحنييا وأولدنأييا وأهلينييا .. عاهييدنأا اللييه تعييالى أن

نأثبت عليها فل نأغُير أو نأبدل تبديل .. 

               فإما الى النصر فوق النأاما 

                                   وإما الى الله في الخالدين

فنسأل الله تعالى أن يربح بيعنييا وأن يثبييت أقييدامنا ويحسيين
ختامنا وينصرنأا على القوما الكافرين .

*          *          *
 إذا عرفت هذا يا أخا التوحيييد .. اتضييح لييك كييذب كييثير ممييا
تنسبه إلينا صاحافة السلطان من زور وبهتييان .. وانأكشييف وظهيير

لك كثير مما تصفنا به من كذب وتزوير.. 

اا علييى اا منغُلقيي اا علييى نأفسييه ، أو حزبيي اا متقوقعيي فلسنا تنظيميي
اا دون سائر المسلمين.. كل .. فهذه في أفراده يوالي بعضهم بعض
ديننا ، بدعة مييا أنأييزل اللييه بهييا ميين سييلطان شييتتت شييمل أمتنييا
اا كييل حييزب بمييا ليديهم اا وأحزابي وفرقتهم شذر مذر وجعلتهم شيع

فرحون .

 كما أنأنا نأرفض أن نأتسمى أو نأتصف باسم غير الذي سييمانأا-0
هو سماكم المسلمين مإن قبللل وفللي هللذاالله به : (( 

لا عليكللم وتكونللوا شللهداء علللى ليكون الرسول شهيد
الناس فأقيموا الصلة وآتوا الزكللاة واعتصللموا بللالله

 )) .هو مإولكم فنعم المولى ونعم النصير

 ومنه تعرف أن اسم ( تنظيم بيعة الماما ) اسم ملفق علينا-1
ألصقته بنا المخابرات .. فل علقة لنا البتة ميين قريييب أو بعيييد
اا نأبييايعه أو نألييزما المسييلمين اا معينيي بهذا السم وليس لدينا إمام
ببيعته كما هو حال كثير من الفرق والجماعات ، حتى آل الميير
ببعضهم إلى تكفير من ل يبايع إمامهم المزعييوما .. فنحيين نأييبرأ
إلى الله من هذا .. ول نألزما أنأفسيينا أو أحييد ميين النيياس ببيعيية
أمير أو إماما معين ل يقييدر أن يكييون جنيية لهييم فييي ظييل هييذا
الواقييع ، وفييي ظييل عييدما وجييود سييلطان ودوليية وتمكييين
للمسلمين بل نأدعوهم إلى بيع أنأفسهم للييه ونأصييرةا دييين اللييه

وشرعه الذي خذله أكثر الناس .. 
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إن الله اشترى مإلن الملؤمإنين أنفسلهمقال تعالى (( 
وأمإللوالهم بللأن لهللم الجنللة يقللاتلون فللي سللبيل الللله
لا في التوراة والنجيل لا عليه حق أيقتلون وعد ييقتلون و ف
والقرآن ومإن أوفى  بعده مإن الله فاستبشروا بللبيعكم

 )). الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

نأدعوهم لنصرةا كلميية التوحيييد .. والتمسييك بييالعروةا الييوثّقى
والبراءةا من الطواغيت وأنأصارهم .. 

اا وخطابيية وكتابيية .. وجميييع كتبنييا تدنأييدن وقد قمنا بذلك درس
 .. ل يجمعنييا)1(حول هذه الكلمة العظيمة ولوازمهييا وأوثّييق عراهييا

غير رباط التوحيد .. وأخوةا اليمان .. و تنظيمنا الذي نأنتسب إليييه
ونأتوله هو جماعة المسلمين كافة .. وأفراد هذا التنظيم هييم كييل
اا لهييذا الييدين .. لهييم علينييا حييق الييدعوةا التعليييم من ينتسييب حقيي
والمولةا .. ونأحتسييب عنيد الليه أن يجعلنيا مين أصايحاب الطائفية
المنصورةا التي قال النبي صالى الله عليه وسييلم فيهييا :( ل تييزال
طائفة من أمتي ظاهرين على الحييق ل يضييرهم ميين خييالفهم ول

من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ) .. 

*          *          *
وإنأما لزما التنبيه إلى هذا لن النظاما قد سمانأا عييبر صاييحافته
اا أن اما ) .. فكيان لزامي أكثر من مرةا بهذا السم ( حركة بيعة الم

نأبين أن ل علقة لنا بهذا السم من قريب أو بعيد .. 

اا اا فإن براءتنا من هذا السم وهذا التنظيم ل نأعلنها خوف وأخير
اýميين الطييواغيت أو محيياكمهم أو قييوانأينهم ، د تبنين ه فق  ل والل

وأعلنا وصادعنا بما هو أخطر عندهم من هذا بفضل اللييه تعييالى ..
وإنأما نأعلنه من منظور ومنطلق شرعي بحت ، فنحيين كمييا تقييدما
نأرفض أن نأقوقع أنأفسنا بتنظيييم محييدد نأييوالي فيييه ونأعييادي .. ول
اا من بدع المارةا والمامة المخالفة لهييدي النييبي صاييلى نأتبنى شيئ
الله عليه وسلم ، والتي انأتشرت في صافوف كثير من التنظيمات

في هذا الزمان .. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ..

راجع من أمثلة هذه الكتب والرسائل : ( كشف النقاب عن شريعة الغُاب ) و ( ملة (
إبراهيم ) و ( الديمقراطية دين ..) و (هذان خصمان اختصموا في ربهم ) و( محاكمة 
أمن الدولة وقضاتها إلى شرع الله ) و( كشف الزور في إفك نأصوص الدستور ) 
وغيرها ..
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                                     وكتللللب أبللللو مإحمللللد
المقدسي 

                            وإخيييوانأه اليييذين ألصيييقت بهيييم هيييذه
التسمية 

 من 1416                                سجن سواقة شوال 

                            هجرةا المصطفى عليه الصلةا والسلما

مإوقعنا على النترنت

مإنبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير مإحفوظة
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