
القاعدة والطالبان؛ 
مجددو الزمان

مجددو والطالبان؛ القاعدة
الزمان

علسسى إل عسسدوان ول الرحيسسم، الرحمسسن اللسسه بسسسم
الظالمين.

وبعد: 

َيا َها { ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوُا ا ُكْم َهْل آَم ّل ُد َلى َأ ٍة َع ُكْم ِتَجاَر ْنِجي ِمسسْن ُت

َذاٍب ٍم َع ِلي ُنوَُن َأ ْؤِم ِه ُت ّل ِه ِبال ِل ُدوَن َوَرُسوُ ِه ُتَجا ِبيِل ِفيِ َو ِه َس ّل ال
ُكْم ِل َوُا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ُكْم َو ِل ْيسٌر َذ ُكسْم َخ ُتسْم ِإْن َل ْن َلُمسسوَُن ُك ْع ْغِفسْر َت َي

ُكسسْم ُكْم َل َب ُنسسوُ ُكْم ُذ ْل ْدِخ ُيسس ّنسساٍت َو ِريِ َج َهسسا ِمسسْن َتْجسس ِت َهسساُر َتْح ْن ل
َ ا

ِكَن َبًة َوَمَسا ّي ّناِت ِفيِ َط ْدٍن َج ِلَك َع ْوُُز َذ َفسس ْل ُأْخسسَرىَ ا َو ِظيسسُم)ُ َع ْل ا
َها َن ّبوُ ِه ِمَن َنْصٌر ُتِح ّل ْتٌح ال َف ِريسسٌب َو ِر َق َبّشسس ِنيَن َو ْؤِم ْلُمسس َهسسا َيسسا ا ّي أ

َ
ِذيَن ّل ُنوُا ا ُنوُا آَم ْنَصسساَر ُكوُ ِه َأ ّلسس ْبسسُن ِعيَسسسى َقسساَل َكَمسسا ال َيسسَم ا َمْر

ّييَن ِر َوُا ْلَح ِريِ َمْن ِل ْنَصا َلى َأ ِه ِإ ّل ّيوَُن َقاَل ال ِر َوُا ْلَح ْنَصسساُر َنْحُن ا َأ
ِه ّل َنْت ال َفٌة َفآََم ِئ ِنيِ ِمْن َطا َفسسَرْت ِإْسرائيَل َب َك َفسسٌة َو ِئ َنا َطا ْد ّيسس أ

َ َف
ِذيَن ّل ُنوُا ا َلى آَم ِهْم َع ّو ُد َبُحوُا َع َأْص ِريَن}َ [الصسسف َف ِه -10 َظسسا

14.[

الصادقون؛     المومنون     أيها

مسسن علسسى النعسسم أعظسسم من أن الله أصلحكم (اعلموُا
اللسسه يجسسدد السسذيِ السسوُقت هذا إلى أحياه أن خيرا به الله أراد
المسسؤمنين وأحسسوُال المسسسلمين شسسعار فيه ويحيى الدين فيه

مسسن الوليسسن بالسسسابقين شسسبيها يكسسوُن حسستى والمجاهسسدين
من كان بذلك الوُقت هذا فيِ قام فمن والنصار المهاجرين

عنسسه ورضسسوُا عنهسسم اللسسه رضسسيِ الذين بإحسان لهم التابعين
أبسسدا فيهسسا خالسسدين النهسسار تحتهسسا من تجرىَ جنات لهم وأعد
.)1(العظيم)ُ  الفوُز ذلك

طائفسسة تسسزال ل أنسسه المصسسدوق الصسسادق أخسسبر (قسسد و
ول المخسالف يضسرهم ل أعسسزاء الحسق إلسى أمته من ممتنعة
كلهسسا الرض فيِ ذليل غريبا السلم بقاء فأما الخاذل، خلفا

"ثم وسلم عليه الله صلى وقوُله هذا، يكوُن فل الساعة قبل
فيسسه السسداخلوُن ارتسسد إذا غربتسسه تكسسوُن ما غريبا" أعظم يعوُد
ّد {َمْن تعالى قال وقد عنه َت ُكْم َيْر ْن ِه َعْن ِم ِن ْوُفَا ِدي ِتيِ َفَسسس ْأ َيسس
ّلُه ٍم ال ْوُ َق ُهْم ِب ّب َنُه ُيِح ّبوُ ُيِح ٍة َو ّلسس ِذ َلسسى َأ ِنيَن َع ْؤِم ْلُمسس ٍة ا َلسسى َأِعسسّز َع

ِريَن ِف َكا ْل ُدوَن ا ِه ِبيِل ِفيِ ُيَجا ِه َس ّل ُفوَُن َول ال ْوَُمسسَة َيَخسسا ٍم}َ َل ِئسس ل
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يزل ولم غريبا بدأ وكذلك أولئك عنه ارتد إذا يقيموُنه فهؤلء
المكنسسة مسسن كسسثير فسسيِ يتغسسرب فهكسسذا انتشسسر حسستى يقسسوُىَ

عمسسر كسسان كمسسا وجسسل عز الله يقيمه حتى يظهر ثم والزمنة
كثير على السلم من كثير تغرب قد وليِ لما العزيز عبد بن
فأظهر الخمر تحريم يعرفا ل من منهم كان حتى الناس من
اللسسه "إن السسسنن غريبسسا. وفسسيِ كسسان مسا السسسلم فيِ به الله

دينها" لها يجدد من سنة مائة كل رأس فيِ المة لهذه يبعث
السسسلم. غربسسة هسسوُ وذاك السسدروس بعد يكوُن إنما والتجديد

يعسسرفا مسسن بقلسسة يغتسسم ل أنسسه المسسسلم يفيسسد الحسسديث وهذا
من شك فيِ يكوُن ول بذلك صدره يضيق ول السلم حقيقة

ِإْن قال بدأ حين المر كان كما السلم دين َف ْنسسَت تعالى: { ُك
َنا ِمّما َشّك ِفيِ ْل ْنَز ْيَك َأ َل َأِل ِإ ِذيَن َفاْس ّل ُأوَن ا ْقسسَر َتسساَب َي ِك ْل ِمسسْن ا

ِلَك}َ... إلى ْب .)2(اليات)ُ  من ذلك غير َق

علسسى الباطلسسة التسسأويلت المحرفوُن سلط لما (لهذا و
سسسبحانه اللسسه أن لسسوُل فسسسادا السسدين فسسسد الشسسرع نصوُص

َكلهسسم حرسسسا لسسه وأقسسام بحفظه تكفل تأويسسل مسن بحمسايته و
علسسى جسسرىَ مسسا عليسسه لجسسرىَ المبطليسسن وانتحسسال الجسساهلين

يبعسسث المة بهذه وعنايته برحمته الله ولكن السالفة الديان
ول دينهسسا لهسسا يجدد من البدعة وظهوُر السنة دروس عند لها

.)3( وعمل)ُ علما فيه يستعملهم غرسا دينه فيِ يغرس يزال

الجألء؛     علماءنا     يا     نعم

صسسالحا غرسسسا السسدين لهسسذا يغسسرس تعسسالى الله يزال ل
ربنسسا لنسسا غسسرس وممسسا دينسسه، عسسن به يدافع عينه على يصنعه

فسسيِ نظيرهسسا عسسز السستيِ العصسسيبة الظروفا هذه فيِ سبحانه
عربهسسا والسسردة والنفسساق الكفر أمم لتكالب المسلمين تاريخ

لسسسانهم وحسسال الموُمنسسة العصسسبة وأد علسسى جميعها وعجمها
ُهْم يقوُل ِرُجوُ َأْخ ُكْم ِمْن { ِت َي ُهْم َقْر ّن َناٌس ِإ ّهُروَن}َ، ُأ َط َت غرس َي

ول نظيسسر، الفسسوُاح لعطرهسسا مسسا طيبسسة، نبتسسة سسسبحانه، لنسسا
بهسسا - وأنعسسم الطالبسسان نبتسسة هيِ تلكم مثيل، الخاذ لمنظرها

فسسيِ الذهسسان فيِ يصح ل التيِ القاعدة، - ومعها طالبان من
كسساد.. أو منوُالها على نسج ما إل غيرها، قاعدة الزمان هذه

للموُحسسدين، نصر ثمارها، ما أدراك فما ثمارها زاد... وأما أو
تعريسسة والتماثيسسل، للصنام هدم الكافرين، حلوُق فيِ شوُكة

للعلمسسساء إظهسسسار الخسسسائنين، للعلمسسساء فضسسسح للمنسسسافقين،
لمنهسسسج وتثسسسبيت دعسسسم العسسساملين، والشسسسباب الراسسسسخين
المجاهدين. 
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للدين.  تجديد باختصار إنه

ِبسسيِ َعسسْن أ
َقَمسَة َ ْل ِبسسيِ َعسسْن َع أ

َة َ ْيسسَر ِفيَمسسا ُهَر َلسسُم -  ْع َعسسْن َأ
ِه َرُسوُِل ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْيسس َل ّلَم َع ِإّن َوَسسس َقسساَل: ( ّلسسَه -  َعسسُث ال ْب َي

ِه ِذ َه ِة ِل ُلّم َلى ا ْأِس َع ِة ُكّل َر َئ ٍة ِما َن ُد َمْن َس ّد َها ُيَج َها)ُ  َل َن ِدي
)4(.

داود": (.. أبسسيِ سنن شرح المعبوُد "عوُن صاحب قال
انسسدرس ما إحياء التجديد من المراد أن سبق مما عرفت قد
مسسا وإماتسسة بمقتضسساهما والمسسر والسسسنة بالكتسساب العمل من

البسسرار: مجسسالس فسسيِ قسسال والمحسسدثات البسسدع مسسن ظهسسر
العمسسل مسسن انسسدرس ما إحياء للمة الدين تجديد من والمراد
بمقتضاهما)ُ. والمر والسنة بالكتاب

منسسه فكسساك ل تعلقا متعلق الموُحدين معشر فالتجديد
ول يسسسمن ل السسذيِ المعسسسوُل الكلم بمجسسرد "بالعمسسل" ل

أن وبخاصسسة ماديا، أم الجوُع هذا كان معنوُيا جوُع، من يغنيِ
مسن السسستهلكية، السسسلع تصسسنع كمسسا ُيصسسنعوُن الن العلمساء

ًدرون مصسسبرة علب ُيَصسس الطريقسسة، بنفسسس أيضسسا وغيرهسسا.. و
الدينية بالعلوُم عالما كان من إل يكوُن ل المجدد أن "فظهر

إحيسساء والنهسسار الليسسل آنسساء وهمتسسه عزمسسه كسسان من ذلك ومع
الموُر ومحدثات البدع وإماتة صاحبها ونصر ونشرها السنن

والتسسدريس الكتسسب تصسسنيف أو باللسان أهلها وكسر ومحوُها
وإن البتسسة مجسسددا يكسسوُن ل كسسذلك يكسسوُن ل ومن ذلك غير أو

لهم".  مرجعا الناس، بين مشهوُرا بالعلوُم عالما كان

رأس علسسى يكسسوُن أن يلزم ل أنه يعلم؛ أن ينبغيِ ومما
من أكثر يكوُن أن يمكن بل فقط، واحد مجدد سنة مائة كل

واحد. 

التأسسسيس": (حمسسل "توُاليِ فيِ حجر ابن الحافظ قال
وهسسوُ الوُاحسسد، مسسن أكسسثر علسسى الحسسديث فيِ َمن الئمة بعض

عنسسد لفظسسه وكذا سقته، الذيِ الحديث للفظ بالنسبة ممكن
تقسسدمت أحمسسد عسسن الروايسسة لكن أخرجه أنه إلى أشرت من

السستيِ الروايسسة مسسن الوُاحسسد رواية فيِ أصرح وهوُ رجل بلفظ
ولكسسن فسسوُقه، ومسا للوُاحسسد مسسن "من" لصلحية بلفظ جاءت
لن الوُاحسسد، مسسن أكثر على الحمل تأخر من فيِ يتعين الذيِ
تجديسسده يكسسوُن المسسذكوُر المجدد أن إلى إشارة الحديث فيِ

عمسسر حسسق فيِ ممكن العصر. وهذا ذلك أهل جميع فيِ عاما
فل ذلسسك بعسسد جسساء مسسن أما الشافعيِ، ثم جدا العزيز عبد بن

ذلك)ُ انتهى.  فيِ يشاركه من يعدم
.3470 رقم الملحم كتاب داود أبيِ سنن 4

)3ُ(والجهاد التوُحيد منبر



القاعدة والطالبان؛ 
مجددو الزمان

الحسسديث حمسسل - أيِ البسساريِ": (وهسسوُ "فتسسح فسسيِ وقال
المحتسساج الصسسفات اجتماع فإن ، - متجه واحد من أكثر على
أن يلسسزم ول الخير، أنوُاع من نوُع فيِ ينحصر ل تجديدها إلى

ذلسسك يدعى أن إل واحد، شخص فيِ كلها الخير خصال جميع
رأس علسسى بسسالمر القائم كان فإنه العزيز، عبد بن عمر فيِ

فيهسسا. وتقسسدمه الخيسسر صسسفات بجميسسع باتصافه الولى المائة
وأمسسا عليه، الحديث يحملوُن كانوُا أنهم أحمد أطلق ثم ومن
الجميلسسة بالصفات متصفا كان وإن فالشافعيِ بعده جاء من
هذا فعلى بالعدل، والحكم الجهاد بأمر القائم يكن لم أنه إل

هسسوُ المائسسة رأس عنسسد ذلسسك مسسن بشسسيِء متصفا كان من كل
.)5( ل)ُ انتهى أم تعدد سوُاء المراد،

- بيتان:      الموحدين     - معشر     هنا     القصيد     وبيت

ومعهسسا الطالبسسان طائفسسة علسسى التجديسسد إطلق )ُ أن1
اب مسن ليسس دربهما، على ومن القاعدة لهسؤلء النتصسار ب

فإن يستحقوُنه، ل بما ووصفهم والحماسة، بالعاطفة الحبة
هسسذا فسسيِ هسسم يكوُنسسوُا لسسم وإن يسسسعهم، الحمد ولله الحديث
فمن؟! الزمان

كمسسا الوُاقع أرض على ملموُسة حقيقة التجديد )ُ أن2
الصسسحائف، تسسسوُيد مجسسرد أو المنسسابر، أعسسوُاد لهسسز يقوُلوُن،

اللسسه رحمسسه لنسسه العزيسسز عبد بن عمر فيِ يختلفوُا لم ولذلك
يكن لم الذيِ التجديد، فكان السلطان قوُة العلم لقوُة جمع

السسسنة أهسسل تاريسسخ فسسيِ الصسسعبة المعادلسسة مسسن إذ نظيسسر، له
الناصر".  والسيف الهاديِ "الكتاب بين الجمع صعوُبة

الزمان مجددوا القاعدة مع الطالبان بأن لكم قلنا وإذ
البيان.  فهاكم

جسساءا ليبقيا، جاءا شريفان، اسمان والطالبان القاعدة
إل وعجمهسسم عربهسسم أجمعين الناس فيه الله مقت زمن فيِ
وسسسط شسساملة غربسسة فسسيِ يعيشوُن الدين، هذا أهل من بقية

عسز اللسه بعسد لهسم ليس أعدائهم، عن فضل وذويهم، أهليهم
الرابسسط الخيسسط وسسسموُ وإيمسسانهم، معتقسسدهم صلبة إل وجل

ليرفعا والطالبان القاعدة جاءت المتين، الخوُة خيط بينهم،
إلى ومعتقدهم بتصوُرهم ويدفعا كان مما أفضل الخيط هذا

ُأحييت المام، ُبعثت معالم، ف وأزيسسل أفكار، ونظفت سنن، و
العتبار.  الدين هذا لهل فأعيد… غبار

.داود أبيِ سنن شرح المعبوُد عوُن 5
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العصسسبة هسسذه يديِ على ُجدد ما على بالتدليل أهم وأنا
وتقفسسز الصسسوُر عينسسيِ بيسسن تسستزاحم السسدين أمسسر من المؤمنة
بالعنق:  أحاط ما القلدة من ويكفيِ النماذج أماميِ

قائمسسا كسسان الحمد ولله الجهاد أن صحيح) الجهاد: 1
فجهسساد الطالبان مع الجديد أما الحركة، جهاد كان لكنه قبل،

ارتفسساع للنظسسر واللفسست زمسسان، منسسذ انقطع قد وهذا الدولة
يمكسسن حسستى العصسسبة هسسذه جهاد فيِ والنوُعية الكيف سقف
فسسيِ نرضسسى ل فإننسسا بعسسدها، مسسن أتعبسست القاعدة بأن القوُل
وفسسيِ  شبتمبر،11 كيوُم مدويا كان ما إل الن الجهاد أعمال

خير.  كل

- الخواص- لنظرتهههم وخاصة الناس ) تغيير2
وعطسسر وقمصان لحى أصحاب يعوُدوا  فلم:التوحيد لهل

المعاصسسرة الحضسسارة سسسر يعرفسسوُن ل وحسسسب، وسسسوُاك
تكسستيكيِ نضج عن أبانت الضربة فهذه وتكنلوُجيتها، وتقنياتها

على خوُفا - تنتفض - أمريكا العصر هبل جعل واستراتيجيِ،
العصسسر، بتقنيسسات مسسسلح مثقسسف مسسدرب مسسارد مسسن عرشسسها
ذلك.  اكتشافا عن ذاتها أمريكا عجزت

المناسأههبة بالسأههباب للخههذ العتبار ) إعادة3
مهسسم  وهسسذا:السأههلمي العمههل في المعيش للزمان

العشسسوُائية العمال تختفيِ أن ينبغيِ ولهذا العاملين، للخوُة
المنهج.  هذا فيِ

المعيسسب لمسسن وإنسسه عظيم، والله المنهج هذا إخوُتيِ يا
بالسسسمع جماعسسة فسسيِ يعمسسل ل مجاهسسدا، الن بعسسد نجسسد أن

بالتقنيسسات الخسسذ مع والتنظيم والتخطيط والسرية والطاعة
للوقسسات هسسدرا - … يكفينسسا الطاقسسة - حسسسب المعاصسسرة
والمكانات.. والجهالت..  والطاقات

:والجههوار والنخههوة الرجأولههة معههاني ) إحياء4
ول أمسسة إنه رجل، أيِ ولكن رجل أجل من دولة سقطت نعم

أحد سلم لقد العقوُل، أهل يا هذه من أبلغ رجوُلة فأية فخر،
جبنسسا مخسسابراته، أفسسراد مسسن اثنين المعاصرين الله أعداء ألد

وصسسمدت وعنتريسسة، ضسسجيجا السسدنيا مل السسذيِ وهسسوُ وخوُفسسا
كلهسا السدنيا طسرفا مسن عليسه مغضوُبا رجل وأجارت طالبان
ذلسسك، خطسسوُرة تسسدرك كانت بل مكاسب ذلك فيِ لها وليس
أيسسام الخسسوُاليِ اليسسام المسسرء بهسسا يتسسذكر السلم عزة ولكنها
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وطارقسسا والقعقسساع وخالسسدا عمرا يتذكر… والغمامة عموُرية
… وصلحا وقطزا

 وأنسسه:العلههم لمفهوم الحقة المعاني ) إحياء5
القلسب فسيِ اللسه يقسذفه - نوُر الله رحمه القيم ابن قال كما

محمسسد المل المسسؤمنين أميسسر كسسان - لقد الرواية كثرة وليس
صسسغير- بسسالمعنى علسسم طسسالب وربمسسا للعلسسم طالبسسا عمسسر

أكسسابر يلهسسم لسسم مسسا ألهمه الله أن - غير الن للعلم المتداول
مسسن تعصسسب، وبل المسلمين معاشر يا عليكم بالله العلماء،

ومسسن ومنزلسسة، فضسسل مسن عمسسر محمد المل أدرك ما يدرك،
الحكسسم مسن سسنوُات خمسسس ميزان له إن قدم، ما مثل قدم
سنوُات خمس معيِ وتأملوُا الغربة، زمان فيِ الله أنزل بما
وصسسلة توُحيد من أقيم فيما أجر من فيها له كم الحكم، من

يسسا أدرك مسسا يدرك من… وشرائع وشعائر وجهاد وحج وزكاة
كلمنا ُيؤول ل حتى الظاهر على نحكم الحساب. ونحن أهل

النسساس مسسن الكسسثير عقلية عمر محمد للمل كان لوُ و متأول،
هيسسأة فسسيِ عضسسوُا بعد يصر لم لنه مسجده فيِ جالسا لبقيِ
فيِ ولستمر الناس، على زمانا قوُم لبس كما العلماء أكابر

والفوُاصسسل السسسطوُر وأرقسسام والحوُاشسسيِ المتسسوُن حفسسظ
طفسسح فقد الدين، هذا لنصرة هب لكنه… التعجب وعلمات
لسسه نشسسترط حسستى وملتبسسسا خافيسسا يعسسد لسسم والمسسر الكيسسل،

فلسسوُ حروفسسه، فسسيِ والراسسسخين العلسسم، أهسسل مسسن المدققين
ووجسسوُب الحكسسام بزندقسة لنطقوُا والنعام البهائم الله أنطق

القيام. 

ُة المؤمنين، أمير ويكفيِ ُفجسسع مسسن الزمان عالم شهاد
عقلسسة بسسن حمسسوُد المرضسسيِ القسسدوة الشسسيخ النام علمه فيِ

لمام.  إمام شهادة إنها الشعيبيِ،

المههؤمنين أميههر لمصههطلح العتبههار ) إعههادة6
. "القوادة" أمراء اغتصبه الذي

رأيهسسسم  فسسسالرأيِ:منزلتهههم العلمههاء ) إنههزال7
بسه مسسا ومطبسسق يرون، ما منفذ المير وإنما دورهم والتسيير

السسردة دول فسسيِ العلمسساء منزلسسة مسسن هسسذا وأيسسن يحكمسسوُن.
المريكيِ.  والسلم والعلمنة

الههورع أهههل يجبههن الههتي الههردة صور ) إبراز8
هسسذا نسسسمع العصسسر، هسسذا فسسيِ مسسرة  فلول:أمامها البارد
طسسوُل ويصسسل ويصوُم.. وجاهسسد.. يصليِ من حق فيِ الحكم
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ُيتسسذكر ربما - كان وممن سنتمترات، عشر إلى ربما لحيته  -
برؤيته.  الله

"المصههلحة" صههور فههي ُيطعههن مههرة ) لول9
ُيعطاهسسا:المكذوبههة ومعناهسسا الحقيقسسيِ حجمهسسا عمليسسا  و

شسسرح عنسسد الصسسوُل كتسسب إلسسى يضسسافا أن يمكسسن السسدقيق،
مسسن ترتكسسب فكسسم الشسسرعية، وضوُابطها المعتبرة المصلحة

أحكام ميعت وكم المصلحة باسم الدين هذا حق فيِ مجازر
تعلسسق إن أمسسا السسسباب، ولتفسسه الحجة، نفس باسم شرعية

التعسسرض مسسن ذلسسك يتبسسع وما أسامة قضية مثل بقضية المر
باسسسم المدنسسدنين هؤلء تجد أن الحلم فمن أمريكا، لغضب

كمسسا يطسسردوه أو يسلموُه، ول بالشيخ يحتفظوُا أن المصلحة
رغسسم السسسلم شعار رفعت التيِ العربية الدول إحدىَ فعلت

لها.  الشيخ قدمه ما

غيههاب، طههول وبعههد آخههرا، وليس ) وأخيرا10
عسسن  وميسسزوا:الواقههع أرض علههى الذمة بأهل سأمعنا

مسن وهسذا السسلم، قسال كمسا السسلم بلد فيِ السلم أهل
الذمسسة أهل يذل أن السلمية الدولة فيِ السيادة رموُز أبرز
درهم.  لله الطالبان، غير هذا فعل التوُحيد. ومن أهل ويعز

الزمسسان، مجسسددوا والطالبسسان القاعسسدة كسسانت وهكسسذا
الصلبان.  عباد مكسروا
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