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ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف
  "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية -
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احلمد هللا الذي خلـق اخللـقت                                                   
ه حممـدئفأبدعه ، وسنَّ الدين وشرعه ، والصالة والسالم على خري رسله وأفضل أنبيا            

  :بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد 
 حماسبة النفس ، ليتجدد العهد بني العبد وربهيف أواخر العام اهلجري يكثر احلديث عن      

لة نفسه عنها هي مسألة حتقيق التوحيدء، إال أنَّ من أهم املسائل اليت ينبغي للمرء مسآ         
قَْد :، والرباءة من املشركني والسري على منهج اخلليل عليه السالم حيث قال اهللا تعاىل       

يَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذْ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم ِإنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َوِممَّـاكَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي ِإْبَراهِ     
َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا ِبكُْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء أََبداً َحتَّى ُتْؤِمُنـوا

    ِباللَِّه َوْحَدُه
هل تّربأت من الطاغوت ، هل أبغضت الكافرين: ة نفسه وسؤاهلا    فينبغي للمرء مراجع  

  ؟.، هل قامت بالكفر بالطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى 
وإنَّ من اجلهل بالدين ، وبأوامر رب العاملني أن يعرض املسلم عن الكفر بالطاغوت ،

نه أنَّ هذا باٌب منوعن الرباءة من رؤوس النفاق واملرتدين والكافرين باهللا العظيم ظناً م          
ِلم مل تكفر بالطاغوت وِلم مل تتربأ مـن: أبواب الورع ويقول إنَّ اهللا لن يسألين غداً         

: "وهذا جهل بالدين وأصول امللّة يقول اإلمام حممد بن عبد الوهـاب              ،   ..!!فالن  
فاهللا اهللا يا إخواين متسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره أسه ورأسه وهو شهادة أن

إال اهللا، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخـوانكم ولـو كـانوا إلهال 
واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو مل بعيدين،

ما علي منهم، أو قال ما كلفين اهللا هبم، فقد كذب هذا على اهللا يكفرهم أو قال
م والرباءة منهم ولو كانوا إخوانهاهللا هبم، وفرض عليه الكفر هب بل كلفه وافترى،
اهللا، متسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم ال تشـركون بـه فاهللا. وأوالده
 ]٥٣:جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان[                                      "..شيئا
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احلمد هللا محداً يليـق جباللـه وعظـيم          
سلطانه ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلـى آلـه            
وصحبه وإخوانه ، ومن سار على هنجهم واقتفى أثرهم         

  :بإحسانه ، أما بعد 
فيطيب لنا أن هنىنء األمـة اإلسـالمية بعيـد            

األضحى املبارك وخنص منها جنومها وسادهتا ومنـارات        
 يف كـل    العزة فيها من أمراء اجلهاد وقياداته ومشـاخيه       

 وعلى رأسهم شيخنا أبو عبد اهللا أسامة بـن الدن           مكان
والدكتور أمين الظواهري حفظهمـا اهللا  ، ونسـأل اهللا           

صاحل األعمال وأن يتقبل من     ومنهم  سبحانه أن يتقبل منا     
  .جهم ويعطيهم سؤهلم إنه مسيع جميب احلجيج ح
 لقـد حـدثت      :أيها املسلمون يف كل مكان      

حادثتان يف األيام القليلة املاضية كان هلما داللة وفيهمـا          
ذكرى وتبصرة ملن أراد اهللا له اهلداية ، أوهلما مقتل أخينا           
الفاضل محود اجلوير الفراج رمحه اهللا على يـد الفئـة           

حي ( يف مدامهة    سلولية العميلة اخلاسرة جنود احلكومة ال   
 ، وثانيهما وفاة مائتني وواحد ومخسني       )الفيحاء بالسلي 

 يف جسر اجلمرات مبىن ، وكان القاسم املشترك بني     حاجاً
هاتني احلادثتني هو أنه ليس شيء على آل سلول أرخص          
من دماء املسلمني ففي احلادثة األوىل يقوم جهاز املباحث         

ود الفراج رمحه اهللا إىل حيث املرتل       العامة باقتياد األخ مح   
 لصورة اجلهاد   املراد تفتيشه مث ال يتورع عن قتله تشويهاً       

 حلفظ ما تبقى مـن مـاء         يائسةً يف أذهان الناس وحماولةً   
 حيث منيت قـواهتم     -   إن كان لوجوههم ماء    -الوجه  

هبزمية منكرة على يد اإلخوة اجملاهدين األبطال املدافعني        
ماهتم ودينهم فلم يعـد بإمكـاهنم إال        عن أنفسهم وحر  

ة الشنيعة بعد أن أصبح إخفـاء عـدد         كذبهذه ال إفتعال  
 بسبب ما من اهللا     قتالهم أو التستر على احلادثة مستحيالً     

  . به من اجلهد اإلعالمي املوجه من اجملاهدين 
 ويف احلادثة الثانية تتكرر املأساة اليت أصبحت شبه معتادة        

احلجاج بسبب عوامل خمتلفة     مبوت عدد من     كل موسم 
  : منها 

املواكب الرمسية اليت تضايق املسـلمني يف طرقـاهتم            
شاعر وختلق أحـداث الزحـام،      وطوافهم ومبيتهم يف امل   

 اإلمهال وسوء التخطيط والترتيب وإهدار أموال       وكذلك
 من   ذلك حنوكثرية ال يرى هلا أثر يف حل مشاكل احلج و         

 احلادثتني اللتني وقعتـا يف      والرابط بني هاتني  ،   األسباب
هذه األيام الفاضلة هو االستهانة بدماء املسلمني ، وعدم         
احترامها ، وتأريخ هذه الدولة مع دماء املسلمني تـأريخ          

ولو قارناه مبوقفها من    ،  أسود كسواد ظلمة الليل البهيم      
دماء الصليبيني التضح لكل ذي رؤية سليمة مدى عمالة         

 للغرب الصلييب ومدى الوالء الذي      هؤالء احلكام املرتدين  
اخلوف واجلنب الذي ميأل جواحنهم     ميأل قلوهبم للكفار ، و    

 يقتل يف تفجري العليا مخسة من اجلنود األمريكان فيقدم          :
  هلم  فضالً   النظام الفاسد رقاب أربعة من املوحدين فداءً      

 وا وطـورد  وا وعذب واعن املئات من الشباب الذي سجن     
ماء النجسة ، بينما ميوت يف كل عام من          لتلك الد  انتقاماً

 من املسلمني وقبل أشهر قليلة مات       حجاج بيت اهللا عددٌ   
 كبري  من أبناء املسلمني املسجونني يف أوضاع متردية عددٌ       

بسبب احلريق الذي شب يف سجن احلائر، ويف الفتـرة          
األخرية تكررت حوادث إطالق النار من قبـل قـوات          

د االشتباه الذي يتبني فيما بعـد       األمن على املواطنني جملر   

  االفتتاحية
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مث ال جتد ،  سقيمة يف عقول مريضة أنه مل يكن إال أوهاماً
 مبثل هذه املسائل سـوى      ياً جدِّ من هذه احلكومة اهتماماً   

التصرحيات الفارغة ، وال جتد حماسـبة للمتسـببني ، أو           
معاقبة للمقصرين ، وكيف يكون ذلك واألمر بأيـديهم         

م وفضيحته آخر األمر هي بسببهم      ومنتهاه الدنيوي إليه  
 وغري غائب يف هذا السياق      ،واستهانتهم بدماء املسلمني    

جهود هذه احلكومة اخلبيثة يف إعانة الكفار       
على املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبـا      
يف أفغانستان والعراق وغريمها رغم تظاهرها      
خبدمتهم ومساعدهتم باملسـاعدات املاليـة      

 فهي متدهم بإحدى    ياناًوالغذاء والدواء أح  
يديها برتر يسري من الصدقة املكيلة مبكاييل       
املن واألذى مث تطعنهم من اخللف بيد أنكى        

  . ودموية  وجناسةًوأوجع وأكثر وحشيةً
إننا حني نذكر هبذه القضية نلفت        

أنظار املسلمني إىل حقيقة الواقع ، ونأمل أن        
يكون لدى الناس من الوعي الكـايف مـا         

عون به متييز الغث من السمني مـن        يستطي
أخبار هذه احلكومة العميلة ال سـيما مـا         

وذلـك  يتعلق جبهاد اجملاهدين وعمليـاهتم      
ليفوتوا الفرصة عليها يف تلبيس احلق بالباطل       

حيث مل يبق معها إال ورقة اإلعالم كورقة أخرية بعد أن           
ثبت لديها فشل أجهزهتا األمنية يف وقف املد اجلهـادي          

مالت الشرسة واملستمرة على اجلهـاد كمـا        رغم احل 
تؤكده املصادر املطلعة القريبة من وزارة الداخلية ، لذا ال          

نستبعد أن تقوم وزارة الداخلية أو غريها بإحداث أعماٍل         
ختريبية يف البالد تنسبها للمجاهـدين بغيـة التشـويه          

داف جتمعات  اإلعالمي لصورة اجلهاد النقية وذلك باسته     
ولكن يريدون ليطفئـوا نـور اهللا        و أسواقهم املسلمني أ 

بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون ،           
وقد صارت مثل هذه احملاوالت التشويهية حمل شك من         
الناس الذين يدركون تعظيمنـا حلرمـات       
املسلمني ودمائهم وغريتنا عليهـا وعلـى       
أدياهنم كما يدركون سياسـتنا يف القتـال        

كزت على قتال الصليبيني مـع أن       واليت تر 
قتال املرتدين أسهل واسـتهدافهم أيسـر       
وانتشار مواقعهم أكثر وأوضح ، فاجملاهدون      
ما زالوا يتجنبون جنود الطـاغوت قـدر        

 ملـن    عن أنفسهم وردعاً   طاقتهم إال دفاعاً  
عون يف دماء املسلمني    مجترأ منهم فكيف يط   

 من عامة الشعب الذين ال يستطيعون حيلةً      
 املسـلمني    يهتدون سبيال ، ال شك أنَّ      وال

حبمد اهللا سوف يتذكرون هـذه احلقـائق        
ويستطيعون بعد ذلك أن يعرفـوا حجـم        
اجلرمية اليت يرتكبها الطواغيـت بشـناعة       
لتحقيق مآرهبم اخلسيسة ، نسأل اهللا أن يرد        
كيدهم يف حنورهم وأن ينصرنا على من بغـى علينـا ،            

 وعلى آلـه وصـحبه      وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد     
 .أمجعني 
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א  
  .هذا الناقض هو ثالث النواقض اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف نواقض اإلسالم ، وقد أمجع عليه أهل العلم يف اجلملة

وص ، والقبول ألحكام اهللا عز وجل ، فمن مل يكفر من كفرهم اهللا فقد ردَّ على اهللا حكمه ومرجع هذا الضابط إىل التصديق بالنص
  .، وامتنع عن العمل به ، وكذَّب خربه وعاند أمره
كمن مل يكفّر من يدعو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، ومن مل يكفِّر النصريية :وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة يف مسائل عدَّة 

  . مل يكفِّر اليهود والنصارى ، وحنو ذلك، ومن
ومن مل يفقه ضوابط هذا الناقض أدَّى به إىل التسلسل يف التكفري ، وهذا ما وقع جلماعات من الغالة أبرزها اجلماعة اإلسالمية 

  .املسلحة يف اجلزائر بعد احنراف مسريهتا ، واليت هادنت الطواغيت لتتفرغ لقتال اجملاهدين يف سبيل اهللا
من مل يكفِّر الكافر فقد يكون ال يعرف حاله ، كمن مل يعلم أنَّ املدعّو تركيا احلمد تلفَّظ مبا تلفَّظ به من الكفر ، فهذا معذوٌر و

  .وليس داخالً يف القاعدة
  : قسام وأمَّا إذا كان يعرف حاله ، فُينظر فيه حبسب الكافر الذي مل يكفِّره أو شك يف كفره أو صحح مذهبه ، وهذا على أ

 أن يكون كفر هذا الكافر من املعلوم بالدين بالضرورة ، ومن مل يعرفه فليس من أهل اإلسالم ، كمن شك يف كفر عباد :األوَّل 
  .األوثان والبوذيني واليهود والنصارى على العموم ، فمن شك يف كفر بعض هؤالء الكفار فهو كافر مثلهم

من الدين بالضرورة ، ولكن النصوص تدل عليه داللة قطعية ، فمن شك يف كفره ُبيِّنت له  أن يكون كفره ليس من املعلوم :الثاين 
عباد القبور الذين يدعوهنا وينذرون هلا وحيجون إليها من املنتسبني إىل اإلسالم ، فمن : النصوص فإن مل يقبلها كفر ، ومثال ذلك 

  .كفرشك يف كفرهم ُبيِّنت له األدلَّة على ذلك فإن مل يكفرهم 
 أن يكون تكفريه حمتمالً للشبهة ، كاحلكام احلاكمني بغري ما أنزل اهللا وحنوهم ، فهؤالء وإن كان كفرهم قطعيا عند من :الثالث 

حقق املسألة ، فإنَّ ورود الشبهة حمتمل فال يكفَّر من مل يكفِّرهم ، إالَّ إن أُقيمت عليه احلجة ، وكٌشفت عنه الشبهة وأزيلت ، 
  . حكم اهللا فيهم هو تكفريهموعرف أنَّ

  . أن يكون تكفريه مسألةً اجتهاديَّةً فيها خالف بني املسلمني :الرابع 
  : وقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف هذا الناقض ثالث صور 

  . من مل يكفِّر الكفَّار ، وهو ما تقدَّم:الصورة األوىل 
ىل ما تقدم ، مقيد بالضوابط نفسها ، فإنَّ من مل يكفِّر الكافَر يكفر لتكذيبه خرب  من شكَّ يف كفرهم ، وهو عائد إ:الصورة الثانية 

  .اهللا ورده له ، ومن شك يف كفر الكافر يكفر لشكه يف خرب اهللا وعدم قبوله له
ما ذكرها اإلمام  من صحح مذهبهم ، وهذه الصورة يف احلقيقة داخلة يف الناقض الرابع التايل هلذا الناقض ، وإنَّ:والصورة الثالثة 

  .هنا ملشاهبتها املسألة ال باعتبارها صورةً من صورها ، وسيأيت احلديث عنها بإذن اهللا
  

  فرحان بن مشهور الرويلي/ وكتبه 

 العقيدة أوالً 
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אK אאאאאאא١K  
   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا احلمد هللا ، ، بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وعن فرقها ، وحصر أقواهلا ، فإن هذا له مراجع  حيث النشأة وتارخيهامن فليس املراد هبذه التأمالت السريعة الكالم عن اخلوارج 
اجملاهدين هم  س على الناس بأنلّبنظرة حتقيق إىل َمِن األْوىل بوصف اخلوارج الذين صار الكثري ُيك خاصة ، وإمنا املراد الكالم عليها

ت األمساع واألبصار من مساع وقراءة لقد كلَّ : اخلوارج الذين وردت النصوص بذمهم ، وكثر كالم السلف بعيبهم ؛ فنقول
كثرياً   الذين جياهدون يف سبيله إتباعا ألهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلواعلى أولياء اهللا املقاالت يف شن الغارة املاكرة املتحاملة

   .وضلوا عن سواء السبيل
لرفع رؤوس أهل اإلسالم يف هذا الوقت الذي كاد جنم الدين أن  لقد قامت احلملة املسعورة على وصف اجملاهدين الذين أقامهم اهللا

إرهايب متطرف   فعاملهم جاهل ، وجماهدهم خارجي–ال يسمع الناس هلم  حىت -بأوصاف تشوه مسعتهم  يأفل وعراه أن تفصم
من أهل اإلسالم والسنة الويالت ومل يبق إال فرقة اخلوارج  فاهللا املستعان ، وكأن كل ِفَرق اإلحلاد تعاين! ومتبعهم تكفريي ضال 
وال دعاة  فال علمانية وال رافضة وال صوفية بالد اإلسالم من كل فرق الضالل حماربتهم حىت تصفىَّ  علىفال بد من اجتماٍع

متطرف حينما انضممتم إىل مواالة اليهود والنصارى  نَعم! اإلباحية وهؤالء كلهم ليسوا متطرفني إمنا املتطرف هو اجملاهد فقط 
والزندقة فأين   اإلحلادالعداوة ؛ فصار يف محاية من اهللا أن تدنسه أفكاركم املتدنسة بأوضار والرافضة والصوفية تربأ منكم وأظهر

قبحه ) إهنا تراث ننت ( والسنة وجمالس العلم بقوله  غريتكم على من يسب ذات اإلله ؟ أين غريتكم على من يسب نصوص الكتاب
   .اهللا

املسلمني  املسلمني يف الداخل واخلارج وقد كان صدر قبل سنني من أئمة الشرك األكرب ويعلمه بني  أين غريتكم على من ينشر
يفهمون الواقع فيجتمعون مع جنس هؤالء األراذل  احلكم بكفره ، واآلن انتهى تاريخ التكفري وجاء مشايخ ودكاترة ومفكرون

  ) . اجلهاد( لقمع التطرف 
 عليه من الشرك األكرب وسب الصحابة ولعن أين غريتكم على من حيملون الكتب واملنشورات يف احلرمني وغريمها مبا اشتملت

 بأصوات مرتفعة ومبكربات -ويدعون هبا  فيقرؤوهناكما يّدعون ، اجلبت والطاغوت )   رضي اهللا عنهماأيب بكر وعمر ( الشيخيني
  !املواضع اليت يعتقدون فيها شيئاً من اخلصوصية والفضل ؟  هناك وعند البقيع وعند أُحد وبعض–الصوت 

 ومنذ سنني ْم َما لَْيَس ِفي قُلُوِبِهْم ِبأَلِْسَنِتِه  َيقُولُونَاب والسنة بالد املسلمني اليت يدندن أهلها بتحكيم الكت أين غريتكم على
من القتل  املنكرات اليت تقشعر منها اجللود وتدمى منها األكبادوإقامة احلدود مع ظهور الفواحش  متطاولة ال يعرف أهلها

                                                 
  .نقالً عن منتدى اإلصالح ١

 العقيدة أوالً 
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قول صحابة فقد رَجم اجملتمع إال جمتمع مالئكة فال ن نوالسرقات واخلمور واملخدرات واللواط واالختطاف والسحر والردة وال كأ
  ! وجلَد وقَطَع وأقاد يف القصاص ؟رسـول اهللا 

عليهم أعظم من حزن من ذبح فلذة كبدها يف حجرها من اجملاهدين من علماء وطالب  أين حزنكم على أناس ورجال جيب احلزن
وترمل نساؤهم ، وييتم أطفاهلم  فتراق دماؤهم ،! تهدفوا مسلماً قط وأهل زهد وصالح مل يشهد عليهم مسلم واحد بأهنم اس علم

 اهللا إخوان القردة واخلنازير  جنودالغرية والغضب واحلماس أن تنهد حينما قتل ، يف وقت أرغى الكثري وأزبد ، وكادت املنابر من
شىت بقاع األرض ؛ باهللا كلمة  ه ومطاردهتم يفوغريها ، ويسر اهللا تدمري منشآهتم القائمة على حماربة اإلسالم وأهل يف بالدهم

ن اليهود والنصارى والشيوعيني والرافضة أاإلسالم ويدع أهل األوثان ؟ أم  وجواباً يسألك اهللا عنه يوم تلقاه من الذي يقتل أهل
ون الذين يرخصون نفوسهم اجملاهد أم! فهل من قتل اجملاهدين محاية للطواغيت أقرب شبهاً باخلوارج ! ليسوا عبدة أوثان؟ وحنوهم

  !دفاعاً عن حوزة املسلمني يف كل مكان ؟
القتل وحنو ذلك من الكبائر حىت تصفه بأنه  مسعت جماهداً أو من علماء اجملاهدين يكفر بالزنا أو اللواط أو اخلمور أو الربا أو مىت

هبم  ، تأمل وفكّر فيمن امتألت! فيه شبه اخلوارج ؟يوصف هبا اجملاهدون مث فكر من الذي  خارجي ، ويف املقابل امسع األلقاب اليت
والفواحش وترك الصلوات وأهل الفجور واجملون  وأين سجون أهل الردة والفسق !أليسوا شباب العقيدة واالستقامة ؟! السجون ؟

أو  أن أوقف علماين أو رافضيذا مل ُيعهد لم بنقيض ما يعرفه من احلق ؛ ملاعن منهجه ويتك فكّر حينما ُيجرب العامل حىت يتراجع!. ؟
ـُّنا أحق شبهاً باخلوارج واملتطرفني ؟! صويف من نساء ورجال حىت يتراجع عن ضالالته وكفرياته ولو باللسان جماملة ؟ أين ! فأي

 ومهموأنتم ترون وتعلمون أن النريان اليت استبيحت هبا بالد املسلمني ومزقت هبا حل! ؟ االجتماع للنطق بكلمة احلق واإلنصاف
ومامل ُيذكر أعظم وأطم ما زلتم تقولون  وانتهكت هبا أعراضهم كان وقودها ومددها من حتت أقدامكم ، ومع هذه اجلرائم املتقدمة

 ، اهللا! دستورها الكتاب والسنة ، حنن حمسودون على تطبيق الشريعة يف هذه البالد  بالدنا ُتحكِّم الشريعة ،: وتسمعون من يقول 
والذي نفسي بيده إن كانت هذه املقولة يقوهلا القائل عن صدق )  كَِذباً  كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِهِهْم ِإنْ َيقُولُونَ ِإالَّكَُبَرْت (أكرب 

كشف " كتابه النفيس  باهللا إنـه ال يعرف الشريعة وهو من أحق الناس بكلمة اإلمام اجملدد حينما قال يف واقتنـاع فأقسم
أما ترون شّر اخللق واخلليقة من الرافضة صاروا !! عجباً  ، يا ) ح اهللا َمن أبو جهل أعلم منه بال إله إال اهللافقب: ( "الشبهات 

كيف تكون عقيدته وفكره  وينضمون يف سلك التعليم والتوجيه للذكور واإلناث فباهللا َمن خيرج من تربية رافضي ُمينحون املناصب
خداعة ، ُيخوَّن فيها األميـن ، ويؤمتن اخلائن ، ويتكلم  إن بني يدي الساعة سنني: ( ولكن ال عجب فقد ورد يف احلديث 

وغريه عن أنس ،  أخرجه أمحد) الرجل الفويسق يتكلم يف أمر العامة : ( الرويبضة يارسول اهللا ؟ قـال  ومن: قالوا ) الرويبضـة 
  . ) إذا ُوسد األمر لغري أهله فانتظر الساعة: ( ويف الصحيح 

   اللَُّه ِإالَّ أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُرونَ َوَيأَْبى  :مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات،واحلمد هللا القائلواحل
   . اهللا على َمن ُبِعث بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا ال ُيشرك به شيئاً وصلى

  .انتهى هـ ١٤٢٤/ ١١/ ١٧ معةاجل / يوم - عبد اهللا بن إبراهيم السعوي/ كتبه 
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لعـن  يشيٌء واحد فقط هو الذي جعل أقواماً من تيارات وملل متناحرة متضادة ، تتحد وجتتمع وهي اليت كانت وما تزال                     
 أمورها ، ألف وأربعمائة سنة مضت على مؤمتٍر مماثٍل ُعِقد يف مكة ، اجتمع فيه أشقياء القوم ملناقشـة قضـية      بعضها بعضاً يف بقية   

واحدٍة فقط وإجياد حل جذرٍي هلا ، وهي نفس القضية اليت جيتمع السفهاُء من أجلها اليوم ، إبليس هذه املرة و كتلـك السـابقة                         
ط متلبساً بصورة شيخ جندي بل تلبس وظهر بصور وأشكال متعددة من شـىت بقـاع                تواجد بقوة بآرائه و مقترحاته ومل يكن فق       

بدل الفكر اجلاهلي القدمي الذي     " أمريكًيا متصهيًنا   " اجلزيرة وخمتلف أصقاعها ، والعجيب أيضاً أنه يف هذه املرة كان حيمل فكًرا              
  .كان يف داخله 

  

عد درجة لكنهم حتت ظرٍف ما ، وألجل مصلحٍة ما ، اجتمعوا واتفقوا             فئات متناحرة جًدا ، أناٌس متفرقون إىل أب       .. نعم  
اجتمع الفرقاء على حرهبم واتفقوا ، حرب اجملاهدين املوحدين الذين كفروا بالطاغوت وسفَُّهوا أحالمه ، على أصل واحد ، وهو 

  ... غىن على لياله  جوا عريضة البيان وقدموها للطاغوت ، و يومها كلٌّوإن اختلفوا يف التفاصيل ، مث دبَّ
  

إنَّ فسطاط اإلميان فسطاطٌ نقٌي جداً ال ميكن أن يضم يف داخله تيـاراٍت متنـاحرةً      
، خمتلفة يف األصول ، وإن اتفقت يف بعض الفروع ، لكّنه فقط يضم أهـل                 متضادة متالعنة 

وان ، ويف   اإلميان النقيِّ اخلالص املتفقة أصوهلم على توحيد اهللا وحرب البغي والظلم والعـد            
اللعني ، هو وحده فقط الذي ميكن له احتواء أصحاب األفكار           " بوش  " املقابل فإن فسطاط    

 ولو اختلفت يف    -  مادامت تتوافق يف نقطة واحدة    املتناحرة املتضادة ، والتيارات املتعاكسة      
  .حرب اإلرهاب كما يسموهنا  أو وهي حرب وعداوة اجملاهدين -كل النقاط  

  

 يف دراسة التوصيات اخلتامية للمؤمتر ونقدها أو نقضها ، ألنك إن علمـت              غراقلن يهمنا اإل  
جنـد  .. وحنن حقيقة    دوافع إقامة مثل هذه املؤمترات وأسباهبا توقعت أي شيء يصدر منها ،           

أنفسنا مضطرين للحديث عن أصناِف وتيارات املشاركني يف املؤمتر  ، والذين رغم عداواهتم              
ول واعترافهم بذلك إال أهنم اتفقوا ضد اجملاهدين ، لتعلم مقدار اخليانة            ، واختالفهم يف األص   

اليت حيملها أعضاء املؤمتر يف دواخلهم ، ومقدار اخلطر الذي يشكله اجملاهدون علـى أهـل                
ِلَك َمْن َهلَـَك    َيْه لِ الفساد يف هذا الزمان أًيا كان شكل فسادهم وخبثهم و حىت لو متسحوا بالدين وارتدوا لباس العلِم والدعوة                   

   . َعن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيَِّنٍة
  

 :   
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حينما نريد أن نصنف املشاركني يف املؤمتر بشكل ليس بالتفصيلي املطول وال باملختصر اجململ فإنَّا لن جنَد أفضل من هذا                    
  - :١التصنيف

كرين واملثقفني والدعاة اإلسالميني والذين ينتمون إىل        وهم جمموعة من املف    أو احلركيون  اإلسالميون الصحويون  :أوالً  
خلفيات منهجيٍة متنوعة من وسطيني ، وسروريني ، وإخوانيني ، يغلب عليهم ادعاء التوجه اإلصالحي وفق أمزجتـهم ونظـرهتم                   

، أما يف جمملهم فهم أضداد       - على األقل أثناء حضور املؤمتر       -اخلاصة ، وهؤالء فيما بينهم غري خمتلفني يف األصول أو متناحرين            
 يف  فالعلمـانيون واضحون ملعظم التصنيفات املشاركة األخرى وجتد ذلك واضًحا  يف أدبياهتم و تصرحياهتم اجلديدة والقدميـة ،                  

 الشـيعة  حيملون فكًرا منحال ورغبة يف تغريب وعلمنة البلد وهم أعداء حقيقيون للمظاهر اإلسالمية ، و                 ٢ مرتدون كفرةنظرهم  
 جامدون صامتون وسبب رئيس يف تأخر وتعطل الـدعوة ، بـل             واملشائخ الرمسيون واجلامية  ك روافٌض ومشركون أجناس ،      كذل

وهكـذا تكـون    ! ورمبا كانوا سبًبا رئيًسا يف زجهم عدة سنوا ت يف السجون أو منعهم وإيقافهم عن إلقاء اخلطب والـدروس                    
  .. تصنيفات التيارات املشاركة يف أنظارهم 

الصنف هو أكثر األصناف خسارة يف املؤمتر فهم إضافة إىل خسائرهم العقدية الفادحة واليت متثلت يف وقوفهم مـع                   وهذا  
طغاة يف وجه اجملاهدين املخلصني ، مل يستطيعوا مترير أبسط املطالب اليت يريدوهنا ، واليت مـن    ر خلق اهللا من علمانيني ورافضة و      ش

 وبرغم كل هذا مل يستطيعوا الوقوف يف وجه بعض املطالب والـيت   لعمل اجلهادي ، وهم أيضاً    أجلها يتأولون وُيَجرِّمون أصحاب ا    
مثل تغيري املناهج ، أو املطالبات املبطنة بتحرير املرأة ، وتغريـب            !!  هتدم جزءاً كبًريا من مكتسباهتم املزعومة        - يف نظرهم    -هي  

طط العلمانيني لتحقيق أهدافهم ومآرهبم يف هذا اجملال ، ولكنَّ األمة بعد دوران             اجملتمع ، واليت كانوا سابقًا حيدثون األمة بطرِق وخ        
عجلة الزمن وجدت أمسائهم يف بيان املؤمتر اخلتامي مناديةً بتنفيذ تلك املطالب و اخلطط ، وال داعي للزعم بأهنم مل يكونوا راضني                      

م الرمسية أن املطالبات يف البيان اخلتامي متثل وجهة النظر املشتركة           عن بعض املطالب ، فهم الذين قالوا يف تصرحياهتم و عرب منصاهت           
   . ٣بني املؤمترين ، وأنَّ على الدولة إجياد آليات فعالةً لتنفيذها

واملصيبة اليت جنوها بأيديهم وحمض إرادهتم ، هي استخدامهم من قبل الكفر والصليبية العاملية كأحجار يف رقعة شطرنج                  
 و العجيب أن هؤالء وبرغم كـل التنـازالت و           ،صاحله الكربى يف املنطقة ،كما سنبني ذلك الحقًا بإذن اهللا           حيركها يف خدمة م   

الطوام اليت قدموها مل يزدادوا إال احتقاًرا وازدراًءا من ِقَبِل املشاركني يف املؤمتر ، أو من جلانه التنظيمية على حٍد سواء ، حيـث مت                         
فقـد  قوطهم من أعني الناس      كما قد يستبعد البعض منهم من املؤمتر القادم وهم أيضا إضافة إىل س             استبعاد بعضهم عن اللقاء الثاين    

 طاغوٍيت حقري ضد إخواهنم اجملاهدين املوحدين يف وقت تزداد فيه جراح األمة ، بسبب خيانات                 اهللا ، ملا وقفوا يف صفٍ      خالفوا أمر 
مل دؤوب إلرضاء الغرب الكافر ، وقد تكشفت اخلطط واتضحت املقاصد اليت            هؤالء احلكام العمالء الذين كانوا وما زالوا يف ع        

يريد العدو الصلييبُّ الكافر حتقيقها يف البلد عن طريق تلك املؤمترات وأمثاِل هؤالء ، ويكفيك أن تعلم مقدار اهلزمية النفسـية الـيت       
يه ممثلون عن التيارات املشاركة ليلقوا كلماهتم اخلتامية أمـام          يعاين منها هؤالء بتأملك املشهد اخلتامي للمؤمتر الثاين والذي وقف ف          

 عبد اهللا واليت تضمنت املطالب اليت يتبناها كل فريق و تيار مبنتهى الصراحة و الوضوح ، بدًءا بالشـيعة و انتـهاءاً                       األبكماألمري  
 ذا بال يف مثل هذا املوقف       اً  أن يقول كالم    - وأتباعه   ن طالبه  على األقل م   –بالعلمانيني ، لكن ممثل اإلسالميني والذي ُينَتظَُر منه         

                                                 
  .املؤمتر ، ومعرفة مغزاه وماذا ُيراد منه ولن خنوض يف  ذكر األمساء وفرزها بشكل تفصيلي لعدم اتساع املقام لذلك ، وعدم وجود فائدة كبرية فاملهم معرفة الوضع واألجواء اليت عقد فيها  -١
 .قبل تعرضهم للسجن السابقة اليت وكتبهم كما يف أطروحاهتم  ٢
  . ذكر هذا موقع اإلسالم اليوم على لسان بعض املشاركني يف املؤمتر الوطين - ٣

 :  
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وهذه الظرف كال املدائح الساذجة الباردة للطواغيت بشكٍل مقزز ومزعج وبدون داٍع أو أي احترام ملشاعر األتبـاع واملريـدين                    
 من أشكال االعتذار املـبطن      وحنن نعتقد أن هذا التصرف الغريب كان شكالً        ، )نا عبد العزيز    لّكُ: ( حىت قال يف هناية قصيدته      

للطاغوت،وإعالن الندم عن بعض التصرفات الطائشة اليت بدرت من بعض الصحويني ، حيثُ تردد أن هذا التيار تسبب يف مشاكل 
  .داخل املؤمتر جراء اإلقصاء والنبذ الذي عاىن منه من تيارات مشاركة أخرى ، واليت رمته بأنه السبب الرئيسي للتطرف و الغلو 

  

علـى  اسب يا معاشر الصحويني بعد تنازالتكم الكبرية واليت قـدمتموها           ماذا جنيتم من مك   ل السؤال الكبري ،     ظ وي
 ال أعتقد أن مكاسبكم جتاوزت لقباً جديداً يضاف إىل أمسائكم على اللوحات اإلعالنية والدعائية                !؟الصحيحة  حساب العقيدة   

  !!! ر الوطين عضٌو مشارٌك يف مؤمتر احلوا: حملاضراتكم 
واهللا إنا حريصون عليكم وعلى عقيدتكم ، وحنن نراكم يف كلِّ يومٍِ يف حاٍل أسوأ من ذي قبل، فمىت تعـون وتعقلـون                       
وختلعون عنكم رداء العصبية احلركية املقيت والرؤية املصلحية الساذجة ، واليت مل تكسبوا منها أيَّ شيٍء سوى مزيٍد من اخلسائر ،                     

 خذوا العقيدة الصحيحة بقوة و أعلنوا براءتكم من الطاغوت ومن كفره وتبعيته للصليب ، فواهللا لن جتدوا مكسًبا و اخلسائر فقط ،
  .أبقى وأنقى من الصدع باحلق وبيان العقيدة الصحيحة ، وجعل أموركم كلها خاضعة ملقاييس الشرع الثابتة اليت ال تتبدل

 العقائدية املطاطة الفضفاضة ،مل يستطيعوا إخفاء اخلطر العقدي احملتمل           أنه حىت الرافضة وهم أصحاب الفكرة      ونذكر هنا 
إن قرار املشاركة يف اللقاء الـوطين  " : حدهم وهو من املشاركني يف املؤمتر قائالً أيف مثل هذه املؤمترات ، وقد صرح من املشاركة   

، )العقيـدة (تلف مناطق السعودية باعتباره أمًرا خيـصُّ        يف خم ) رموز الشيعة (مع   الثاين يف مكة املكرمة جاء بعد تشاورات متعددة       
   " !لعموم الشيعة) كارثة عقائدية(فيه مبثابة  والفشل

  

وهذان الفريقان برغم االختالفات يف األمور التفصيلية فيما خيص اخللفية الفكرية و            :ة   ، واجلاميّ  نئخ الرمسيو املشا :ثانًيا  
ضعهم يف قائمة واحدة نظًرا التفاقهم يف خطوط عريضة هتمنا عند احلديث عن مؤمتر احلـوار ،                 التبعية احلركية ، إال أننا نستطيع و      

 والدفاع عنه وإجياد املـربرات الشـرعية        العملية تتجاوز متثيل النظام احلاكم    حيث أن الرمسيني ال ميلكون مبادئًا حركية يف حياهتم          
 الدينية الرمسية ، أما اجلامية فهم يتفقون كثًريا معهم بتأييد األنظمة الكافرة             للطوام اليت يقوم هبا ، فهم موظفون رمسيون يف األجهزة         

 رئيًسا أًو املرتدة ، و لكنهم يتميزون عنهم باجملاهرة ببغض ومعاداة اإلسالميني احلركيني أو الصحويني والتربؤ منهم وجعل ذلك مبد
"  املطبلني واملدافعني عن األنظمة احلاكمة ، وُينقَـل أن             زمرةم يف   من مبادئهم حىت بعد التراجعات اليت قام هبا الصحويون ودخوهل         

 بأهنم السبب احلقيقي للتفجريات     - الذين كانوا متواجدين يف املؤمتر       –يف املؤمتر األول اهتم الصحويني بأمساء مشائخهم          "املدخلي  
وكان ذلك يف معرض احلديث عن الشيعة الذين        !! م  واضطراب األمن وأن البلد مل تعرف التفجريات واإلرهاب إال بعد أن عرفته           

 بأهنم مشركون كفرة إال أهنم بالرغم من ذلك مل يضروا أمن البلد منذ عرفهم على العكس من أولئك الصحويني             هوصفوا على لسان  
 من التيارات املشـاركة  وهذا الصنف بكاملة مل يربح منذ زمن من إصدار الفتاوى الرمسية ، والفردية اليت تضلل بل وتكفر الكثري        . 

   .أو بعض رؤوس الروافض،  ) حممد علوي مالكي ( يف املؤمتر ، و قد يكون التكفري أحياًنا بالتعيني كحاهلم مع 
  

ُينظَُر  إليهما من بقية املشاركني على أهنما ميثالن التيار          ) الصحوي والرمسي   ( ن  يرا أو التي  نين الصنف يفإن هذ و للمعلومية   
سك بسلفيته ، وال شك أهنا نظرة قاصرة وساذجة وسطحية ، فالسلفية احلقيقية بريئة منهم ، ونشري هنا أن العديد من                     السلفي املتم 

طلبة العلم واملشايخ والذين يف الغالب ال يتبعون لتنظيٍم حركٍي معني ، ولكنهم ُيمثِّلون نسبة ال ُيستهان هبا ، وبـرغم قعـودهم و               
  .م رفضوا الدخول يف املؤمتر ألسباٍب عقدية ِصْرفة تأخرهم عن ركب اجلهاد إال أهن

  

 :   



 

 
١١ א–אא–א–١٤٢٤ 

 وهؤالء تيارات واضحة املعامل ، تسعى ألهداٍف طائفية معلومة ،           املذاهب البدعية املنحرفة من صوفية ورافضة ،       :ثالثًا  
نهم وبني بقية التيارات املشاركة ،      بي" اآليدلوجية  " وهي تعترب  املؤمتر فرصة ساحنة لتحقيقها ، املهم أن تعلم مقدار العداوة العقدية               

 شبه مشتركة داخل املؤمتر وبالذات فيما خيص قضية حريـة            جعلتهم يشكلون جبهةً   ؛إال أن تقاطع بعض مصاحلهم مع الليرباليني        
جمموعة من املكاسـب     هذا التيار قد ُيَحصِّل      ،األديان أو التعددية الطائفية و املذهبية و تعديل املناهج لتتوافق مع ما يريدون مجيًعا               

يضره من مناهج العقيدة ، أو االنفتاح واحلرية املذهبية اليت سوف متكنه من ممارسـة كفرياتـه                  كتعديل ما  الوقتية أكثر من سابقَِْيه   
  .بعلنية أكثر ، وحتت محاية رمسية ، ألهنم سيكونون يف نظر الدولة مواطنني شرفاء 

جمموعة من أهل التغريب ودعاة االحنالل والسفور والعصرنة ، على اخـتالف يف              ، وهم    العلمانيون والليرباليون  :رابًعا  
االنتماءات املذهبية ، والتوجهات احلركية ، واخللفيات الفكرية ، وكحال التيارات السابقة فإن هذا التيار يف حالة صدام مستمر مع   

 حىت من بـدَّل     – من الوعاظ املتعصبني اجلهلة         وجمموعةً البقية ، فمثالً الصحويون يف نظرهم ال يعدون عن كوهنم ظاهرةً صوتية           
  فهم يف نظرهم يريدون إعادة اجملتمع إىل الوراء ، وهم أيضا وخاصة بعد التراجعات واالحنرافات األخرية                  -منهم وحاد عن اجلادة     

ة للعلمانيني ، واحلقيقة أن هـذا       قد ينافسوهنم يف التقرب من الطاغوت ونيل قسم من كعكته ، واليت كانت يف السابق شبَه خمصص                
التيار يتميز بانتهازيته الفعالة وقدرته على اقتناص الفرص بناًءا على الظروف واألوضاع املختلفة ، وما ذلك إال بسـبب بنيتـهم                     

لكامل هلم مع مـن      واتباع املصلحة ، إضافة إىل االتفاق الفكري ا        ١الفكرية املطاطة واليت ال تنبين على عقيدة ثابتة سوى امليكافيلية         
حيكم البلد وهؤالء قد يكونون أعظم من جيين املكاسب من هذه املؤمترات وإن ادعوا عكس ذلك ، والدليل هو التوافق التام بني ما                       
يقدمونه يف الساحة من أطروحات مع املطالب اليت تضمنها البيان اخلتامي للمؤمتر  ، واليت كأمنا كتبوها بأيديهم أو اليت ال ختتلـف                       

  . عن أيادي أسيادهم األمريكان بشيء قط 
هذه هي التركيبة العقدية للمشاركني يف املؤمتر ، اختالٌف يف كل شيء إال يف حرب اجملاهدين ، ميكنك اآلن أيها القارئ الكرمي أن                       

احلوار الوطين ومـا    اتفق عليه املشاركون يف جلسات       ما" تتوقع مقدار القبح  الذي سينتج من هكذا مؤمتر ، خاصة إذا علمت أن               
  ، ختيلوا شكل هذا الرأي اجملمع  !!" ٢الوطين خلصوا إليه ميثل إمجاًعا من كل املشارب السياسية والفكرية اليت انضوت يف احلوار

عليه من قبل هذه التيارات املتناقضة ، كيف سيكون منفصالً كل االنفصال عن روح الوحي السماوي النقي ، ختيلوا شكل الرأي                     
على قضية مثل حتسني وتطوير املناهج الدينيـة ، أو إذابـة            ) اإلنبطاحيني  (  سيجمع عليه الرافضة و العلمانيني واإلسالميني        الذي

الفروقات املذهبية ، ودعاوى التسامح بني األديان ، أو قضية مثل قضية املرأة ، أو ظاهرة االلتزام الصحيح بالدين اإلسالمي ، أخي                      
ْجِمع الرافضة ، والعلمانيون ، وأهل البدع ، ومجاعة اإلنبطاحيني اإلهنزاميني ، على ضرورة تدريس العقيـدة      القارئ هل تتوقع أن يُ    

أو على ضرورة طـرد     ! أو على ضرورة تطبيق الشريعة كاملة يف خمتلف مرافق احلياة           ! السلفية الصحيحة يف املدارس واجلامعات      
 و واهللا   ،إن هذا أبعد من جنوم الثريا       .. ى حتمية إعالن اجلهاد لتحرير بالد املسلمني        عل املشرك النجس احملتل من أرض اجلزيرة ، أو       

ميينا ال أحنث فيها أهنم لن جيمعوا إال على تغريب البلد ، و طمس العقيدة من قلوب الناس و إبعاد روح الشريعة عن واقع احلياة                   .. 
   .، و حرب اجملاهدين الذين يسعون إلصالح اجملتمع والعامل

بداية حنن لسنا حباجة إىل مناقشة بيان املؤمتر اخلتامي وما جاء فيه و نقض توصياته أو                الإذن أخي الكرمي وكما أسلفت يف       
  .نقدها يكفينا أن ندرك كنه منبع هذه التوصيات وكيف اتُِّفَق عليها لنعلم مقدار القبح الذي ستكون عليه الصورة 

                                                 
  .نسبة إىل ميكافيللي )  الغاية تربر الوسيلة ( وهو املبدأ الغريب  ١
  . يف تصريح لإلسالم اليوم وهو أحد املشاركني يف املؤمتر خالد العجيمي- ٢

 :  
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 نبالغ إذا قلنا أن مثل هذه املؤمترات تعد جداول أعماهلا يف واشنطن ولندن ، ليكون اهلـدف                  أننا ال هو أن نعلم    وشيء آخٌر مهم    
، والصـحفية   منها اإلسراع يف عملية االنفتاح للغرب ، والعلمنة الكاملة للبلد ، بدل أن تظل العلمنة يف الدوائر الرمسية والسياسية                    

د من اجلمل و املطالب اليت طاملا ترددت يف الصحافة الغربية وعلى ألسنة املسؤولني              والدليل أن املتأمل يف البيان اخلتامي وتوصياته جي       
الغربيني مثل تعديل املناهج الدينية ، ومراقبة األنشطة اخلريية ، وقضية املرأة ، واحلرية الطائفية واملذهبية ، وحـوار احلضـارات ،                      

اءت من أشخاص ملتحني أو من أشخاص يرتدون غترة بيضاء أو محراء             إلعالمي ، الفرق أهنا هذه املرة ج      اواالنفتاح االجتماعي و  
أو عمامة سوداء ، بدالً من البنطال والكرافتة ، إهنا حماولة إلقناع األمة أن هذه املطالب ما هي إال                   

فبعد أن كانت مطالبات التغريب تأيت بشـكل فـردي   ! رغباهتا تقدم هبا عنها املثقفون والفضالء   
ليت تظهر أهنا ال متثل إال شرحية من تقدم هبا من مثقفني وسياسـيني ، أصـبحت                 وغري منسق ، وا   

 مطالب الشرحية العظمى من الناس ، واليت لن يكون للطاغوت أي خوٍف من              ١بفضل هذا املؤمتر    
نتائج تطبيقها ، فهل أدركتم ملاذا قلنا إن الصحويني حيققون رغبات وخطط الغـرب يف املنطقـة                 

 يشعروا ، فوجود أمسائهم سيكون سبًبا لقبول تلك املطالب واستساغتها مـن             شعروا بذلك أو مل   
جهت بـالرفض مـن     و لو ت من الغريب أو العلماين مباشرةً     ءجا قبل عامة وسذج الناس ، واليت لو      

اجلميع ، ولكن اسم الشيخ فالن على عريضة تطالب مثالً بتطوير املناهج الدينية والـيت تقتضـي                 
اضيع عقدية جترح شعور العم سام ، أوغريه من املطالب احلساسة، جعـل             بطبيعة احلال حذف مو   

، وال يغرنك الصراخ والعويل من قبل الرافضة والعلمانيني الـذين           " ! جائزة شرًعا   " التوصيات  
يزعمون أن اإلسالميني مرروا ما يريدون من مطالب وفرضوا رأيهم يف املؤمتر فما تلـك واهللا إال                 

عة الناس وإيهامهم أن ما يف العريضة اخلتامية مطالٌب إسالمية أرقـت أهـل              حماولة ماكرة ملخاد  
العلمنة ومن وراءهم ، ويكفيك فقط أن تقرأها مث تقرأ مقاالً من مقاالت العلمانيني أو الرافضـة                 

  .بزعمهم لتعلم مقدار توافق العريضة مع ما يريدون ويطرحون " لإلصالح " الداعية 
لة اخلالف بيننا وبني هؤالء الطواغيت خالف يف األصول كما قال إمامنا الشيخ أسامة بن الدن فال ميكن لنا                    مسا ننبه أنَّ .. أخًريا  

و اليت حتتم علينـا يف      " القرآن  " حبال من األحوال أن نتحاور معهم حتت أي حجة أو دعاوى مصلحية ،  إال بلغة واحدة هي لغة                    
  .ن ارتدوا وخانوا أمة اإلسالم اخليانة الكربى مع الذي" السيف " مثل هذا احلال تطبيق منهج 

  

وإن أي رغبة يف إصالح وضع هذه األمة تنسى أو تتناسى جراحها الغائرة ، واحتالل أقدس مقدساهتا من الصليبيني برضى هـؤالء            
اغوت ، و أنـه ميكـن       الطواغيت ، مث تأيت لترسخ مفهوم الوطنية املقيت ، أو حتاول أن توهم األمة ان اإلصالح يبدأ من باب الط                   

ألمتنا أن تنهض من جديد بغري سبيل اجلهاد ، هي رغبة ليس هلا مكان إال يف عقول أصحاهبا ، فهي باطلة شرًعا وعقالً ، والواقـع           
تَِّخذُواْ ِمن ُدوِن اللِّه َوالَ َرُسوِلِه َوالَ       أَْم َحِسْبُتْم أَن ُتْتَركُواْ َولَمَّا َيْعلَِم اللُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنكُْم َولَْم يَ           (.. يرفض هذه وميجها جماً     

   ) .الُْمْؤِمِنَني َوِليَجةً َواللُّه َخِبٌري ِبَما َتْعَملُونَ

                                                 
 . أو على األقل كما يريدون أن يصدقوا هم أو كما يريدون  منا أن نصدق - ١
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رض يف بدايتها صوًرا للمباركني واملهنئني مبناسبة العيد و النجاح الباهر لتنظيمات احلجاج هذا              هي ذاهتا نشرة األخبار اليت عُ     
 خـرب القتلـى واجلرحـى        فيها كر هي نفسها النشرة اليت ذُ     طبلني والراقصني ألجل امللك ،    وٍر للشعراء وللخطباء امل   مع ص  العام ، 

  !! ، يف نفس موسم احلج والذي كانوا ينقلون الصورة املشرقة لنجاحه - إن صدقت إحصائيتهم الرمسية –اخلمسمائة 
توه ، أي بعد ذكر خرب النجاحات الباهرة يف تنظيم موسم احلج            ال تظنوا أن نبأ القتلى جاء على شكل خٍرب عاجل وصل ل           

ولكنها فاحلادثة وقعت هناًرا واالحتفاالت أجريت مبرامسها امللكية يف قصر مىن ، وعلى بعد أمتاٍر فقط من مكان اجملزرة ،                    .. ، كال 
  .، أي بعد احلادثة كانت مساءاً 
 - ، وصور قتلى وجرحى باملئات من مسـلمني ضـعفاء            - خرباً   -اهر  أمامنا خربان متناقضان ، خُرب النجاح الب      .. إذن  

 –ال تظنوا أهنا جمرد حادثة تناقض ..  ، ال تذكرنا إال بصور اجملازر املؤملة اليت ُترتكب شرقًا وغرًبا يف حقِّ إخواننا املسلمني -صوًرا 
ليس تناقضاً وفق املقاييس السلولية ، فالـذين سـامهوا          فهذا  ..  تكررت ، كال     ا يف أخبار وبيانات آل سلول ، واليت طامل        –عادية  

وحرضوا على حصار مسلمي العراق وقصفهم انطالقًا من أراضيهم وقواعدهم ومطاراهتم وقتل أكثر من مليوين طفل وبالغ عراقي                  
ا عسكرًيا هلم ، بل وجهاًدا       هـ ، انتصارً   ١٤١١، مث اعتبار تدمري ملجأ العامرية وغريه من مآسي العراق يف احلرب اخلليجية الثانية               

مقدًسا ضد البعث الكافر ، وإن كان هذا اجلهاد بيد صليبية أو كما مسوهم األصدقاء واحللفاء األمريكان ، فالذين فعلـوا هـذه                       
ردين اجلرائم بل وأشنع من قتٍل اجملاهدين األبطال والعلماء الصادعني ، وقتل من يتعاطف أو يقدم أدىن مساعدة للمجاهدين املطـا                   

 ، والذين أيضاً مل تقم دولتهم إال على حباٍر و أهناٍر من دماء األولياء أو                محود الفراج بكل دم بارد كما فعلوا قبل أيام قليلة فقط مع           
األبرياء اليت سفكت خيانة وغدًرا جملرد كوهنم من قبيلة فالن أو من أسرة فالن اليت ميكن أن تنافسهم على سدة احلكم ، أو مـن                         

ين األتقياء الذين رفضوا جورهم وعمالتهم للغرب ، أقول الذين فعلوا هذه األفاعيل وأكثر بدماء باردة ، لـن يهمهـم أن                      املوحد
  .   يف قتل وجرح املئات – كما حيسبون يف عقوهلم –مباشر  يتسببوا بشكل غري

 موت وجرح مخسمائة مسلم ال ميكـن        : "ونعيد أن اخلربين مل يكونا متناقضني يف ميزاهنم ، فنظرهتم ولسان حاهلم يردد              
اعتباره أبًدا مكدًرا لصفاء النجاح الكبري يف تنظيم احلج ، فمائتني ومخسني ليست شيئًا أمام مليوين حاج سلموا ، وهي ليست شيئاً                       

ر اهللا أن يصطفيهم حمرمني     أمام مليوين عراقي قتلوا بسببنا من قبل، وبسبب إخواننا يف اخليانة من الدول اجملاورة ، ملاذا حنزن لقد قدَّ                  
  !! " إنه جناح باهر فلم يقتل إال مائتني ومخسني فقط ! ملبني ، هل حنسدهم على هذا الفضل ، واملنحة الربانية ؟

إين أتسائل كثًريا عن كيفية ردة فعل اإلعالم السلويل وردة فعل مشاخيه وكالبه لو كان القتلى مخسة وعشرين أمريكيـاً                    
قتلهم يف إحدى املستوطنات ، بل ماذا لو قتل أمريكي واحد برصاصة جماهدٍ موحٍد ، بل ماذا لو قُتل األمريكان                    تسبب اجملاهدون ب  

 عسكرية يف احملـيط األطلنطـي       بارجةيف وزارة دفاٍع يف واشنطن ، أو يف مركز عسكرٍي ، أو اقتصادي هلم يف نييورك ، أو فوق                    
جمة اإلعالمية اليت ستكون من علماء ومشايخ السوء لوصف اجملاهدين باخلوارج ، و             وهي قادمةٌ لغزو بالد اإلسالم ، ما حجم اهل        
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 احلرم ، ومنابر املدينة ، ترمحـاً علـى أرواح           نابراهتامهم بالكفر واملروق ، وكم من التباكي والدموع اليت سوف تسكب على م            
  !! .األبرياء املساملني املعاهدين ، الذين قتلهم األشرار 

بنائها من املسـاكني    أمل جيدوا غضاضة يف االستهتار باألمة ، و أرواح           وٍل بإعالمهم ومشائخهم وسفهائهم   ولكن آل سل  
ون متعجلون وسبب يف احلادثة ، دون أي احترام ملشاعر ذويهم ، بل ملشاعر اُألمَِّة املفجوعِة                فُلَِّخَتامللبني حني اهتموا الضعفاء بأهنم مُ     
أهنم ما : ، ولكن جتاوزوه إىل حد االستهتار بدين اهللا وثوابت عقيدتنا ، حني قال كبار سفهائهم كلها ، ومل يكتفوا بذلك فحسب 

والدولة وفقها بذلت الكثري وستبذل     : " ، مث قالوا    "وعلى املسلم أن يرضى بقضاء اهللا وقدره        " ماتوا إال بسبب قضاء اهللا وقدره ،        
ة  يف وجهة نظرهم املخادعة ال تعدو عن كوهنا قضاًءا وقـدًرا ، ومـن يطالـب                  ، إذن املسأل  ... " حبول اهللا كل مايريح احلجاج      

بالتحقيق أو معاقبة املتسبب ، معترٌض على أقدار اهللا ، أيها العمالء السفهاء حنن نؤمن بقضاء اهللا وقدره ، ولكنا نؤمن بالسـبب                        
لها ال جتزئ عن حماسبة الفاعل ومعاقبته ، وال شك بأن قضاء            واملسبب ، إهنا حادثة واحلادثة هلا ما يسببها إما بإمهال أو تعمد ، وك             

  .اهللا قبل ذلك كله وبعده 
أن قتلى البنتاغون واألبراج ماتوا بقضاء اهللا وقـدره ، و           : حنن نتعجب من ازداوجيتهم يف املعايري ، فلماذا مل يقولوا مثالً            

ا بقضاء اهللا وقدره ،ِلَم يدينون املتسببني هبا ، وال يدينون املتسـببني يف              أهنم ماتو : ملاذا مل يقولوا عن القتلى الصليبيني يف أرض جند          
جمزرة مىن ؟ أم أن أقدار اهللا عندهم ال جتري على أسياد أسيادهم الصليبيني ، ولكنها جتري على ضعفاء املسلمني حـني ميوتـون                        

  !؟...بأخطاء والة أمرهم 
نـه ال  أ مصيبة كبرية جيب أن يعاقب فاعلها ، فكيف هبا و حنن نعلـم   فإهنا؛حىت لو كانت هذه اجملزرة حتصل ألول مرة       

وف أو باملئات سواء يف حرائق تنشب ، أو يف سقوط ودهٍس يف نفس املكان وعلـى نفـس                   ليكاد خيلو موسم حج من قتلى باأل      
ـ       احلجاج يتغريون كل عام ،       : يا آل سلول   اجلسر ، واملتهم بالطبع ، هم احلجاج املساكني ، حسناً           ةو أنتم ثابتون ، والنتيجة ثابت

فكل عام خسائر فادحة ، فهل يكون املتغري املتبدل باستمرار هو السبب الدائم يف مأساة دائمة ، و الثابت الباقي يف املعادلـة هـو                    
سـببون يف   الربيء و املستبعد عن أي اهتام ، هل يكون ماليني احلجاج الصادقني يف أداء عبادهتم والذين يتغريون كـل عـام ، مت                      

  . ، وأنتم بريئون من ذلك كله ، رغم بقاء هيئاتكم وأفرادكم يف اللجان التنظيمية  احلوادث نفسها
 املواكب اليت تزاحم املسـلمني      - كما رأينا    – و رأوا    - كما شاهدنا    –إن املسلمني الذين أدوا فريضة احلج ، شاهدوا         

غ هلا املكان ، ويصلح هلا املسار ، قبل قـدومها        رَّفَاجلمرات املزدمحة ، وكيف يُ    لتدخل حبافالهتا الفخمة ومواكبها امللكية يف منطقة        
من رمي احلصى من نافذة السيارة ، و املسلمون أيًضا رأوا سوء اإلدارة والتنفيـذ خلطـط        " طوال وطويالت العمر    " حىت يتمكن   

ابط الذي سبقه ، فإذا كان احلـج يـدار و           ضن خطة ال  د اخلطة ويبدع فيها ع    يريد أن جيد  " ضابط  " احلج اليت يديرها يف كل عام       
ينظم مبثل هذه العقليات من األمراء والعسكريني أصحاب النفسيات املهترئة ، والطاقات العقلية الضعيفة ، واليت مل يعد هلا هـم إال     

عدهم العسكرية ، وإذا كـان      محاية األمريكان وتأمني املداخل واملخارج إلسكاناهتم ، ووضع اخلطط لطريقة سريهم من وإىل قوا             
  !!املهندسون مشغلون ببناء املوانع العسكرية جملمعات األمريكان ، وتصميم بيوت األمراء ، فماذا يا ترى نرجوا من هؤالء 

 إال أهنا تكشف لنا عن حقائق تردي نظام آل سلول ، وتفككه من داخلـه          اًث و إن كانت مؤذية ومؤملة أحيان      إنَّ مثل هذه األحدا   
 يف زيادة تلك التصدعات وفضحهم على رؤوس األشهاد بإذن اهللا ، وإراحة األمة منـهم                ب اهنياره بإذن اهللا ، بل وتكون سبباً       وقر

ومن خطرهم ، فالذي يتأمل مثالً يف األمر بتشكيل هيئة لتطوير املشاعر يف مكة واملدينة ، والذي جاء بعد ساعاٍت فقط من حادثة                       
، فنحن نعلم وجود وزارة للحج وجلنة عليا للحج ، فما الفائدة من هذه اهليئة ؟ هل هي حماولـة                    اجلمرات ليتعجب أشد العجب     

 :   
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منهم لالستهالك اإلعالمي ؟ أم أهنا إعالن غباء منهم إذ كيف مل يتفطنوا ملثل هذا النوع من اهليئات من عشـرات السـنني ؟ إن                         
العزيز حيث وجدها فرصة ساحنة لسحب الصالحيات من        عبد اهللا بن    املسألة أعمق من ذلك وأبعد ، فالذي أوعز بإنشائها هو عبد          

عبد اجمليد والبقية   ( ومت توكيل أمر املهمة على حلفاء عبد اهللا واجلناح املؤيد له             أخيه نائف والذي يرأس حالًيا اللجنة العليا للحج ،        
 إال يف موسم حج قادم ، لالنتقام        - ر قد ال تتكر   -زيز  يبدوا أن دماء املسلمني املهرقة أضحت فرصة ساحنة ألبناء عبد الع          و،  ...)  

  . من بعضهم البعض
إن على األمة أن تسعى ملعاقبة املتسبب يف مثل هذه اجملازر ، والعمل على منع تكرارها ، يف املشاعر ويف غري املشـاعر ، فـدماء                          

حقق إال بوقفة حازمة وجادة من أبنائها املخلصني ،         املسلمني واحدة وأرواحهم ليست رخيصة حىت يتالعب هبا الطغاة ، وهذا ال يت            
، اجلهاد واإلعـداد    :  الشرعية    التغيري التغيري اجلدي لواقع مؤسف بوسائل    وإعالن الرغبة يف التغيري والتمرد على البغي والعدوان ،          

سان ، فليست القضـية حادثـة       ف والل يوتربية النفس على الصدع باحلق والوقوف يف وجه الظلم الطغيان ، ومقارعة الباطل بالس             
شكل شبه يومي ، بسبب هـؤالء       ب مبىن و اخلليل ، وتتكرر       راً متتد من الصني إىل طنجة ، مرو       واحدة أو مأساة واحدة ولكنها مآس     

 .، فاهللا املستعان ) ولزوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل رجل مسلم . ( وخياناهتم 
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                    א  مدامهة حي السلي:املوضوع   
  هـ٧/١٢/١٤٢٤: صوت اجملاهدين يف جزيرة العرب                        التأريخ                         
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ُنواْ َتأْلَُمونَ فَِإنَُّهْم َيأْلَُمونَ كََما َتأْلَمونَ َوَتْرُجونَ ِمَن اللِّه َما الَ َيْرُجونَ َوكَانَ اللُّه َوالَ َتِهُنواْ ِفي اْبِتَغاء الْقَْوِم ِإن َتكُو ﴿
  ﴾  َعِليًما َحِكيًما

  

هـ  أقدمت جمموعة من أفراد املباحث العامة على مدامهة جمموعة مـن             ١٤٢٤ / ١٢ / ٧يف ظهر اليوم اخلميس     
خالد اجلوير الفراج ، حبي السلي يف شرق مدينة الرياض ، وذلك يف متام الساعة الثانية والنصـف                  اجملاهدين يف مرتل األخ     

وحينما شعر اجملاهدون بدخول أفراد املباحث العامة البيت ، أخذ اجملاهدون مواقعهم الدفاعية يف املرتل وحصـل اشـتباك                   
ملباحث وهروب اثنني منهم ، إىل جانب إصابة اثنني مـن  سريع بني املباحث واجملاهدين أدى ذلك إىل مقتل ستة من أفراد ا 

  .اجملاهدين إصابات خفيفة ، وإصابة والد األخ خالد إصابة بليغة ومتكن اجملاهدون بعد ذلك من مغادرة املكان 
  

ر الفراج كان قد مت أسره هو وزوجته وولده الصغري مـن قبـل          هدون بعد ذلك أن األخ خالد اجلوي      وقد علم اجملا  
حث العامة يف أول ظهر اليوم اخلميس ، يف انتهاك صارخ من قبل جهاز املباحث العامة حلرمة األشهر احلرم وترويـع                     املبا

  .اآلمنني من املسلمني واعتقال األبرياء 
  

وإنَّ اجملاهدين هبذه املناسبة يعلنون إصرارهم على املضي يف الطريق وإخراج املشركني من جزيرة العرب رغم كل                 
ليت تواجههم ، ويعدون باإلنتقام من كل من حيارب الدين وأهله ، أو يقف صفاً دفاعياً للقوات الصليبية ، واهللا                    املصاعب ا 

 .   غالٌب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
  تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

  

 אW 
جاز والدة وزوجة األخ خالد الفراج مث أُفرج عنهم مت احتاستشهد محود الفراج بعد إصابته بساعات معدودة وقد  •

  . يكتفوا بفجيعتهم بوالدهم محود الفراج رمحه اهللا بل زادوا على ذلك حبجز النساء  ملبعد مّدة ، حيث
 الداخلية من القبض على سبعة ه فك اهللا أسره ، أما ما ذكرتاًنا خالدماعدا أخامل يقع أحد من اجملاهدين يف األسر  •

ليس له أساٌس من الصحة ، وهذا يبني مدى التخبط واإلفالس اليت تعاين منه أجهزة املباحث ، حيث مل أشخاص ف
يصرحوا بالقتلى إال بعد أن شاع اخلرب وكُشف أمرهم ، وسربوا شائعة وجود قتلى يف صفوف اجملاهدين ، ونسبوا 

 
   عات وبياناتبمتا
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له حرمة ، وقد اضطروا إىل بيان ا م الذي مل يراعو هترباً من دمه احملّررمحه اهللا إىل اجملاهدين) محود الفراج ( مقتل 
  .العدد احلقيقي للقتلى يف صفوف جنودهم حماولة منهم يف تعمية مقتل محود الفراج على أيديهم 

يتقدم اجملاهدون ألهايل أسرة الفراج ، سائلني اهللا أن يتقبله يف عداد الشهداء يف سبيله وأن خيلف على أهله خبري  •
 ،  هلم يف الدنيا واآلخرةة مصيبتهم ، وأن يستر عوراهتم ، ويؤمن روعاهتم ، وجيعل ما أصاهبم رفعوأن جيريهم يف

  .وأن يقّر أعينهم بنصر اإلسالم وفكاك أسر ابنهم 
ونؤكد أن دمه ودماء اجملاهدين اليت أريقت على جزيرة العرب من أجل إرضاء الصليبيني والدفاع عنهم ، لن تضيع  •

  .وراً وضياء ، ووقوداً ملواصلة اجلهاد والثأر للمسلمني سدى ، بل ستبقى ن
  

  
  

אאWW
 لغرينا ؟نيمتكم ، وشعوبكم ، وجمتمعاتكم ، هل تروننا إال مستذل         تلفتوا حولكم ، وأمعنوا النظر يف حال أ       

 ، وراء شهواتنا ؟ ديست أراضينا ، وانتهكت أعراضنا، وسلبت أموالنا          ني بغري شريعة ربنا ؟ منساق     نيحمكوم
  ..وعطلت شريعة ديننا يف ديارنا 

  اخليانة يف مجيع أوضاعنا ؟هل ترون أحداً قد سلم من مناورات الغصب ، ودسائس االستعمار ، ومؤامرات
 فماذا بقي لنا ؟ وأي كرامة خنادع هبا عقولنا ؟ وأي عزة منين هبا أنفسنا ؟ وأي سالم نبتغيه من عـدونا ؟

مث ملاذا اخلوف ؟ ومم اخلوف ؟ وعالم اخلوف ؟ وإىل مىت اخلوف ؟ فهـل! وأي مصلحة نرجتي حتصيلها ؟    
  !يضر الشاة سلخها بعد ذحبها ؟

FאE 
FאWאE
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   عات وبياناتبمتا
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  :رسالة من 

אאאאF٢٦Eא 
 

  : أما بعد  احلمد هللا رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، والصالة والسالم على الضحوك القتال حممد     
 الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالم وفضَّلنا على كثري من خلقه ، واحلمد هللا على أن اختارنا للجهاد ورفع رايـة الـدين ،                        فاحلمد هللا 

 يف معاملة الكافرين ، فإنين عندما علمت بأن حكومة آل سلول املرتدة قد نشرت امسي وصوريت ضمن                  والسري على منهاج النيب     
وتذكرت ما  ،  حتققت يف قرارة نفسي أن دين اإلسالم ال يقوم إال على األشالء والدماء والتضحية               حرَّاس العقيدة األبطال األشاوس     

وهذا من التدافع الذي حيصل بني احلق والباطل منذ إرسال الرسـل            ،   وما حصل ملن صدع باحلق       حصل ملن هو خري منَّا حممد       
  .دليل خري قصصهم على ذلك وعليهم السالم 

 إرهـاب    هل إقامة اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل وامتثال أوامره عز وجل وأمر رسوله               : وهو   يف قرارة نفسي  ولكن يراودين سؤال    
  ن ؟وكما يزعم النصارى واملرتد

  هو مقياس اإلرهاب الذي تزعمون ؟  ما إذاً:أقول هلم و
رائيل يف فلسطني وما يقوم به األمريكان يف        هو اسم الذي تقوم به إس      ما: فنقول  ،  ما تزعم أمريكا لعنة اهللا عليهم       فإن كان الرد ك   

  .أفغانستان والعراق وما يقوم به الروس يف الشيشان وغريها كثري من بالد املسلمني ؟ 
َوأَِعدُّواْ لَُهـم مَّـا      : ا فيه وهذا الوصف من اهللا عز وجل قال تعاىل           مب باألخذأمَّا حنن فإرهابنا ُمستمدٌّ من كتاب اهللا الذي أمرنا          

 ، وقال أيضاً سبحانه     َوِلَيِجُدواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً   :  ، وقال تعاىل      طَْعُتم مِّن قُوٍَّة َوِمن رَِّباِط الَْخْيِل ُتْرِهُبونَ ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَّكُمْ          اْسَت
 هذا وصف اهللا لعباده املؤمنني وكما قال         ُهْم فَُشدُّوا الَْوثَاقَ  فَِإذا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فََضْرَب الرِّقَاِب َحتَّى ِإذَا أَثَْخنُتُمو         : وتعاىل  
  ) :  نصرت بالرعب. (  

 املرتدة مل تألُ جهداً يف إرضـاء        حيث أن هذه احلكومة   واعلموا أن نشر امسي وأمساء هؤالء األبطال هو من أجِل إرضاء أمريكا ،              
  .والقول ما قالته أمريكا د اجلهاد فاحلكم ما حكمت به أمريكا أأمريكا من أجل و
  !! يف كل حني تثبت غباءها وتقع يف سوء ختطيطها يف القضاء على اجملاهدين ة وزارة الداخلية السلوليلكن احلمد هللا فإنّ

  تعلمون ملاذا ؟  أ
ا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياِة الـدُّْنَيا         ِإنَّ :  وقال تعاىل     َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللُّه َواللُّه َخْيُر الَْماِكِرينَ      :  قال   ألن اهللا   

   .ُيِريُدونَ أَن ُيطِْفُؤواْ ُنوَر اللِّه ِبأَفَْواِهِهْم َوَيأَْبى اللُّه ِإالَّ أَن ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُرونَ :  وقال عز من قائل  َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهاُد
ال تزال عصابة من أميت ظاهرين على احلق يقاتلون يف سبيل اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت تأتيهم                      : (  قال   وقد

  ) .الساعة وهم على ذلك 
  .هذا أمر اهللا لنا يف إقامة شريعة اجلهاد

 تدل علي هو إقامة اجلهاد الذي حاول أن وتوضع املبالغ املالية الضخمة على من يديل مبعلوماتٍ       من أجله    أطارد   الذيإن كل ذنيب    و
ميحوه الطواغيت من أنفس شباب اإلسالم لكن هيهات فقد انتفض أبناء احلرمني ، وسرى حب اجلهاد يف أرواحهم وأضـاء لـه                      

  . القردة واخلنازير ومن معهم من الطواغيت أن يطفئوا هذا النور إلخوانالقلب فأنَّى 

   عات وبياناتبمتا
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لم من رأس الكفر أمريكا والطواغيت احلكام يدعمون ذلك بكل جهدهم يف فلسطني وأفغانسـتان               العامل اإلسالمي يف دم ونار وظ     
 واألمة دون حـراك وال      والشيشان وأندونيسيا والعراق وكشمري والفلبني وغريها كثري إىل أن امتد الظلم إىل جزيرة رسول اهللا                

  .جميب إال من رحم اهللا 
  ..ريكان وإخواننا األسرى يف أيدي العلوج األم

  . حسبنا اهللا ونعم الوكيل  ؟ أين نصرة املظلوم أين أحاديث فك األسري
  :وأود أن أرسل هذه الرسائل إىل 

أبشروا فقد حتركت جحافل النور لدفع الظلم وإعادة احلق ورفع راية الدين فالدم الـدم               : املستضعفني واألسرى من املسلمني     _ ١
  .ذاقه محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه  أو نذوق ما واهلدم اهلدم فإما النصر

 قـول اهللا  واتذكر:  واجملاهدين يف سبيل اهللا أقول لك   الطامعني يف اجلائزة والوسام الطاغويت الكفري يف حماربة اهللا ورسوله           _ ٢
  :          ِكُْم َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتُخوُنواْ اللَّه َوالرَُّسولَ َوَتُخوُنواْ أََماَنات           فإن أبيتم إال اخليانة فواهللا الذي ال إله غريه 

  . وقد أعذر من أنذر قتلإال اللكم ليس عندنا 
ُهْم َولَقَْد كَرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَملَْنا       يقول اهللا تعاىل      ؟ أيها الشباب إىل مىت هذا الذل واهلوان واالستعباد       : شباب اجلزيرة العربية    _ ٣

  ؟بعد ذلك  فأنت مكرم من اهللا أترضى االستعباد ...ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر
يا شباب الصحوة واهللا مل يكن هذا منهاج أيب القاسم عليه أفضل الصالة والسالم يف الدعوة وإنكار املنكر وقول احلق أين أنتم من                       

  ..) من رأى منكم منكراً : ( حديث 
  .على األذى يف سبيل اهللا ؟أين  قصص االبتالء والصرب 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَكُْم ِإذَا ِقيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفي َسِبيِل اللِّه اثَّاقَلُْتْم ِإلَى اَألْرِض أََرِضيُتم ِبالَْحَياِة الـدُّْنَيا                     ون قول اهللا تعاىل     أأما تقر 
 ِإالَّ َتنِفُرواْ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َوالَ َتُضرُّوُه َشـْيئًا             َيا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ      ِمَن اآلِخَرِة فََما َمَتاُع الَْحَياِة الدُّنْ     

  .  َواللُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
   يف النار وهو َمْن ؟وليس أحد بينه وبني اهللا نسب فعم رسول اهللا 

  .الدين وهو على غري ملة اإلسالم نصر هذا 
فانفروا واقلبوا ظهر اجملن ملن ارتد عن دين اهللا وأظهر الشرك وأيد أهله وأفسد يف األرض فالسعيد من خدم هذا الدين وأرضى رب                       

  .العاملني 
   ..اهللا أكرب..  اهللا أكرب  ..اهللا أكرب 
بط العدو حيث أنه ظهر عجزه يف القدرة على إبادة اجملاهدين وبـذلك              ما قامت به الدولة املرتدة ليدل على عالمات النصر وخت          إنّ

  .تأكد الناس من ضعفه وعدم سيطرهتم هم وأسيادهم على املوقف وما أمرهم إال يف تباب بإذن اهللا تعاىل 
ْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُواْ َحْسـُبَنا اللّـُه َوِنْعـَم          لَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم فَا         ا فليكن حالك أيها اجملاهد       

 فَانقَلَُبواْ ِبِنْعَمٍة مَِّن اللِّه َوفَْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم         نزلت يف الصحابة رضي اهللا عنهم  فتشبه هبم حيث كان هلم النصر والظفر                  الَْوِكيلُ
   .اللُّه ذُو فَْضٍل َعِظيٍم ُسوٌء َواتََّبُعواْ ِرْضَوانَ اللِّه َو
 وأكثر من الذكر واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إال بشيء قد كتبـه اهللا                     اًفاجعل ارتباطك باهللا قوي   

  .لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك 

   متابعات وبيانات
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قال أنس بـن  ؛ عند اهللا وأن اجلنة غالية فابذل مهجتك ولكن بعد اإلثخان يف عدو اهللا            مهتك وتذكر موعودك     فاشدد عزميتك وقوِّ  
  .أصنع فأثخن يف العدو ونال الشهادة  لريين اهللا ما : النضر 

ال جتزعوا وال هتتموا بل افرحوا واستبشروا وامحدوا اهللا على أن جعل فيكم من ينصر هذا الدين ويتقدم بالشـفاعة                : أهل بييت   _ ٥
  :فيكم بعد إذن رب العاملني فإين مقدم على رب رحيم عزيز جليل ال يرد من دعاه وال خييب من رجاه 

  

  وفرَّق بيننا كأس املنـون  لتقي يف األرض يوماًفإن مل ن
  هبا حييا احلنون مع احلنون  فموعدنا غداً يف دار خلـد

  
  

فواهللا لن خيذل اهللا عبداً أقبل عليه ، وادعوا يل يف             قول القائلني  وأوصيكم بتقوى اهللا يف السر والعلن وارفعوا رؤوسكم وال يهمكم         
  .صالتكم بنصرة الدين واإلثخان يف عدو اهللا من نصارى ومرتدين مث شهادة يف سبيله تقر هبا العني 

مرتـدين  ويهود و نصارى  أرسلها إىل األمريكان ومن كان معهم يف أحناء املعمورة من           : أما الرسالة األخرية ليست ككل الرسائل       
أنـتم ومـن     -لكم قد فضحت    َيهيهات أن تطفئوا روح اجلهاد وقد استشربته أنفسنا وامتثلت ألمر رب العاملني فحِ            : أقول فيها   

  .فقد ظهر عجزكم أمام العامل وهللا احلمد واملنة -يعينكم على تنفيذها 
  

ال وريب بل   ،  ا مطاردون   نفقد تظنون أن  ،   وتفجري    ونارٌ اٌب وتدمري ، وخر   فيها ويلٌ و هذه الرسالة بلون جديد إنه لون الدم         إنَّ
  .حنن لكم طاردون 

 ولو سجنتمونا حىت املوت وأقول لكم بأننا حنن قضاء اهللا وقدره فكيف له تصدون ومنه تفرون فواهللا لو قتلتمونا عن بكرة أبينا
رجن اهللا لكم من أرحام نساء املسلمني مـن يقـتلكم      وليخ،  ولو قتلتم رجالنا ووأدمت نسائنا لكي توقفوا اجلهاد لن تستطيعوا           

  .طفئوا هذا النور إن استطعتم أويشردكم هذا أمر اهللا فاعملوا ما شئتم و
  

  كرب والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني واهللا أ
  

  

  متابعات وبيانات
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 ... الثأر حق إنَّ.. الثأر 
  محمد بن أحمد السالم/ بقلم 

جملاهدين مـن أرض    حد األخوة ا  تين كلمة أل  عجبأ    
اليمن ملا دار احلديث بيننا عن اجلهاد يف هذا الزمان ، وعـن      
املخذلني واملرجفني ، وعن جراح األمة وكيف مل يهّب هلـا           

 بعد كالمه عن واجـب الشـباب     أبناء األمة ، قال يل األخ     
نعم واهللا صـدق     ] يا أخي ديننا دين رجال    : [ واملسلمني  

دوا اهللا عليه ، فمنـهم مـن        ديننا دين رجال صدقوا ما عاه     
قضى حنبه مدافعاً عن األمة والدين وعبـاد اهللا املسـلمني ،            

  ..ومنهم من ينتظر وهو مالزم لثغور األمة مقارع ألعدائها 
حيملون يف قلوهبم غرية علـى أعـراض        ... ديننا دين رجال  

ويثأرون إلخواهنم وأخـواهتم    تنتهك ، وحرمات تستباح ،      
  ..املظلومني واملضطهدين األسرى واملعتقلني ، و

ديننا ال يعرف الدياثة على األعراض ، أو التعامل مع جـرح      
ال فما واهللا هـذا بفعـل       ..األمة بقلب بارد ، وبال معرض       

  ..الرجال 
 أنتم الرجال الذين بكم تنهض األمة وبنصر        :أيها اجملاهدون   

  .اهللا لكم تندمل اجلراح ، وتتوقف شالالت الدماء 
الذين تثأرون للمسلمني يف كل مكـان ، ال         . .أنتم الرجال   

  ..حتدكم احلدود ، وال متنعكم السدود 
وال يغرنكم قول املرجفني عنكم أنكم أهل محاس وعاطفة ،          
فهكذا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم متحمساً للـدين ذا           
عاطفة جياشة جتاه املسلمني ، حيث نقض العهود واملواثيـق          

وقتلهم للرجل  وأة امرأة مسلمة    مع اليهود جّراء كشفهم لس    
فما كان من نيب امللحمة إال أن       .. ها  ألجلاملسلم الذي غار    

  ..جاءهم بالذبح وخبيول اهللا املغرية صبحاً على املشركني 
وما أروع صور الثأر لألمة والدين وأعـراض املسـلمات ،           

  . يرفع الذل ، وُتشفى صدور قوٍم مؤمنني احيث هب
 قصة ذكرها يل أحد اجملاهدين العرب يف        وأذكر يف هذا املقام   

الشيشان واليت تتجلى فيها عظيم غرية صهره اجملاهد علـى          

بينما كانت قوافل املهاجرين    : أعراض املسلمات يقول األخ     
تغادر الشيشان وذلك يف أوائل احلرب كان هنـاك قافلـة           

 من نساء وشيوخ وأطفـال ويف       اًتتكون من مخسني مهاجر   
ش اليت يف   إحدى نقاط التفتي  

الطريق قام أحـد اجلنـود      
 مبحاولة  وصاحٌب له الروس  

لــرتع حجــاب إحــدى 
الفتيات الشيشانيات وكان   
ــد  ــة أح ــذه القافل يف ه
اجملاهدين ، وكان ميشـي     

حيث كانـت   على عكاز   
 نيرجله وإحدى يديه مبتورت

 وكان خيفي معه مسدساً     ،
فلما رأى ما فعل اجلندي مل      

 تصرخ وتستغيث فأخرج    يتحمل املشهد حيث كانت الفتاة    
اجملاهد مسدسة وقتل اجلندي الروسي وزميله فاجتمع عليـه         
اجلنود الروس فقتلوه فلله در هذا اجملاهد الذي مل حيتمل مـا            

َوال َعلَـى   فتاة مسلمة مع أنه معذور شرعاً     رآه من إهانة ل   
 ولكن مع هذا كله     الْأَْعَرِج َحَرٌج َوال َعلَى الَْمِريِض َحَرٌج       

غضبة مضرية هللا رب الربية ، فكان أن دفع نفسـه           غضب  
مقابل احلفاظ على حمارم اهللا وأعراض املسلمات تقبله اهللا يف          
الشهداء ، وبعد هذه احلادثة كف الروس نسبياً عن التحرش          

  ..بقوافل املهاجرين 
وليت الروس قد اكتفوا هبذا بل إهنم أخذوا هذا اجملاهد بعدما           

 وربطومها يف دبابة وسحبومها على      قتلوه هو وأحد اجملاهدين   
األرض وصوروا ذلك املشهد البشع ونشروه يف صـحفهم         
كي خياف منه الناس فال يتعاونوا مع اجملاهدين أو يشاركوهم          

مث ملا تركومها جاء املنافقون إىل أم هذا اجملاهـد الغيـور     …
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الذي لقي اهللا حمتسباً فقالوا هلا متهكمني إن جثة ابنك هناك           
، فردت عليهم بثبات ويقني ال علي فإن ابين         …    يها  إذا أردت 

قد حلق بربه وإين أحتسبه شهيداً وروحه يف اجلنة وافعلوا به           
   .. ما تشاؤون
مثنها الروح رخيصة يف سبيل     .. غرية وأي غرية    .. اهللا أكرب   

اهللا ، سيقول البعض بأنه متعّجل ورمبا تسبب يف مفسدة أكرب 
 بأنه لو حاول الدفاع بالكالم      من املصلحة ، وسيقول البعض    

إىل غري ذلك من مسج الكـالم الـذي         .. واحللول السلمية   
إنّ هذا اجملاهد سيأيت يوم     : إال أنين أقول    .. نسمعه كلّ يوم    

القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح املسك          
 وكفى هبذه املرتلة العظيمة عند اهللا..وجيازيه اهللا اجلزاء األوىف 

  ..فخراً 
أوصيكم مبا قاله أشـرف السـيد الـذي         :  اجملاهدون أيها

  :استشهد يف غزوة شرق الرياض حيث قال يف وصيته 
  :وأوصي إخواين اجملاهدين " 

إليكم يا من قال هلم الناس إن النـاس قـد مجعـوا لكـم               
فاخشوهم فما ازددمت إال إمياًنا وقلتم حسبنا اهللا ونعم الوكيل          

ثـأروا  ا  ..ل مسلم على وجـه األرض     أوصيكم بالثأر لك  
.. إثأروا للشيخ عمر عبـد الـرمحن        ... ألسرانا يف كوبا    

واثاروا للمسلمني يف فلسـطني والشيشـان وأفغانسـتان         
  ...ندونيسيا والفلبني وفوق كل أرض وحتت كل مساء أو

ــق  ــأر ح ــأر إن الث  الث
 قسًما إذا حضـر الـوغى     
ــم  ــت هل ــديارنا ليس  ف
ــا ليســت هــدر  ودماؤن

ــوم ال ــاي ــة يومن  كريه
ــى  ســنعيدها جــذعاً عل
 أسٌد مضت أسـٌد غـدت     
 قسًما سنثأر قـد مضـى     

  

والكفر عربد واسـترق     
 سيصيبهم قتـل وحـرق    
 هنباً تكـون ملـن سـبق      
 ستعيد جمـًدا قـد أبـق      
ــتنفلق  ــاك س ــام هن  ه
 الكفار نقتل مـن مـرق     
ــق ــٍد تنطل ــر أس  يف أث
 عهد التخـاذل والفـرق    

  

  ..رمحك اهللا يا أشرف 

صّدقت فعالك مقالـك ، وثـأرت       فلقد قلت وعملت ، و    
  ..للدين واملسلمني 

  :فيا أيها اجملاهدون 
  ..الثأر للدين وامللّة فقد مزقت كل ممزق .. الثأر 
ألمة املليار اليت تعاقب على ختديرها وتغييبها عـن         .. الثأر  

  ..حقيقة وجودها األعداء واملنافقني 
اب الثأر ألسرانا الذين يكال عليهم صـنوف العـذ        .. الثأر  

  ..واهلوان ، وهم مقيدون بالقيود ، ال حول هلم وال قوة 
يوسف العيريي رمحـه اهللا ،      ) البتار  ( الثأر لشيخنا   .. الثأر  

وتركي الدندين ، وأمحد الدخيل ، وإبراهيم الريس ، ومحود          
    ..  الفراج 

هم تضيع سدى واجعلوا منها نـوراً يبـدد         ءفال تتركوا دما  
 ممن ال   ْمِهِتَمَدرهم من الصليبيني وخَ   ظلمات التيه ، وخذوا بثأ    

  .خالق هلم يف الدنيا واآلخرة 
الثأر ألعراض أخواتنا يف العـراق      ..  الثأر   :أيها اجملاهدون   

الاليت كتب عنهن األسري الشيشاين     .. وأفغانستان والشيشان   
رسالة بدمه على قطعة قماش استطاع إيصاهلا للمجاهـدين         

  :عن ألف خطبة حيث كتب يقول فيها عبارة موجزة تغين 
فلينقذوا املسلمات الاليت   ..إن كان يف األرض مسلمون      " 

 ١ .."قد عراهن الروس يف املعتقالت الروسية يف الشيشان       
  .أال فاثأروا هلن أيها اجملاهدون األشاوس .. مث كررها ثالثاً 

ال يكن النصارى واليهود أغري منكم على بين جلدهتم ، و ال            
  .اً لدينهم منكم يكونوا أشد محاس

    "األعلون إن كنتم مؤمننيأنتم و" 
وأستودعكم اهللا يف هناية هذه السلسة من وصايا للمجاهدين         

خر وصية منها ، سائالً اهللا أن أكون قد سامهت          آ، اليت هذه    
يف النصيحة اليت تبذل للدين وعامة املسلمني ، وأن جيعل ما           

  . والقادر عليه كتب وقرئ حجة لنا ال علينا ، إنه ويل ذلك
  

                                                 
 .نقالً عن الذين وصلتهم تلك الرسالة ) صوت القوقاز ( وردت يف موقع  ١

 وصايا للمجاهدين 
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אWאא  א 
 אאא،א 
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 א..   

 ، وزادنا من فضله ورفده ، وصالته وسالمه على رسوله وعبده ، وعلـى           بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي أمرنا حبمده        
 أحيي جماهديهم وأحيي قادهتم علـى )  صوت اجلهـاد  (يف جملة فأرحب بإخويت   -:أما بعد ......... آله وصحبه من بعده   

مشاالً ومن خليج فارس شرقاً إىل حبر القلزم  جزيرة العرب من احمليط اهلندي وحبر العرب جنوباً إىل بادية الشام وريف العراق أرض
  .يف مشارق األرض ومغارهبا غرباً كما أحيي بقية املسلمني)  األمحر (

إن اجلميع يعلم أن اجملاهدين وقادة اجملاهدين يف : عن شخصييت احلقيقية فأقول ف املستعار وعدم الكشباالسمابة أما بالنسبة للكت
الذين يتواجدون يف بالدنا وحيكموننا   )الوكالء (وأذناهبم املرتدين ....) أمريكا وبريطانيا(حرب مع الصليبيني واليهود  حالة

الطواغيت قد تفننوا يف إتقان وضع القيود واحلواجز اليت متكنهم من السيطرة عند  ؤالءغصباً وقهراً وظلماً ويعلم كيف أن ه
اجلميع ويدركون أبعادها لذا  أي طارئ ومتكنهم من قهر وإذالل الشعوب املسلمة فنحن إذاً يف حالة حرٍب واضحة يعرفها حدوث

التخفي والتنكر والتمويه والتورية فاجملاهدون يتدربون على املشروعة يف  البد من أن ميارس قادة اجملاهدين وشيوخهم كل الوسائل
السوداء وحواجز املطارات ألهنم ال   عقبة القوائميوذلك ليتمكنوا من ختط) دورة التحرير من قيود الطواغيت(الوثائق  تزوير

 من انطالقاًطنعة صنعها املستعمر للعامل اإلسالمي ألهنم يدركون أهنا حواجز مص يعترفون أصالً بوجود هذه التقسيمات اجلغرافية
أسامة بن إطالقاً فمثالً الشيخ اإلمام  هم احلقيقيةءوكذلك جتدهم دائماً يف ميدان املعارك ال يستخدمون أمسا) فرِّق تسد( قاعدة
  عصاههملالقعقاع يف مأسدة األنصار وجاجي وأيضاً بأيب عبد اهللا وبأيب العصا حل  يف فترة من الفترات كان ُيعرف بأيبالدن

يعرف باسم معتز على ما أذكر والقائد  أيضاً الشيخ الدكتور أمين الظواهري كان) أبو عصا(حىت إن األفغان ينادونه ، باستمرار 
وتقبله يف الشهداء مل يشتهر إال باسم أيب حفص املصري وسامر السويلم إىل يومنا  الكبري حممد عاطف أبو سنة إىل أن قتل رمحه اهللا

  َو٩باسم أيب طالل القامسي شتهر إال باسم خطاب كذلك املهندس طلعت فؤاد قاسم إىل يومنا هذا مل يشتهر إالمل ي هذا
وهو أمثال حبيب الشيخ أسامة  وغريهم من القادة الكبار من عبدالباسط كرمي فك اهللا أسره ُعرف واشتهر باسم رمزي يوسف

 كتب كتباً كثرية  وتقبله شهيداًالعيريي رمحه اهللا بله اهللا شهيداً والشيخ يوسفأيب عبيدة البنشريي تقعلي أمني الرشيدي املكىن ب:
أبو البطل العراقي فك اهللا أسره والشيخ اهلُمام  والقارئ اجملاهد أبو هاجرمنها البتار وصالح الدين وأبوقتيبة املكي بأمساء مستعارة 

 وهذا يف البداية - نشره  يف كفر الدولة السعودية لكواشف اجلليةحني كتب كتاب ا حممد املقدسي عاصم الربقاوي فك اهللا أسره
  حفظه اهللابصري عبد املنعم مصطفى حليمةو حممود أبو عمر فك اهللا أسره وأبوالشيخ أبو قتادة عمر  باسم أيب الرباء النجدي-

ن من هو أبو جندل األزدي أسأل اهللا الثبات تعرفو والقائمة طويلة وإذا كنتم عرفتم األمساء احلقيقية ملن تقدم فسيأيت اليوم الذي
  .حىت املمات

                                                 
 .ن أخباره انقطعت منذ تسليمه إىل طواغيت مصر قاتلهم اهللا فك اهللا أسره إن كان حياً وتقبله اهللا شهيداً إن كان قد قُِنل ، أل ٩
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  ؟ أولئك القادة والشيوخ والعلماء أن تسموا يف فترة من الفترات بأمساء مستعارة  هل ضرَّ- :والسؤال
ثهم أشرطتهم ومقـاالهتم وكتبـهم وحبـو    هم اليوم ُيعرفون للقاصي والداين وللعدو والصديق فهالّ رد خمالفوهم عليهم وعلى مث

 األيام إما بعد مقتله شهيدا بإذن اهللا أو عند أسره أسأل اهللا أال ميكن الطواغيت واتركوكم من أيب جندل إىل أن تعرفوه يف يوم من
  . فأيل منَّا أو عند تغري احلال قريباً بإذن اهللا وهذا

قـادة   وأظن أن من األسباب اليت جتعـل ) الرجال يعرفون باحلق وال يعرف احلق بالرجال(َو) أهله اعرف احلق تعرف(وكما قيل 
 كمـا   –قمعاً فكرياً من ِقبل هذه األنظمة البطاشة         اجملاهدين وشيوخهم يستخدمون األمساء املستعارة أهنم يعيشون يف بلداٍن متارس         

ظمـةٌ  تسجنه وتقتله وتطارده فكيف مبن يرى ويقول بأن هـذه األنظمـة أن   اـ فكل معارض هل–  بن الدن مساها الشيخ أسامة
جلـأوا إىل الكتابـة      وجيب اخلروج عليها هل تتوقعون من هذه األنظمة غري احلبس والبطش والقتل ولذا            ،  هلا   افرةٌ ال شرعية  ـك

  . محالت الصليب والردة يف العطاء ملواجهةلالستمرارأوالً والثاين   املستعار حىت حٍني وذلك للنجاة من هؤالء الطواغيت هذاباالسم
املشروعة اليت ال غبار عليها وقـد    يف العطاء هي من املطالبواالستمرارطلبني التخفي من أنظمة الكفر البطاشة امل وأظن أن هذين

 مث مع وجود وسيلة الشبكة املعلوماتية وانتشـارها بـني   -عن هوية الكاتب   وهي املطالبة بالكشف-جتاوزت األمة هذه املسألة 
  - :وأخرياً أقوليف الكاتب من خالل الطرح املتواصل  املستعار وكسب الثقة سمباالاملألوف هلم الكتابة  الناس أصبح من

موافــق  ال حتقرنَّ الرأي وْهـو
 ىنــفالدُّّر وْهـو أََعّز شيء ُيقَْت

  

ُحكَْم الصواب، وإن أتى من ناقص  
 ما َحـطّ ُرْتَبَته هـوانُ الـغائص

  

א؟אאאא  
 إال هو لكفى     منها األسباب املوجبة للجهاد يف جزيرة العرب كثرية جداً وكل سبب ُيعترب أحد مفاتيح الصراع اليت لو مل يتوفر                 

  .به سبباً موجباً للجهاد إذ أعداء اهللا قد كشروا عن أنياهبم وأظهروا نواياهم وكشفوا خمططاهتم
ب رئيس يف قيام اجلهاد يف جزيرة العرب واألدلة على ذلك كثرية ومتوافرة والبحوث يف                سب فإخراج املشركني من جزيرة العرب    

لكفـى وإين   ) أخرجوا املشركني من جزيرة العـرب      (ذي لب لو مل يكن منها إال حديث النيب          كل  ذلك منتشرة ال ختفى على      
 القارئ أن يطبقه علـى       للذمي وأريد من   تعريفاً اخل وسأورد هنا  ...ألتعجب ممن ال زال يطنطن حول أن هؤالء معاهدون وذميون           

) عدا جزيرة العـرب   (وكذلك اجملوسي وأخُتلف يف غريهم الذي يقيم بدار اإلسالم          ) يهودي أو نصراين    (هو الكتايب    (:األمريكان
  .قارئ أن حيكمولن أطيل يف احلديث هنا ولكن على ال) ويلتزم بأحكام اإلسالم يف املعامالت ويدفع اجلزية عن يٍد وهو صاغر

كلها انطلقت من جزيرة    ... مث.... اجلديدة مبراحلها اليت متت أفغانستان مث العراق مث          ةكيف وقد اجتمع مع ذلك أن احلرب الصليبي       
  ! اخل فهل هؤالء ذميون يا عقالء؟...العرب من قاعدة اخلرج وقاعدة الُعديد والكويت 

  -: كتابه القول املختار يف حكم اإلستعانة بالكفاريقول اإلمام محود العقال الشعييب رمحه اهللا يف
 يف اجلزيرة العربية قد جتاهلت مدلول هذه النصوص فسهلت الطريق لدخول - اليت تدعي اإلسالم    -وملا رأيت بعض احلكومات       (

 املسلمني وهتديد استقرار    اليهود والنصارى إىل اجلزيرة ومكنتهم من اإلقامة فيها وتكديس ترسانات أسلحتهم املتنوعة فيها إلرهاب             
رأيـت  ... الشعوب العربية املسلمة ومهامجتهم باألسلحة الفتاكة واستمرار اهلجمات والضربات العسكرية عليهم من وقت آلخر               

 لزاماً عليَّ أن أبني هذه احلقيقة وفق ما يفهم من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم فكتبت هذا البحث املختصر وضمنته                     
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بعضاً من النصوص الواردة يف القرآن الكرمي ويف السنة املطهرة يف هذا الشأن كما ذكرت فيه مجلة من أقوال علماء األمة الذين أدوا                       
  ). األمانة ووفوا بالعهود اليت أخذها اهللا عليهم فجزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خرياً

فقهاء األمة وعلمائها على أهنا ال جتوز إقامة اليهود والنصـارى واملشـركني يف              لقد اتفق من يعتد بقوله من         (-:ويقول رمحه اهللا  
جزيرة العرب ال إقامة دائمة وال مؤقتة  ما عدا أن بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثالثة أيام للضرورة ، وال جيوز ملسلم أن يـأذن      

 مث أورد   - واآلثار الثابتة عن الصحابة رضوان اهللا علـيهم          معتمدين على األحاديث الصحيحة عن النيب       . هلم يف دخوهلا لإلقامة     
 لليهود والنصارى وغريهـم مـن       زهذه النصوص وغريها مما مل أورده تدل داللة قاطعة على أنه ال جيو             : ( مث قال  -تلك النصوص   

إلحكام حبيث ال ميكـن     الكفار أن يبقوا يف جزيرة العرب وهي كما ترى يف مكان من حيث الصحة والصراحة ووضوح املعىن وا                 
الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ وذلك أهنا خمرجة يف الصحيحني وبعضها يف املسند وبعضها يف السنن وقد اتفـق         

ال العلماء على أن ما اتفق على إخراجه البخاري َومسلم رمحهم اهللا أنه يفيد العلم اليقيين ألن األمة تلقته بالقبول والتصديق فال جم                     
للطعن فيما اتفق عليه البخاري َو مسلم ، وأما عدم جواز تأويلها فذلك ألجل صراحة ألفاظها ووضوحها وكوهنا نصاً يف املوضوع                     
ال حيتمل لفظها معىن غري املعىن الظاهر منها وما كان كذلك فال يصح تأويله عند علماء األصول وغريهم من العلماء إمنا الذي جيوز    

ص هو الذي يكون لفظه حمتمالً ملعنيني فريجح أحدمها ألجل قرينة حتف به ، أما كوهنا حمكمة وغري قابلة للنسـخ                     تأويله من النصو  
كـان  : "  أمر وأوصى بإخراجهم من جزيرة العرب يف آخر حياته كما روى اإلمام أمحد عن عائشة أهنا قالت                   فألجل أن النيب    

أنه مسع عمر   : وكما قال اإلمام مالك رمحه اهللا يف املوطأ         ) رك جبزيرة العرب دينان     ال يت : (  أنه قال    آخر ما عهد به رسول اهللا       
قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان بأرض :  أنه قالكان آخر ما تكلم به رسول اهللا : ( يقول 

  .هـ . أ...) بذلكة تأخر تأريخ تكلمه فإذا كان األمر كذلك فدعوى النسخ غري واردة ملعرف) العرب 
وعطلت العمل باحلـدود واألحكـام    .. ومن األسباب املوجبة للجهاد إزالة أنظمة الكفر والردة اليت حكمت بغري مبا أنزل اهللا   

وشرَّعت التشريع املضاهي لشرع اهللا تعاىل ونسبت لنفسها   .. واحتكمت إىل شرائع الكفر الطاغوتية من دون شرع اهللا          .. الشرعية  
فة ومتنوعـة   وحاربت اهللا ورسوله واملؤمنني بأساليب خمتل     .. وحلَّلت احلرام وحرَّمت احلالل     ..كثرياً من خصائص وصفات اإلهلية      

وصدَّت الناس عن دين اهللا تعاىل، وعن التوحيد اخلالص مبكر الليل والنهار من أجـل أن يتحقـق هلـم ذلـك                      .. ترغيباً وترهيباً   
وباركت الشرك األكرب وأقرَّته ومل ُتغريه، ..وسِخرْت من دين اهللا ومن أوليائه ..وكرهت ما أنزل اهللا من الدين والتوحيد واجلهاد ..

ودخلت حىت العظم يف مواالة أعداء األمة من اليهود والنصارى وخدمتهم وخدمت مصـاحلهم وذادت               .. مسحت بتغيريه أو حىت   
  ؟ اخل ولكل فقرة من هذه الفقرات عشرات األدلة من الكتاب والسنة فكيف هبا وقد اجتمعت كلها يف هذه األنظمة الكافرة..عنهم

 وقـد كتبـت يف ذلـك كتابـاً          ب من سجون هؤالء الطواغيت يف جزيرة العر       ومن األسباب املوجبة للجهاد استنقاذ أسرانا     
وذكرت فيه عشرات القصص ملا جيري إلخواننا املأسـورين         )  وجوب استنقاذ املستضعفني من سجون الطواغيت واملرتدين      (بعنوان

الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َوالِْولَْداِن الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا        َوَما لَكُْم الَ ُتقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللِّه وَ        : فك اهللا أسرهم يقول اهللا تعاىل     
: ( يقول سـيد قطـب رمحـه اهللا      اأَْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِليا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريً               

يف تقعدون عن القتال يف سبيل اهللا واستنقاذ هؤالء املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ؟ هؤالء الذين ترسم صورهم يف                    وك
هؤالء الذين يعانون أشد احملنة والفتنـة ألهنـم         .. مشهد مثري حلمية املسلم، وكرامة املؤمن، ولعاطفة الرمحة اإلنسانية على اإلطالق          

دهتم، والفتنة يف دينهم، واحملنة يف العقيدة أشد من احملنة يف املال واألرض والعرض ألهنا حمنة يف أخص خصائص                   يعانون احملنة يف عقي   
  ). الوجود اإلنساين، الذي تتبعه كرامة النفس والعرض وحق املال واألرض
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إذا : ربات ، وقد قال بعض العلمـاء        وإنقاذ أسرى املسلمني من أيدي الكفار من أفضل الق         : (وقال العز بن عبد السالم رمحه اهللا      
  ).  !أسروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نواظب على قتاهلم حىت خنلصه أو نبيدهم ، فما الظن إذا أسروا خلقاً كثرياً من املسلمني ؟

ن أعراضنا وعـن    ومن األسباب املوجبة للجهاد إقامة دولة اإلسالم واستعادة أموال املسلمني املنهوبة والدفاع عن أموالنا وع              
 وهذه كلها من جهاد الدفع ولذا علينا أن حنرك أمتنا املسلمة لكي تذود عن كل ما سبق                  أراضينا وعن حبارنا وقبل ذلك عن ديننا      

  .واهللا أعلم

 אאאFאאאE
אא؟אא؟אא

  א؟
بطبعته األوىل والثانية فهو من أشهر الكتب اليت مت تداوهلا يف           )  الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط املباحث       (بالنسبة لكتاب   
وقـد  )  أسامة بن الدن جمدد الزمان وقاهر األمريكان       (وكتاب  )  ةالكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودي      (اإلنترنت مع كتاب    

أثار هذا الكتاب بفضل اهللا عز وجل ردوداً طيبة بني طلبة العلم وشباب اإلسالم وأثار أيضاً ردوداً عنيفة بني أنصار الطواغيت حىت                      
مد العوضي يف جريدة الراية الكويتية حيث       إن بعض مشايخ الكويت اجتمعوا بصباح األمحد يف الكويت ملناقشته كما ذكر ذلك حم             

كان الدكتور طارق الطواري والدكتور عادل الصبيح يستعدان للقـاء          !  ......شر... خواطر قلم دوام الظلم      : (قال حتت عنوان  
عن حـق   الشيخ صباح األمحد خبصوص التجاوزات اليت دفعت بعض الشباب الكوييت املظلوم إىل أن يستفيت بعض أساتذة الشريعة                  

وكادت )  الباحث يف جواز قتل املباحث     (اإلنسان يف أخذ مظلمته بيده مادياً إذا مل جيد من ينصفه من خصمه، وانتشرت مذكرة                
دخل الدكتوران على الشيخ صباح ومعهما أدلة وصور ومذكرات خطرية تنذر خبطر وفتنة متـزق الدولـة                 ، الفاس تقع يف الرأس   

  .طى الشيخ صباح أوامره لفتح ملف التحقيق يف هذه االنتهاكاتوأع، بسبب ممارسات أمن الدولة
قلت سأذهب إىل وزير التربية     ، ، وسألته هل رجعت إىل دراستك، قال ال        املعذب الربيء  ) ف (قبل مخسة أيام لقيت الشاب      

، فقد أعطيت وزير    ) ملباحثالباحث يف قتل ا    (أما املذكرة اخلطرية اليت بدأت تنتشر يف اخلليج وسحبت من اإلنترنت            ملوضوعك،  
مل نرى أي رد     ). (  املعتوق نسخة منها قبل أن يكون وزيرا بشهور لنقضها كما يقوم الدكتور الطواري بتفنيدها              األوقاف عبد اهللا  

  ) !!أو تفنيد
 الباحث  والكتب اليت توزع بشكل كبري كتاب      :(-!!! حسب زعمها مع تكفريي تائب     -وجاء يف جريدة اجلزيرة يف حوار أجرته        

  ). يف حكم قتل أفراد وضباط املباحث الذي جييز قتل رجال األمن
والكتاب فعالً انتشر انتشار النار يف اهلشيم وأثار بلبلةً يف أوساط املباحث وبدأ كثٌري منهم خياف من القتل وهو كما تعلمـون           

 َوإمجاعات أهل العلم    اهللا ويف سنة حممد     يبني حكم املباحث ويشرح طبيعة عملهم وعمل اجليوش املعاصرة وحكمهم يف كتاب             
كما يبني بعض املسائل مثل مسألة العدو الصائل ومسألة مدامهة املنازل وفيه بعض الوصايا القيمة للمجاهدين وكان سبب تأليفه ما                    

ضـحت  هــ فو ١٤٢٣جرى من مطاردات للمجاهدين يف أرجاء اجلزيرة العربية وبالذات حدث الشفا يف شهر رمضان من عام        
 وكالم فقهاء وعلماء املسلمني وقد ذكرت ما يقرب من عشرين دليالً على ذلك مث أكـدت                 حكمهم من كتاب اهللا وسنة نبيه       

  : يف احلديث يف مثل هذه املسائل ومهاقاعدتني مهمتنيعلى 
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أن (وبعبارة أخـرى    ) بأن تبني املوانع إمنا جيب يف املقدور عليه، وال جيب يف املمتنع أو احملار              (-:القاعدة األوىل    -١
  ).الفـرد يف الطائفة املمتنعة عن القدرة له حكم رءوس الطائفة

املانعية (  أن شروط التكفري وموانعه وأسبابه ال تثبت وتعترب إال بدليل شرعي معترب أو مبعىن آخر                 - :القاعدة الثانية  -٢
 والشروط واألسباب كل ذلك من األحكام       فاملوانع) والشرطية وكذلك السببية البد إلثباهتا واعتبارها دليل شرعي       

 .الشرعية الوضعية اليت وضعتها الشريعة بتوقيف
والذي يقول فيه عندما سئل عن عسـكر التتـار          ) ٢٨/٥٣٠(ونقلت كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا من جمموع الفتاوى            

 من النصارى واملشركني، وعلى قوم منتسـبني    فهؤالء القوم املسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار         ( -:وحكم جهادهم 
إىل اإلسالم وهم مجهور العسكر ينطقون بالشهادتني إذا طُلبت منهم، ويعظمون الرسول، وليس فيهم من ُيصلي إال قليل جـداً،                    

اإلسالم وصوم رمضان أكثر فيهم من الصالة، واملسلم عندهم أعظم من غريه، وللصاحلني من املسلمني عندهم قدر، وعندهم من                   
بعضه، وهم متفاوتون فيه، لكن الذي عليه عامتهم والذي ُيقاتلون متضمن لترك كثري من شرائع اإلسالم أو أكثرهـا فـإهنم أوالً                      
يوجبون اإلسالم وال ُيقاتلون من تركه، بل من قاتل على دولة املغول عظموه وتركوه وإن كان كافراً عدواً هللا ورسوله، وكل من                      

  .ول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار املسلمنيخرج عن دولة املغ
فال ُيجاهدون الكفار وال ُيلزمون أهل الكتاب باجلزية والصغار، وال ينهون أحداً من عسكرهم أن يعبد ما شاء من مشس أو قمر أو                       

  ..! هم مبرتلة الفاسق يف املسلمنيغري ذلك، بل الظاهر من سريهتم أن املسلم عندهم مبرتلة العدل أو الرجل الصاحل، والكافر عند
وكذلك عامتهم ال حيرمون دماء املسلمني وأمواهلم إال أن ينهاهم عنها سلطاهنم؛ أي ال يلتزمون تركها، وإذا هناهم عنها أو عـن                      

 بـل حيكمـون     غريها أطاعوه لكونه سلطاناً ال مبجرد الدين، وعامتهم ال يلتزمون الواجبات، وال يلتزمون احلكم بينهم حبكم اهللا،                
  ..! بأوضاع هلم توافق اإلسالم تارةً وختالف أخرى

وقتال هذا الضرب واجب بإمجاع املسلمني، وما يشك يف ذلك من عرف دين اإلسالم وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي                     
  .هـ.أ) هم عليه ودين اإلسالم ال جيتمعان أبداً

رون أنه من باب السياسة الشرعية أن ال يكون هؤالء اجلنـد هـدفاً دائمـاً                وقد نبهت إىل أن أمراء اجلهاد واجملاهدين قد ي        
للمجاهدين إال يف حالة الدفاع عن النفس، وأن يكون العمل كله موجهاً إىل رؤوس الكفر وأئمة الطغيان أصحاب القـرار مثـل                      

 فلذا توجه اجلهـود     فمىت َسقَطَْت َسقَطُواْ  كا  فدول الردة هذه بقاءها مرتبط بإهلهم أمري      ... الرؤساء وكبار الوزراء وما شابه ذلك       
على إمام الكفر الكبري ويأيت دور هؤالء وهو خالف ليس يف أصل املشروعية وإمنا يف التكتيك العسكري ومبن نبدأ أوالً وال ينكـر         

سلمني، وبأذاه الشديد   على من قاتلهم واستهدفهم ولكن من ُعرف من اجلنود أو من ذوي الرتب الصغرية بشدة عدائه لإلسالم وامل                 
ُيقصد بعينه وُيزال لتزول معه فتنته للعباد، وال يتشفع له كونه جندي أو من ذوي الرتب الصغرية، فكم من صاحب                    .. للمسلمني  

  ..!رتبة صغرية اشتدت فتنته على العباد أكثر من أسياده وزعمائه الكبار 
أنظمـة الـردة   (وعدٌو داخلـي  ) الصليب وأهله( أن هناك عدٌو خارجي لرأيتم....ولو تأملتم حال أفغانستان والشيشان والعراق  

  .ويف كل امليادين جتدون استهداف هذا وذاك وال بد ومل ينكر هذا أحٌد فكذلك احلال يف جزيرة العرب ) وأنصارها
صٍل مـبين علـى     صفحات وكنت أمتىن ممن خيالف يف مثل هذا املسألة أن يقوم بكتابة رٍد علمي مؤ              ) ١١٠(والكتاب يقع يف    

 ولكن لألسف ليس لدى شيوخ آل سلول إال الصياح والتشغيب والقمع الفكـري لكـل خمـالفيهم                  كتاب اهللا وسنة رسوله     
وصكوك الرمحة والغفران للطواغيت وأنصارهم وصكوك اللعنة واجلحيم ملن خالف آل سلول حىت إن مفتيهم أصـدر فتـوى يف                    
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هذا باطل وكذب وافتراء على اهللا، هذه       : (ما يلي ) ١٢٨٤١(ا يف جريدة الرياض العدد      الكتاب ورد عليه يف سطرين بأنْ قال كم       
  ....)!!.املقالة ال تصدر من قلب فيه إميان

!! صفحات يف سطرين ؟   ) ١١٠(وأنا أسأل كل من يقرأ هذه اجمللة هل من املقبول أن يقوَم شخٌص بالرد على كتاٍب يقع يف                   
اإلميان بدون تبني شروط وانتفاء موانع؟ وهل حنن الذين نكفر بال علم وبرهان أم هـم شـيوخ                  وحيكم على املؤلف بالكفر وعدم      

السلطان؟ وهذا املوقف يذكرين مبوقف ذلك الشيخ السلطاين اآلخر والذي ذكر قصته أبو قتادة فك اهللا أسره إذ قال يف مقـاالت                      
  -):٩(بني منهجني املقال رقم 

ويقصد به الشيخ الصادع باحلق أبـا        ) ( الكواشف اجللّية يف كفر الّدولة الّسعودية      (باً ّمساه   ألّف بعض الّشباب املوّحد كتا      (
وجبهود بعض الّشباب اجملاهد دخل     )  سنة تقريباً ٣٢هـ وسّنه يف ذاك الوقت      ١٤١٠حممد املقدسي فك اهللا أسره وقد ألفه يف عام          

ذكياء أن يقدمه هدّية لبعض الّشيوخ ـ شيخ ِعلم ال شيخ عشـرية ـ    هذا الكتاب أرض اجلزيرة، وتداوله الّناس، وحاول بعض األ
دخلت علـى الّشـيخ يف جملسـه،    : ليطّلع عليه، ويفيد منه، وإذا كان له بعض املالحظات لينتفع كاتبه هبا فليذكرها، قال الراوي     

قذف، غضب غضبة مل تعهد منه، مثّ ركض        ، انتفض الّشيخ، أرغى وأزبد، شتم و      ) عنوانه (وناولته الكتاب، نظر الّشيخ إىل طّرته       
، وخفّفـوا    ، قام احلضور وهّدؤوا الّشيخ     ، وأُخرب الوزير هبذا الكتاب ليقضي عليه       اآلن سأّتصل بوزارة الّداخلية   : إىل الّتلفون قائالً  

: وجَّه إىل احلضور قـائالً    من غضبه، ومارسوا كلّ أصناف املهدِّئات حّتى سكن غضب الّشيخ، جلس الّشيخ على املقعد الوثري مثَّ ت                
إنَّك بتأليف هذا الكتاب كفرت باهللا      : من كان منكم يعرف مؤلِّف الكتاب فليخربه أنِّي أحكم عليه أنَّه كافر باهللا العظيم، قولوا له               

لّشاّب توجـه   ، هذا ا   ، لكنَّ ردَّهم لرشدهم شابٌّ جريء      َوِجم احلضور هلول املفاجأة، ودارت هبم رؤوسهم      : العظيم، قال الّراوي  
وانتـهت  !!! ال، مل أقرأه، وال أريد قراءتـه      : شيخنا هل قرأت الكتاب من قبل؟ ردَّ الشَّيخ قائالً        : لشيخ العلم، وعلََم الّدنيا سائالً    

و كان كافرا،   نعم إنَّها سلفّية، ولكنَّها سلفّية زادت إىل أركان اإلميان ركناً جديداً، هو اإلميان بكلِّ سلفّي حّتى ول                . احلكاية املرسلة 
العكيـدة  : ، وتسـتطيع أن تنطقهـا     )العقيدة الصَّـحيحة  : (حىت لو كان هذا السَّلفّي هو آل سعود، ألنَّ آل سعود من أصحاب            

  هـ.أ) الّصحيحة
وعندما خـرج اللـص     !!! ومن العجائب أن شيوخ آل سلول لطاملا صاحوا وأرغوا أن التكفري ال يكون إال من كبار العلماء                

وكذلك عندما خرج التالف نايف وكفر كل أعضاء        !! بن عبد اإلجنليز وكَفَّر الشيخ أسامة مل يقولوا كلمتهم تلك         اجلاهل سلطان   
  !!.تنظيم القاعدة مل يتحرك هؤالء الشيوخ الُعجز ومل ينبسوا ببنت شفه

  
אאא 

WW  א אאאאא אאאא
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 لقاء مع جماهد



 

 
٢٩ א–אא–א–١٤٢٤ 

 

??אא??
  شعر سالم الزايدي

  

א א    
 א א 
   א א
   
 א  
    
 א   
  א  
א   א 
 א  
א א  א 
  א   א 
א     

  א א 
    

     
א א 

 אא     
 
 

  אא   
א    א 

    
   א  א  

א    א 
   א

א   א   
   א  

א   א
     
אא

א
   א  

אא א 
א    
א    
א    א 
 א   א 

             
  

  
 

 ديوان العزة



 

 
٣٠ א–אא–א–١٤٢٤ 



אא
אא

JJאאאאJJ  

 אאאאאאא
אאאאאא
אאאא

،אאא
אK  

אאW 
אאאאא؟ 

 على التساؤل الذي قبله ، فمن ضمن املكاسب الشرعية اليت ُيطالب باحملافظة ٌعهذا التساؤل متفرِّ
  .ال اليت يبذهلا احملسنون إىل اجملاهدين يف أحناء العاملعليها األمو

وقد بدأ هذا التساؤل يطرح نفسه حني بدأ التشديد على جتفيف منابع اإلرهاب وحماصرة رؤوس األموال اليت خيشى الصليبيون من 
  .دعمها للجهاد يف سبيل اهللا

نَّما املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا ، يا أيها الذين آمنوا إ﴿: وقد قال اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي 
  .﴾وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء إن اهللا عليم حكيم

ففي اآلية أمر من اهللا عز وجل بإخراج املشركني ، ومنعهم من دخول املسجد احلرام بعد ذلك العام ، وبني اهللا عز وجل للمسلمني 
م من فضله فال خيافوا الفقر إذا منعوا جتار املشركني من دخول املسجد احلرام ، وسائر املشركني الذين يشترون من جتار أنَّه سيغنيه

املسلمني يف املوسم ، وهذا موجه إىل كل من يتهاون يف أمر من أوامر اهللا وخيشى الفقر ، وإذا كان اهللا هو الرازق ، وسيغين 
  .لشخصية ، فكيف بأموال اجلهاد يف سبيل اهللا ، وما ُيحتاج إليه يف رفع راية ال إله إال اهللاملسلمني من فضله يف أمواهلم ا

فمن خاف العيلة والفقر فليمض ألمر اهللا عز وجل ، وسيغنيه اهللا من فضله وال خيف ، ومن خاف أن يتوقف دعم جبهة جهادية 
  .شاءفليسر يف طريقه وال خيش عيلة فسوف يفتح اهللا للمجاهدين مبا 

فليس جانب الدعم املادي حجة ُيّتكأ عليها يف التوقف عن القيام مبا أوجبه اهللا عز وجل على عباده ، واهللا عز وجل بيده مقاليد 
  .كل شيء وهو املعطي املانع

وفوق ذلك فال شك يف أن الطواغيت ضد كل جهاد وكل جماهد ، فهذا الشيء الذي يسمونه ويل العهد يصف اجملاهدين يف 
شيشان بأهنم إرهابيون ، وهو وإخوانه يصفون اجملاهدين يف أفغانستان باإلرهاب ، والسجون مألى بالذين سجنوا بتهمة اإلرهاب ال

سواء كانوا ممن جاهد يف أفغانستان أو البوسنة أو الشيشان أو غريها ، والطواغيُت أعضاء يف احللف العاملي ملكافحة اإلرهاب ، 
ردون من ليس هلم إال دعم اجملاهدين يف الشيشان أو العراق ، ويعملون على خنق مجيع مصادر األموال ، وحنن نراهم يتعقبون ويطا

فال يتوهم من يعمل على مجع التربعات للشيشان والعراق فقط على سبيل املثال أنَّ الطواغيَت سيتركونه وشأنه ، بل هو عدوٌّ هلم 
  .﴾والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴿وهم عدو له 

ع نايف الطاغوت يف وال يظن ظانٌّ أن هذا األمر جديد بعد احلادي عشر من سبتمرب ، أو بعد تفجريات الرياض ، بل قد وقَّ
اجتماعات وزراء الداخلية العرب اليت سبقت احلادي عشر من سبتمرب على قوانني تتضمن حماصرة اجلمعيات اخلريية اإلغاثية 

سم آل سلول يف األحداث األخرية ، كبندر بن سلطان وتركي الفيصل ونايف بن عبد العزيز وإغالقها ، وهبذا اعترف من تكلم با
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وا يعملون يف العلن أأنَّ العمالء بد: وغريهم ، كل ما حدث بعد احلادي عشر من سبتمرب ، وبعد تفجريات الرياض بصورة أكرب 
  .بعد أن كانوا يكيدون لألمة من وراء احلُُجب

ات والقبض على فاعلي اخلري وجامعي التربعات مسألة وقت فقط ، ومع ذلك فالذين قبض عليهم آل سلول فاملسألة يف التربع
وأودعوهم السجون قبل تفجريات الرياض وبعدها ليسوا فقط من اجملاهدين يف أفغانستان أو املتهمني باالنتماء للقاعدة ، بل فيهم 

لبوسنة ، بل ومؤخًرا من ذهب إىل العراق وعلمت عنه حكومة آل سلول تودعه من اجملاهدين يف الشيشان ، ومن مل جياهد إال يف ا
  .السجون وتطارده مىت رجع إىل البالد

  : مث لو نظرنا نظرة حتليلية إىل مصادر التربعات اليت يتلقاها اجملاهدون يف املدة املاضية ، لوجدناها على ثالثة أقسام 
واملدارس وغريها ، فهذه توقفت منذ أعلنت أمريكا سقوط الطالبان ، واستطاع آل تربعات عامة ، من املساجد  : األول القسم

  .سلول منعها بالقوة وسد أبواهبا
 تربعات شخصية يدفعها بعض فاعلي اخلري من التجار إىل معارفهم ومن يأتيهم من اجملاهدين ؛ فهؤالء توقفوا خوفًا :القسم الثاين 

  . جملس الشورى بعقوبة داعم اإلرهاب بسجنه مخسة عشر عاًما ، إضافةً إىل غرامٍة ماليةقبل حرب العراق ، وبعد أن صدر قرار
 مصادر مالية خاصةٌ ، وهذه كما هو معلوم ال تتأثر بإذن اهللا باألحداث ، وهي مستمرة منذ بدأ اجلهاد بصور :القسم الثالث 

  .رية بفضل اهللا وتوفيقهخمتلفة ، ومل تنقطع حىت مع بداية حرب العراق ، وهي إىل اليوم جا
فالقسم األول والثاين متكن الطواغيت من إيقافهما وسد باهبما ومنع اجملاهدين يف أحناء العامل منهما ، وال يؤثر العمل اجلهادي 

  .عليهما
يف حرب لن يتمكن الطواغيت بوعيدهم وإرهاهبم من إيقافه بإذن اهللا ، مهما تشدقوا بالدعاوى والتهديدات : والقسم الثالث 

  .اإلرهاب وجتفيف منابعه
وهناك جانب مهم يف كثري ممن توقفوا خوفًا بعد هتديدات الطواغيت عن دعم اجملاهدين ، وهو أنَّ مثل هذا النوع من التأثر غالًبا 

ذين يكون وقتيا بدافع طبيعي من اخلوف ، وإذا مرت مدة بسيطة تكيف الناس نفسيا مع ظروف احلرب ، وعاد الداعمون الَّ
    .﴾ويف سبيل اهللا﴿: يريدون وجه اهللا إىل بذل األموال وإيصال الصدقات والزكوات إىل اجملاهدين ، لُتنفق يف أحد أهم املصارف 

وليتصور من يطرح هذا التساؤل لو أنَّ معترًضا اعترض على دعم اجملاهدين يف اخلارج كاجملاهدين يف أفغانستان مثالً ، أو يف العراق 
لباذلني واملنفقني عددهم حمدود ، وينبغي أن ال تسترتف األموال اخلريية اليت ُيفترض أن تذهب إىل اجملاهدين يف فلسطني ، ، بأنَّ ا

  .لتحرير املسجد األقصى من رجس اليهود
، وُتنسى أو إنَّ هذا االعتراض ينبه إىل قضية مهمة جدا ، فليست قضية املسلمني قضية واحدة ُتخنق من أجلها القضايا األخرى 

  .ُتتناسى كأنَّ اإلسالم ليس له من اجلراح إال هذا اجلرح ، وال يف املسلمني من املصائب إال هذه املصيبة
إنَّ احتالل اليهود للمسجد األقصى موجب من أعظم موجبات اجلهاد ، واحتالل األمريكان ألفغانستان موجب من أعظم 

ى الشيشان موجب من أعظم موجبات اجلهاد ، واحتالل اهلندوس وتقتيلهم موجبات اجلهاد ، واحتالل الروس وعدواهنم عل
للمسلمني يف كشمري موجب من أعظم موجبات اجلهاد ، ويف الوقت نفسه فإنَّ أمريكا اليت هي السيف املصلت املشهور على رأس 

بيد إسرائيل ، ويف كشمري بأيدي كل مسلم يف العامل من أعظم من جيب جهاده وقتاله ، فأمريكا تقتل املسلمني يف فلسطني 
اهلندوس ، ويف بالد احلرمني بأيدي عمالئها من آل سلول ، ويف العراق وأفغانستان واليمن بأيديها وأيدي عمالئها ، فقتاهلا يف 

  .احلقيقِة يف أي بلٍد ، كقتاهلا يف مجيع هذه البالد اليت حتتلها ، فالعدو واحد ، وإن امتّد يف البالد وانتشر فيها

 دراسات شرعية 



 

 
٣٢ א–אא–א–١٤٢٤ 

فلو ساغ إمهال قضية ألجل قضية ، والتعامي عن أمر ألجل أمر آخر ، لساغ إمهال مجيع القضايا ألجل قضية فلسطني ، وجلاء آخر 
يطالب بإمهال كل القضايا عدا قضية الشيشان ، باعتبار الروس عدوا منهاًرا على وشك السقوط ، وهو يف حالة ضعف ، فهي 

 الشيشان املسلم ، خبالف أمريكا اليت متتلك قدرات كبرية حيسن أن متهل حىت تضعف قواها فرصة للقضاء عليه وحترير شعب
  .ويسري إليها الوهن من داخلها ، وليس للمسلمني هبا طاقة

وألمكن أن يأيت من يعكس القضية ، ويوازن بني مفسدة أمريكا ومفسدة روسيا ، وُيطالب بتركيز اجلهود يف حرب أمريكا اليت 
در سقوطها ، وترك روسيا وإمهاهلا ، خاصةً والعمل ضد روسيا يصب يف مصلحة الواليات املتحدة ، اليت مهما خفت ظهرت بوا

  .شدة احلرب الباردة بينها وبني روسيا إالَّ أنَّها تبقى عدوا تارخييا ال ُيستهان بقوته لألمريكان
د يف بالد احلرمني ، ألنَّها منطلق اجليوش اإلسالمية اليت فتحت العامل وقد يأيت من يطالب بتوقف مجيع اجلبهات اجلهادية ألجل اجلها

، وهي مهد الرسالة وموطن النبوة ، ولو حررت من الصليبيني واملرتدين فيها أمكن تسيري اجليوش اجلرارة منها ، واستغالل موسم 
عنه ، وإمكان الدعوة إىل دين اهللا كامالً دون احلج الذي يكون أحسن مواطن التحريض على اجلهاد بعد زوال الرقابة السلولية 

  .تزويٍر وحتريٍف وإسقاط ملا ال يهوى أذناب الصليب
 هذه احلكومة السلولية وجاراهتا من حكومات اخلليج ، تقبع على أعظم ثروات األمة االقتصادية يف الوقت احلاضر ، وهي وألنَّ

لشرعية الستغنت هبا جبهات اجلهاد والقتال ، والستطاعت أن تعد من القوة الثروة النفطية الضخمة ، اليت لو صرفت يف مصارفها ا
  .أضعاف أضعاف ما لديها

 حكومة آل سلول لو أزيلت وكشف للناس القناع عنها والستار الذي يستر سوأهتا ، وأمكن أن ُتخاطب ِفطر املسلمني وألنَّ
 يف احلقيقة كرتٌ من أعظم كنوِز األمَّة ، والنتشر اجملاهدون يف سبيل خبطاٍب شرعيٍّ مل يدخله التشذيب ، خلرجت طاقةٌ بشريَّةٌ هي

  .اهللا من هذه البالد فاحتني ، كما خرجوا يوم أيب بكر الصديق باجليوش اجلرارة لقتال املرتدين واملشركني من الفرس والروم مًعا
وجزيرة العرب حمتلة حتت حكم الصليب وأوليائه ولكننا مع هذه األمور العظيمة ، واملربرات اجلسيمة ، وكون بالد احلرمني 

العمالء املرتدين ، مع كل هذا ال جيرمنا االهتمام والعناية جبزء من اجلهاد على احليف على جبهٍة أخرى وبلٍد آخر ، بل نعتقد أنَّ 
م فرض عٍني جيب علينا أن كل جماهد يف كل أرٍض مسلٌم جيب علينا نصرته بكل ما نستطيع ، وكل موجٍب للجهاِد يف األرِض اليو

  .نعمل له مبا نستطيع
 ، واعلم أنَّ العربة ليست فقط جببهات اجلهاد القائمة ؛ فنقول إن كل اجلهود جيب أن تنصب يف تلك اجلبهات ، وننسى تأمَّل هذا

هاد ، العربة باجلراح اليت مواطن هي أوىل منها ولكن مل تقم فيها احلركة اجلهادية ، بل العربة باملوجبات الشرعية اليت توجب اجل
  .حتتاج إىل العالج ، العربة بأماكن وجود األعداء الذين جيب ردعهم وقتاهلم والنكاية فيهم

وهذه املواطن اليت يوجد فيها األعداء ، وحيتلها املعتدون ، وُيقتَّل انطالقًا منها املسلمون ، أشدُّ حاجةً إىل اجلهاد ، فإذا احتاجت 
ىل جهود اإلمداد واعمل على االستمرار ، فهذه مناطق حتتاج إىل إسعاٍف وإغاثة عاجلة ، باجلهود العظيمة الدائبة املناطق األخرى إ

  .إىل اإلنشاء والتأسيِس ليقيمها املخلصون اجملاهدون يف سبيل اهللا على أكتافهم ، ويسقوها مبهجهم ودمائهم
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كتاب عبارة عن أربع هذا ال 
حفظه اهللا  ) حازم املدين( رسائل سطرها 

وقد أخرجها مركز الدراسات والبحوث ،
اإلسالمية لتشرح األسلوب العملي 
املناسب هلذه املرحلة من عمر األمة والذي 

  .لعاملية لقتال الصليبيني واليهودتتبناه اجلبهة ا
اجتـه إىل   تتعلق بواقع العمل اإلسالمي وح     : الرسالة األوىل 

قيادة خملصة ، وجيٍل واٍع ، وأجهزة عمل وفق رؤية سياسية           
  .، وأفراد لديهم اإلرادة والقوة العسكرية للتغيري 

من هو؟ ومبن نبدأ ؟     : تتحدث عن العدو   : والرسالة الثانية 
ومبن حنّيد ؟  وفيها يعرض املؤلف مقدمة تأرخيية اسـتعرض           

  :فيها سرية العدو على مرحلتني 
 من سقوط الدولة العثمانية ومـروراً باالسـتعمار          :أوالمها

  وانتهاء بالوكالء املخلصني 
 مرحلة السيطرة التامة على املسلمني فيما حيسب        :وأخرامها  

األعداء وهي هذه املرحلة اليت نعيشها اليوم واليت يريد فيهـا           
الصليبيون ضرب احلركات اجلهادية والقضاء عليهـا هنائيـاً         

ألمر وحيكمون السـيطرة علـى بـالد        حبيث يستتب هلم ا   
املسلمني ويقضون على كل التيـار الـرافض للصـليبيني          

وبعد االنتهاء من املقدمة التأرخيية قسـم       . والتعايش معهم   
  :املؤلف العدو إىل شرائح أربع 

تشمل أئمـة   والثانية   منها تضم اليهود والنصارى ،        األوىل
ملؤسسات التابعـة    ا والثالثةالكفر والوزراء وعلماء السوء ،      

 هم األحزاب السياسية ذات والرابعةللنظام والتيار العلماين ، 

التوجه القومي ، ونبه املؤلـف إىل ضـرورة         
مراعاة هذا الترتيب لشـرائح العـدو عنـد         
استهدافه وقتاله يف هذه املرحلة مـن الـزمن         

  . باعتبار جناحها واقعيا 
ويف ضوء هذه الرؤية يتحـدث املؤلـف يف         

 الثالثة عن أنه ينبغي على اجملاهدين يف        الرسالة
هذه األثناء أن يعدوا للمعركة الكبرية وذلك بتجييش األمـة          
وحتريضها على محل السالح وتعلم فنونه وتشكيل جمموعات        
صغرية ليحصل بذلك لألمة اإلعداد العقـدي والعسـكري         

  الذي يضمن قيام األمة بواجبها يف جهاد أعداء اهللا  
ّدم هلا املؤلف مبقدمة من نقول عن العلمـاء         وآخر الرسائل ق  

يف أحكام اجلهاد الشرعية لينتقل بعـد ذلـك إىل شـرح            
األسلوب العملي للتنظيم العسكري الذي ينصح باستخدامه       
وركز فيه املؤلف على توضيح طبيعـة حـرب العصـابات         

  .وكيفية تشكيلها ووسائل حتقيق أهدافها ومراحلها 
وة طائلة للمجاهدين يستطيعون هبا     هذا الكتاب ثر   عتربيوحبٍق  

 واجبهم الشرعي بإتقـان ،      واترتيب نشاطهم اجلهادي ليؤد   
كما يعد جوابا لكل من يتساءل عن منـهج اجملاهـدين يف            
تنظيم القاعدة ، كما أنه مساندة ملن عنده قدرة على املبادرة           
واالجتهاد يف باب اجلهاد ، وهو واحد من احلجج الكـثرية           

ن إخواننا نسأل اهللا أن يلحقهم باجملاهـدين        على القاعدين م  
  .ةوييسر هلم باجلهاد الطريق إىل الدرجات العلى من اجلن

  

  دكان الوّراق 
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  !!اللعب على مجيع احلبال     
م وأطروحاهتم األخرية ، وأعزو ذلك واهللا أعلم أن هؤالء املشايخ مازال فيهم بقية من خري ، هناك تناقض خميف يف مواقف املشايخ وآرائه

نعم هذا منهجهم ، مث ال : هل هذا هو منهجهم ؟ فيحسن الظن ويقول : فتفلت منهم يف بعض األحايني كلمات إذا قرأها اإلنسان يتحّير
  . والتضليل الشيء الكبري يربح حىت يصعق ببيان صدر هلم فيه من الكذب والتشويه 

إن التنظري شيء والتطبيق شيء آخر متاماً ، التنظري سهل مريح ميارسه اإلنسان من على مكتبه الفاخر املكيف ، أما التطبيق فيحتاج إىل نزوٍل 
 حيث عقد ناصر العمر ، ومن صور هذا التناقض ما وقع مؤخراً يف مدينة الرياض، ودفع لضريبة الكلمة والفعل للميدان وجتشم للصعاب 

بن جربين وكثري من املشايخ ، وكان املوضوع الرئيس للملتقى هو تغيري املناهج ، وقد حضرت امؤمتراً حضره سلمان العودة وسفر احلوايل و
ت األسئلة من َحِرطُجملساً تواجد فيه أحد مشايخ الصحوة فروى لنا ما دار يف اجمللس امليمون وقرر حقائق التغيري الذي حل باملناهج وعندما 

 وقال ١احلضور عن العالج وكيفية التصدي هلذا الزحف العلماين بدأ بذكر وسائل باهتة رمبا تنفع يف حاالت فردية ، عندها انربى أحد العوام
:  ، فقال األخ  ال ال ، اإلمتناع حيدث فتنة وسجن ومشاكل وليس حالً:فقال الشيخ ! ياشيخ جيب أن منتنع عن تدريس هذه املناهج اجلديدة 

واهللا : وهل فتنة تغريب أطفالنا ومسخ عقوهلم وسلخ هويتهم أعظم أم فتنة السجن ؟ عندها مل يرد الشيخ بل رد أحد العوام كبار السن وقال 
  !ن الرجل يف سبيل دينه هلو شرف لهإن سج

واهللا حنن : من حدة اجلو الذي تكهرب فجأة فقال ر املوضوع لعله خيفف ويف خضم هذا اإلحراج تدخل أحد الصحويني األكادمييني وغّي
 تتعلق بنقض دعاوى القوم يف أن مناهجنا تغذي العنف يعندنا يف اجلامعة رسالة جيدة تقدم هبا أحد الطالب لنيل رسالة الدكتوراة وه

مل فيها ياشيخ طرق األصوليني يف النقض  وقد استع- واستطرد معجباً بقوله ومل يعلم أن القاصمة ستحل به بعد قليل - والعداء والكراهية ، 
والقلب والتقرير ، فقد نقض هذه الدعاوى مث قلبها عليهم وقال بأهنم هم الذين يغذون العنف ومشاعر العداء ضد اآلخر ، فقاطعه الشيخ 

تقعون يف هذا التناقض الصارخ كيف اهللا سبحان : ، عندها مل أملك نفسي وقلت ... جيد ممتاز ، نريد هذه الرسالة فهي فريدة يف : وقال 
 – منابذهتم – الرباءة منهم –معاداة املشركني (  حذف مفردات مثل – قاتله اهللا –الرشيد وزير املعارف كنتم قبل دقائق تنقمون على !! ؟

!! عداء والعنف والكراهية ؟ليس لدينا مناهج تغذي ال: وهذا جيد منكم ، مث تأتون اآلن وتقولون ) مواالة املؤمنني والرباءة من الكافرين 
قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم (( سبحان اهللا إذا مل تكن هذه املناهج اليت حتتوي على هذه املفردات واليت حتتوي على آيات مثل قوله سبحانه 

(( وقوله تعاىل )) فتنة وقاتلوهم حىت ال تكون (( وقوله تعاىل )) ويذهب غيظ قلوهبم * وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني 
* فَقَاِتلُواْ أَِئمَّةَ الْكُفِْر ِإنَُّهْم الَ أَْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهْم َينَتُهونَ (( وقوله تعاىل ))  ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله 

وقوله )) اْ ِبِإْخَراِج الرَُّسوِل َوُهم َبَدُؤوكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة أََتْخَشْوَنُهْم فَاللُّه أََحقُّ أَن َتْخَشْوُه ِإن كُنُتم مُُّؤِمِنَني واْ أَْيَماَنُهْم َوَهمُّوالَ ُتقَاِتلُونَ قَْوًما نَّكَثُأَ
رُِّمونَ َما َحالَْيْوِم اآلِخِر َوالَ ُيِب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَ اِتلُواْقَ(( وقوله تعاىل )) نَ َضِعيفًاافَقَاِتلُواْ أَْوِلَياء الشَّْيطَاِن ِإنَّ كَْيَد الشَّْيطَاِن كَ(( تعاىل 

                                                 
 .  التنقص بإطالق كلمة العوام ، بل لعل العامي أفضل من كثري من العلماء الذين زلت هبم أقدامهم ، نسأل اهللا الثبات – ويف ثنايا هذه الورقات أيضاً –وال أقصد هنا  ١
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قَاِتلْ ِفي َسِبيِل ُيلْفَ((وقوله تعاىل )) َحرََّم اللُّه َوَرُسولُُه َوالَ َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُواْ الِْجْزَيةَ َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ
إذا مل تكن هذه املناهج : أقول )) فَُيقَْتلْ أَو َيْغِلْب فََسْوَف ُنْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما  اللِّه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا ِباآلِخَرِة َوَمن ُيقَاِتلْ ِفي َسِبيِل اللِّه

  هللا فمالذي يغذيه ؟ اليت حتتوي على هذه اآليات تغذي العداء ألعداء ا
 هل أصبح مالديكم رخيصاً حىت تتربأون منه هبذه السرعة ؟ هل أصبحت بضاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم مزجاة إىل هذا احلد ؟ ملاذا 

  !حان اهللا سبإنكم أنتم الذين تغذون العنف والعداء ؟: ال ال ، حنن نقول هلم: فقال الشيخ  تتخلون عن سبب قوتكم وعزتكم لو متسكتم به؟
 أفعال جتاه أفعال ود ما حدث من تفجريات على أهنا ردأنتم هبذا تنفون أن يكون الكتاب يغذي العداء ألعداء اهللا وإرهاهبم وحصرمت أسباب

فاصلة معهم وهذا إما أنكم ال تؤمنون بأن القرآن والسنة يغذيان العداء واإلرهاب ألعداء اهللا وامل: إذاً أنتم بني خيارين أحالمها مر .. أمريكا 
كذٌب على اهللا وافتراء ، أو أنكم ُتقرون ولكنكم بسبب من عجزكم وختاذلكم ال ترون هذه النصوص تنطبق على هذا الواقع فال تعادون 

ذا أخرج يده ، أو أنكم تروهنا تنطبق على هذا الواقع وعاديتموهم بإقامة احلملة العاملية للعدوان ؟ ظلمات بعضها فوق بعض إ!!أمريكا حالياً 
  . مل يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور 

   !!أنت أمري وأنا أمري 
وأنتم ال ترون :  جعلت املشايخ حيجمون عن تقّحم أبواب اجلهاد يف زماننا هذا حىت أصبح أكثرهم يردد – يف نظري –إن من األمور اليت 
ك أن مجيع املشايخ يريدون أن يصبحوا منظرين لألمة من أبراجهم العاجية ، يأمرون فال ُيترك إن من أسباب ذل:  ، أقول ١اجلهاد إال القتال

األمر حىت ينفذ ، ويشريون فتصبح مشورهتم منهج ، ومل يتربع أحد منهم بالرتول إىل امليدان وتربية الناس هناك ، إن هذا النموذج  قد أغرى 
تكون معشوقاً من املاليني ، وأن تكون حماضراتك حتوز على أكرب نسبة توزيع ، وأن تتصدر جمموعة من املشايخ الحتذائه ، فما أمجل أن 

أن اهللا لن يترك صغرية وال كبرية إال وحاسب : الشاشات إلجراء املقابالت والتنظري ، فعالً كل هذا مجيل ولكن ينغصه شيء واحد فقط 
  .الناس عليها

املكتب الوثري وال السيارة الفارهة وال  لن جيدوا –اضها أكرم اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم  اليت خ- مث إهنم لن جيدوا يف أرض اجلهاد 
  ..الزوجة احلسناء وال جهاز التكييف والتدفئة وال كثرة املريدين واألتباع 

  .ولكن حبسب أشراف األمة شهادهتم على القاعدين يوم الدين ، نعم كل هذه مل جيدها املرابطون على الثغور 
 مع كثرة النحيب على هذا –إن اإلنسان إذا استغرق يف عامل األفكار والنظريات ومل جيرب احلياة فعالً حيصل عنده استغراق يف القدمي جيعله 

ن العلماء ر واألغالل اليت كانت عليها ، فهو يؤمن متام اإلميان بتلك النماذج املضيئة مُص يتفاجأ إذا رأى أن األمة قد وضعت عنها اُأل–الواقع 
سحاق الفزاري رمحهم اهللا ، ولكن إذا ثاب إىل عامل الشهادة فهو يعجز متاماً عن إاجملاهدين العاملني كابن تيمية وابن القيم واحملدث الثقة أيب 

ة ، كمراعاة اإللتحاق بأولئك بسبب أن بعض الناس كره اهللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ، نعم ال تبحثوا عن أسباب كثري
 إال هذا السبب ، وهم – يف اعتقادي – فما مث ٢الواقع وعدم كون هذا الزمان زمان جهاد ، أو كون األمة يف حاجة إليهم يف مواقعهم هذه

  .يف نظري َعَجَزةٌ قاعدون 
                                                 

لق ، وقد اتفق األئمة األربعة على أن اجلهاد إذا أطلق فهو القتال ، ولكننا ال حنصره به ، ويف نفس الوقت حنن نعيب على من حيصر اجلهاد يف كل األبواب ما عدا  أن اجلهاد هو القتال ، هذا إذا أطحنن نرى ١
 !!القتال حبجة أن العهد مكي 

ريكي املتعصب ، ويتعهدوا له بأن يكون مشروعهم القادم منع أحداث مثل أحداث احلادي عشر من سبتمرب ، ويف املقابل يتعهد فعالً ، رمبا األمة حتتاجهم يف بيوهتم لكي يستقبلوا فريدمان الصحفي اليهودي األم ٢
 . ولكنه يهودي أمريكي متعصب– وهو جلل –هلم فريدمان بإفساح اجملال ألفكارهم املعتدلة ،ولو كان نصرانياً لرمبا يهون األمر 
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ها ووقعوا يف ألخرية مل يوفوها حق وحىت هذه ا– من املشاكل يف طريقة تفكريهم أهنم حصروا واجبهم جتاه األمة يف الدعوة والتعليم إنّ
 وهم هبذا مل يفقهوا دور العامل -وذلك أن الطاغوت يف جزيرة العرب حيارب دعوهتم وهم يتقربون إليه ، فماحلل ؟ تناقض مضحك بشأهنا 

  . يف أمته 
كالم الذين استفحل خطرهم ، وكان شيخ لقد كانت األمة على حياِة شيِخ اإلسالم رمحه اهللا حمتاجةً أشّد احلاجة إىل من يرد على علماء ال

اإلسالم قائماً على هذا الثغر خري قيام ، غَري أنه عندما َدَهَم التتُر أرَض املسلمني حّول ثغره ، وأفىت فتاواه الشهرية يف دفع الصائل على الدين 
  . والعرض ، فليتهم اختذوه قدوةً رمحه اهللا وهداهم 

يدلنا  الدنيا وكراهية املوت ، وأن بَّ ، وأن يوفق األمة لإلفاقة من الغّمة ، وأن يرتع من قلوبنا ُحأسأل اهللا أن يهدي ضالَّ املسلمني
  .، وأن يبصرنا بالشر ويوفقنا الجتنابه ، وأن يكفينا شّر الفنت ما ظهر منها وما بطن على اخلري ويوفقنا لسلوكه 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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אאF١L٢E 
  :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد    

فهذه آخر مسألة نذكرها من مسائل جهاد الدفع ، وهو املقصد األول من مقاصد اجلهاد اليت وعدنا باحلديث عنها ،    
  .واملسألة مسألة قتال احلاكم الكافر

  ".إال أن تروا كفًرا بواًحا عندكم من اهللا فيه برهان: "فقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله   
أن تروا كفًرا : "واتفقت األمة على وجوب قتال احلاكم الكافر ، وشرط النيب صلى اهللا عليه وسلم لقتاله كما يف احلديث   
أن يكون الكفر بواًحا ، وأن يكون عندنا من اهللا فيه برهان ، : وهذا الشرط يتضمَّن جزأين " كم من اهللا فيه برهانبواًحا عند

  .والشرط األول يف فاعل املكفّر ، والثاين يف دليل كون الفعل كفًرا
ان النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ك" حلن القول"خيرج الكفر امللتبس املشكوك فيه ، مثل ما كان من جنس : وقوله بواًحا   

يعرف به املنافقني ، إالَّ أنَّ االحتمال يرد يف املقالِة فتحتمل ما هو كفر وما ليس بكفر ، وال ميكن أن تقوم البيِّنة على أحد 
  .االحتمالِني
 مشتبه الداللة ، أو ضعيٍف وقوله عندكم من اهللا فيه برهان ، أي دليلٌ واضٌح على أنَّ هذا الفعل مكفِّر ، فال ُيؤخذ من دليٍل  

  ".إذا تبايعتم بالعينة: "كحديث 
ما أقاموا فيكم الصالة ، كما ُيعبَّر بالركوع عن الصالة ، وكما عّبر : وعّبر يف بعض األحاديث بالصالة عن الدين فقال   

 ثبوِت قتله وقتل أصحابه من بعده جلمٍع من مع" إنِّي ُنهيُت عن قتِل املصلِّني: "بالصالة عن أصل الدين يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .املرتدِّين الَّذين مل يتركوا الصالة لسبٍب آخر ارتدُّوا به

ولو فُرض أنَّ املراد الصالة حقيقةً ، فالعموم يف حترمي قتال احلاكم املقيم للصالة ، خمصوص بالكفر البواح فُيقاتل إذا كفر   
  .ضى وما يأيت من أدلٍّةكفًرا بواًحا ولو مل يترك الصالة ملا م

م كلٌّ منها كاٍف يف وجوب واحلكَّام املرتّدون احلاكمون لبالد املسلمني اليوم مشروٌع قتاهلم ملناطاٍت عدٍة جمتمعٍة فيه  
  : القتال

قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿: كفرهم ، والكفر من حيث هو موجٌب للقتال ، لقوله عزَّ وجلَّ  : فاملناط األول  
قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ ِباللَِّه  ﴿: ، وقوله ﴾  َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه ﴿: ، وقوله ﴾ الْكُفَّاِر َولَْيِجُدوا ِفيكُْم ِغلْظَةً 

﴾  ال ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوال َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُوا الِْجْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونََوال ِبالَْيْوِم الْآِخِر َو
لناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين أمرت أن أُقاتل ا: "وقال صلى اهللا عليه وسلم كما يف الصحيحني من حديث مجاعة من الصحابة 

ُبعثت بالسيف بني يدي : "احلديث ، ويف املسند وسنن أيب داود بسنٍد حسن وجوده شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن رجٍب وغريمها " رسول اهللا
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ضوا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر ام: "، ويف صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه " الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له
  ".باهللا

وهذا املناط يقتضي القتاِل ، ولكنَّه ال يقتضي كون قتال احلكَّام املرتدِّين احملاربني للمسلمني اليوم من جهاد الدفع ، وإنَّما االعتماد   
  .يف ذلك على املناطات التالية

ّد بعد أن ثبَت له حكم اإلسالم الظاهر وإن كان منافقًا مثَّ أعلن بعض نفاِقه ، الردَّة ، فيجب يف الشريعة قتال من ارت: املناط الثاين   
وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه قتلُ مجاعاٍت من املرتدِّين يف حياة النيب " من بدَّل دينه فاقتلوه: "قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .صلى اهللا عليه وسلم وبعد وفاته
ملرتدون طائفةً هلا منعةٌ فاحلكم فيهم القتال كما فعل الصديق رضي اهللا عنه والصحابة معه ، وكما دلَّت عليه إشارة وأما إذا كان ا  

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرؤيا اليت أُريها ورؤياه وحٌي حني رأى سوارين من ذهٍب يف يديه فنفخهما فطارا ، فأوَّهلما باملرتدَّيِن اللَّذين 
أيب األسود العنسي ومسيلمة الكذّاب ، فكان السواران مها املرتّدان ، وكان نفخه هلما صلى اهللا عليه وسلم قتال الصديق :  حياته ارتدَّا يف

  .هلما وإزالتهما به بعد أن مات النيب صلى اهللا عليه وسلم
الدين ، والدفاع عن العقل والعرض من :  وأمهِّها وقتل املرتّد وقتال الطائفة املرتدَّة حفظٌ إلحدى الضروريَّات اخلمس ، بل ألعظمها  

جهاد الدفع الواجب ، أما الدفاع عن النفس واملال فمشروٌع ال جيب مىت كان يدفع عن نفسه ، وواجٌب من أعظم الواجبات إن كان 
  .عدوان العدّو يعمُّ أموال املسلمني ونفوسهم

والصّديق رضي اهللا عنه وسائر : "دفع ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وهلذا قّدم الصديق قتال املرتّدين لكونه من جهاد ال  
وأن يدخل فيه من أراد  قبل جهاد الكفّار من أهل الكتاب، فإنّ جهاد هؤالء حفظ ملا فُتح من بالد املسلمني الصحابة بدؤوا جبهاد املرتّدين

  ".زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس املال مقّدم على الربح ب مناخلروج عنه، وجهاد من مل يقاتلنا من املشركني وأهل الكتا
أيِّ مرتدٍّ حاكٍم أو غري حاكٍم ، من جهاد الدفع املفروِض على األمَّة ، وهبذا املناط تعلم أنَّ جهاد : فُعلم هبذا أنَّ قتال املرتدِّ   

  .نيالطواغيت املرتّدين جهاد دفٍع من حيث كوهنم مرتدِّين ال كفَّاًرا أصليِّ
 ال جيوز إقراره على حكم شٍرب من بالد  ]أصليا كان أو مرتدا[ كوهنم حكَّاًما على بالد املسلمني ، والكافر : املناط الثالث   

  : املسلمني ، بل هو حمتلٌّ له معتٍد عليِه وهذا معروٌف بأصلِني متفٍق عليهما ال حاجة إىل اإلطالِة يف تقريرمها 
 حكم الكافر لبالد املسلمني عدوانٌ يوجُب جهاد الدفع ، كحكم اليهود اليوم للمسجد األقصى ، وكما لو أنَّ: األصل األوَّل   

  .حكم رئيس أمريكا بالد املسلمني علًنا اليوم ، وهذا مما ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني
كافر احمللي والكافر األجنيب ، أو بني العريب أن حكم الكافر ال خيتلف باختالف جنسه وبلده ، فال فرق بني ال: واألصل الثاين   

واألعجمي ، فإذا حكم الكافر الرومي بالد املسلمني واتُّفق على أّنه احتالل جيب القيام عليه ، فإنَّ حكم الكافر العريب مثله سواًء ، وليس 
جناس واألعراق ، بل املعقد هو الدين واإلسالم ، فاألجنيبُّ حكم األجنيب احتالالً لدى املسلمني ألنَّ معقد املواالة واملعاداة والتفاضل ليس األ

  .أرومةً إذا كان مسلًما كاملسلم غري األجنيبِّ ، والعريبُّ أرومةً إذا كان كافًرا كالكافر األجنيبِّ
  .حال الكافر األجنيبِّوإذا علم هذا فإنَّ قتال الكافر احلاكم لبلد املسلمني من جهاد الدفع يف حال الكافر احمللِّي ، كما هو يف   
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عمالتهم للصليبيني واليهود والكفار األصليني ، فلو قُطع النظر عن كفر احلكام املتسلِّطني على بالد املسلمني اليوم ،  : املناط الرابع  
 حكم األصيل ، كما أنَّه ال فإنَّهم عمالء للصليبيني واليهود وحنوهم من الكفار األصليني ، وهم حيكمون البالد هلم بالوكالة ، وحكم الوكيل

ُيختلف يف قتال جنود اجليش الصلييب إذا غزا بلًدا من بالد املسلمني ولو كان من املنتسبني إىل اإلسالم يف األصل ، وال ُيختلف يف قتال قادة 
صليبيني الَّذين يضعوهنم على البالد اليت اجليش الصلييب الَّذين يضعهم الصليبيون احملتلّون من أبناء املسلمني ، وال ُيختلف يف قتال عمَّال ال

حيتلّوهنا حلفظها ، كما أنَّ اخلالف ال يقع يف مجيع هذه الصور فإنَّه ال ينبغي أن ُيختلف يف العمالء الكبار الَّذين يستخلفهم الصليبيون 
  .ليِهم ، ومقدار العمالة املتحقِّقة فيهمليحكموا بالد املسلمني ، فالفرق بينهم وبني من سبق ذكره إنَّما هو حجم الوالية املسندة إ

كحكام ما يسّمى بدول اخلليج ومنهم حكام بالد احلرمني ، : وعمالة احلكَّام املوجودين اليوم متفّرقة ، وأكثرهم عمالء ألمريكا   
  .وكحكّام اليمن ومصر وأفغانستان وجملس احلكم االنتقايل يف العراق وغريهم

الد نيابةً عن أمريكا ، فليس خيفى أنَّهم تابعون يف حكمهم وأحواهلم كلِّها للشرعية الدولية اليت هي وإذا خفي كوهنم حاكمني للب  
ديُن األمم املّتحدة الَّذي جتتمع عليه وتلتزم به ، وما يتبعه من أحكاٍم يستحلُّون قتال من خرج عنها ، وحيّرمون ما ال تأذن به ولو كان أوجب 

  .اًما بعد أن تأذن األمم امللحدة فيهالواجبات ، وال حيّرمون حر
وال خيفى حاهلم مع األمم امللحدة إال على من طمس اهللا بصريته وأعمى قلبه ، فهم يعلنون بألسنتهم وأفعاهلم تبعّيتهم والتزامهم   

جل اهللا ال املؤمن الصاحل مع كتاب اهللا الكامل هبا ومبا توجبه أو حتّرمه ، وال يقّدمون عليها قراًرا وال رأًيا وال اجتهاًدا ، بل حاهلم معها ح
  .وعال

وال خيفى حال األمم امللحدة وقوانينها وحكمها النافذ يف عّبادها إالَّ على من أغمض عينيه وسّد بالكرسف مسعيه مثَّ وثب على   
يًدا ، وهل يظنُّ أنَّ املعاهدات حتلُّ احلرام األحكام ُيفيت وجيادل فيما ليس له به علٌم ، ومن شبَّهها باملعاهدات املشروعة فقد ضلَّ ضالالً بع

وحتّرم احلالل فيكون ذلك ديًنا؟ وأنَّ احلكم بغري ما أنزل اهللا والتحاكم إىل الطاغوت الَّذي هو كفٌر خمرج من امللَّة ُيباح يف العهود والعقود 
  اليت يأمر اهللا عزَّ وجلَّ بالوفاء هبا؟

زم املسلمون ترك بعض ما أُذن هلم يف فعله وتركه ، ويتركوا قتال املشركني مّدة حمدَّدة يكون غاية ما يف العهود الشرعية ، أن يلت  
  .ترك القتال فيها أصلح للمسلمني شرًعا بنظر ويل أمرهم املسلم وهذا جائٌز مبعاهدٍة وبغري معاهدٍة

الردة عن الدين ولو مل يكونوا حكاًما ، : املناطات الثالثة وهذه املناطات األربعة هي مناطات قتال احلكام املرتّدين املبدِّلني للدين ، و  
 على بالد املسلمني ولو مل يكونوا مرتدين ، والعمالة للكفرة والصليبيني ولو قطع النظر عن كفرهم يف أنفسهم ، -مع كفرهم–والتسلط 

ين من جهاد الطلب فقد أبعد يف اخلطأ ، ومل أجد ملن ذكر هذا كلُّها مناطاٌت موجبةٌ للجهاِد جهاَد دفٍع ، ومن توهَّم أنَّ قتال احلكام املرتدِّ
  .القول من االستدالل

  .هذا واهللا أعلم ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحابته أمجعني  
  

  .ربعمائٍة وألٍف صبيحة األربعاء ثالث أيام التشريق عام أربعٍة وعشريَن وأعبد اهللا بن ناصٍر الرشيدوكتبه 
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אא

 يف ترك جهاد الروم يوم غزوة تبوك ألنه خيشى أن يرى منافق من املنافقني يتظاهر بطلب األسلم له يف دينه فيستأذن من النيب    
  !! نساء بين األصفر فيفتنت هبّن 

يف األمر   وملا كان  ( : ، قال ابن تيمية رمحه اهللا  أال يف الفتنة سقطوا وإن جهّنم حمليطة بالكافرين وهنا يأيت احلكم الفصل من رب العاملني 
وجب عليه من   صار يف الناس من يتعلل لترك ما : اهللا من االبتالء واحملن ما يعرض به املرء للفتنة باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل

 .. .   اآلية ] ٤٩  : التوبة [ )  ائْذَن لِّي َوالَ َتفِْتنِّي أَالَ ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُواْ َوِمْنُهم مَّن َيقُولُ (    :  من الفتنة كما قال عن املنافقنيذلك بأنه يطلب السالمة
 فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف  : الذي زين له ترك اجلهاد ه ومرض قلبهيقول نفس إعراضه عن اجلهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إميان

  ) ُن كُلُُّه ِللّهالَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّي َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى (    :  واهللا يقول ؟ مل تصبه بوقوعه يف فتنة عظيمة قد أصابته يطلب التخلص من فتنة صغرية
ساقط مبا وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر اهللا   فهو يف الفتنة : فمن ترك القتال الذي أمر اهللا به لئال تكون فتنة   ] ٣٩  : األنفال [ 

  ١) به من اجلهاد
 النجاة لقريبة احذر فهذه خصلة من خصال النفاق ، فانج بنفسك وواهللا إن! فيا أّيها املسلم احذر

ورمحة اهللا قريب من احملسنني فجاهد نفسك وال تستسلم هلا وادفعها إىل اجلهاد يف سبيل اهللا دفعاً 
  .عسى أن تكون من املفلحني 

شبهة الفتنة ترد كثرياً حينما يأيت ذكر اجلهاد ، فتارةً يزعم املبطلون أنّ القتال فتنة ، ورمبا   
لقتال يف بالد املسلمني فتنة ، وتارةً جيلب الشيطان على العبد إنّ ا: خّصص بعضهم احلديث فقال 

فيخّوفه من سلوك طريق اجلهاد خوفاً من الفتنة وعدم القدرة على حتّمل أعباء اجلهاد ومشقاته 
وحذراً من االنتكاسة أو خوفاً من األسر أو اجلراح وحنو ذلك من عوارض الطريق ، وهذه الشبهة 

 مرّدها إىل ظروٍف نفسية ، وصراعات معنوية بني – باب اجلهاد  كحال كثري من الشبه يف–
اإلنسان ونفسه تقنعه بتّرهات ، وتعلّقه بأوهام ، وإال فإنّ اإلنسان حني يعود إىل رشده يستغرب 

  . كيف تعلّق بالقشة ، واستمسك بالشبهة ، وترك احلقيقة الناصعة ، واحلق الواضح 
جلهاد حيث ال يفهم أولئك من معاين الفتنة إال أهنا الدماء ومن تلك الشبه شبهة الفتنة يف ا  

والقتال واخلوف واحلروب فأينما وجدت هذه املفردات فثّم الفتنة ، فما هي صورة اجلهاد يف 
أذهاهنم إذن ؟ هل يتصورون قتاالً يف سبيل اهللا بال دماء ، أو أشالء ، أو تطاير الرؤوس ، وتناثر 

  األعضاء ؟

                                                 
  ١٦٧ -٢٨/١٦٥الفتاوى   -١

 أباطيل و أمسار

 
א

אא
א

א


אKKK 

 

 



 

 
٤١ א–אא–א–١٤٢٤ 

  له ذلك الرجل املتردد الذي خيشى األسر أو التعذيب أو اجلرح أو املوت ؟أّي جهاد يؤّم
  !!مثل هؤالء ينتظرون السراب أو باألصح ال ينتظرون شيئاً أبداً 

ال بد لك أيها املسلم أن تصارح نفسك وتعيش صورةً واقعية بعيدة عن خيال التنظري ، اجلهاُد ساحةُ معركٍة فيها الدماء ، واألشالء ، 
فيها من ينكص على عقبيه ، وفيها من جيزع .. فيها قطع الرؤوس ، وبتر األيدي واألرجل ، وكسر العظام ..وف الذي يزلزل القلوب واخل

  .. فيقتل نفسه 
ن واجملاهدون ليسوا معصومني ففيهم الصاحلو..كل ذلك ال ُيتصور جهاٌد بدونه ، وألجل تلك املشاق العظيمة كان أجر اجلهاد عظيماً جداً 

ومنهم دون ذلك بل رمبا كان أمريهم من الفجار ومل يكن ذلك مانعا من اجلهاد بل عّد ذلك أهل السنة من أصول منهجهم وذكروه يف 
  ١.عقائدهم وأن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة مع الرب والفاجر من األمراء املسلمني 

ب وال لإلرجاف ، بقدر ما هو تنبيٌه ألولئك اخلياليني الذين يعيشون أحالم ليس يف ذكر هذه احلقائق تشويٌه لصورة اجلهاد ، وال زيادة للرع
: تنبيٌه يصدع يف وجوههم ! ربنا مل كتبت علينا القتال ؟: اليقظة ويتصورون اجلهاد نزهة مجيلة ، ال بالء فيها وال عناء ، فإذا جاء اجلّد قالوا 

الذي جاءت يف فضله آيات القرآن وأحاديث السنة ، والذي حيب اهللا أهله ويرفعهم ال ختادعوا أنفسكم ، اعلموا أن اجلهاد يف سبيل اهللا 
  .درجاٍت ليس إال هبذه الصورة الواقعية احلقيقية، وما شرعه اهللا إال لفوائده العظيمة وعواقبه احلميدة 

املشاعر الرقيقة يكذبون على  إنّ الذين يستشنعون هذه الصورة للجهاد ، ويظهرون أنفسهم مبظهر أصحاب القلوب الرحيمة، و
أنفسهم وعلى الناس وإال فإن شناعة الكفر واإلحلاد الذي يعايشونه وال يستنكرونه ، وشناعة الرمحة بالذين يبغضون اهللا وحيادونه ويكفرون 

  !!كل ذلك أكرب دليل على كذهبم وزيف مشاعرهم : بدينه ، وشناعة الرأفة باجملرمني 
ولو أيقنوا أن هذه الفتنة أكرب .. لتغّيرت نظرهتم حنو اجلهاد  هي الكفر والشرك كما صح عن صحابة رسول اهللا لو أيقن هؤالء أنّ الفتنة

َوقَالُواْ الَ َتنِفُرواْ ِفي الَْحرِّ  وأشد من القتل كما أخرب اهللا جل وعال ملا تردّدوا عن النفري ، وال تأخروا عن النصرة ، وخلافوا من عذاب النار 
لو تذكّر هؤالء فتنة القرب وأسئلته اليت ال بّد منها لعرفوا أي الفتنتني أوىل بالتباعد .. ٨١/ التوبةاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرا لَّْو كَاُنوا َيفْقَُهونَ قُلْ َن

  ..واحلذر والنجاة منها 
نع ، يسّول هلم الشيطان ترك اجلهاد خشية الفتنة  هؤالء يف احلقيقة حياولون درء الفتنة املتومهة بارتكاب الفتنة اليت هي أعظم وأشإنّ

خيافون عذاب الدنيا .. اليت مل تقع ليوقعهم يف فتنة ترك اجلهاد والرضوخ حلكم املرتدين والكافرين ، وتسلط اليهود والنصارى والوثنيني 
أبعد الناس عن الفنت وأقرهبم إىل السالمة منها يتحاشون الفتنة بالقعود عن اجلهاد وما علموا أن أهل اجلهاد .. وعذاب اآلخرة أشد وأبقى 

َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا   (   : دل عليه قوله تعاىل  حميطة بأبواب العلم، كماي هوهلذا كان اجلهاد موجًبا للهداية اليت (( .وأسعدهم باهلداية 
سبله تعاىل؛ وهلذا قال اإلمامان عبد اهللا بن املبارك وأمحد بن حنبل   فجعل ملن جاهد فيه هداية مجيع .  ] ٦٩  : العنكبوت [   )  َناُسُبلَ لََنْهِدَينَُّهْم
  ٢  ) َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوالَِّذيَن  (  :  ء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن احلق معهم؛ ألن اهللا يقولي شاختلف الناس يف  إذا : وغريمها

   
 

                                                 
 . )واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني برهم وفاجرهم إىل قيام الساعة، ال يبطلهما شيء وال ينقضهما: ( ال الطحاوي رمحه اهللا  ق ١
 ٢٨/٤٤٢  جمموع الفتاوى / ابن تيمية  ٢

 أباطيل و أمسار
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٤٣ א–אא–א–١٤٢٤ 

  אW ... يا نساء األمة 

أن ذلك  ، فتجولت يف جنباته ، وسحت يف ساحاته ، أريد أن استطلع أحواله واستكشف مكامنه ، فلقيت                   دخلت على جمتمع فسيح    
  فأبوابه مفتوحة وأسراره مفضوحة ،فسألت عن بنات جنسي؟؟..ال حيتاج إىل استكشاف أو استطالع 
وانقدن وراء الشعارات الزائفة فصرن ..وانسقن خلف التقليعات الساحرة ..وفّنت باملناظر اجلذابة ..فرأيتهن قد خدعن باملظاهر اخلداعة 
  )..ألفضلأنا ا:(يتسابقن لكي تقول كل واحدة منهن 

تتباهى كل واحدة منهن  ..ويف األعراس كاسيات عاريات  ، ويف الطرقات تائهات ، ولألموال مسرفات..فتراهّن يف األسواق سائحات 
يف الوانه ..يف اجلوال متباهيات هّن ف ..ولكل ثوب جّوال  ..وترى يف كل حفل ثوب  ..وطقمها األملاس  وحبذائها العايل ،..بثوهبا الغايل 

  ..وأنواعه الراقيات ..زاهيات ال
لكي ال يعكر صفو حياهتن هواء ساخن ..فنرى البذخ والتبذير ، والغفلة دون تذكري ، فأغلقن على أنفسهن األبواب وحجنب األستار 

  ..وحريق الهب.. ودوّي صاخب..وصياح موجع.. وأنني مؤمل..وغبار شاعث..
وإخواناً غري ..  أن هلا أهالً غري أهلهاتونسيت هؤالء أو تناس..ومظاهرها الزائفة .. لرباقةأغرهتن الدنيا بزخارفها ا..فكأهنن خلقن لوحدهن 

سروا أ رجاالً قتلوا وىفنر ..ةأمواهلم منهوبو.. نوويف أنفسهم مقهور..ن ويف ديارهم مشرد..وابط اإلنسانية تربطها هبم أفضل الر..إخواهنا 
ة ظلموغياب الربيب ، وأجواء من حياة اخلوف واجلوع يف بيوت مقفرة لفراق احلبيب ، ونرى نساء يعش..و بأمر قاصم  ..بظلم ظامل 

  ..نقطاع األنوار وحصول الدمار ال..
ينام يف ..بطنه جوعاً  قد تضّور..معة طفل بائس مسكني ومتسح د..  األحباب أعزويهتكوا ستر..ختاف من جنود العدو أن يكسروا الباب 

  ..ودوّي اإلنفجارات ..  ويفزعه ضجيج الدبابات الَّإالذي ما يكاد أن ينام .. فئاً إال حضن أمه الرؤوم اخلالء عريان ، ال يلقى د
  ..وسلباً وهنباً ..وقوة وجترباً وكرهاً وعداًء.كل ذلك من أثر أعداء داسوا أراضينا ظلماً وقهراً

ومعرضات بقلوهبن فإىل مىت هذا الصّد .. ل نساؤنا أولئك مغلقات شرفاهتن وال تزا..وختريباً ودماراً .. وأسراً واضطهاداً ..فنرى دماًء وأشالًء
  ..وإىل مىت هذه الغفلة والنسيان ..واإلعراض 

  .كيف تنامي قريرة العني وهناك جفون سهرهتا أيادي األعداء :أختاه
يهنأ لك عيش وأخواتك تالقني ما يقض أم كيف تطيب لك حياة وإخوانك يالقون ما يالقون من مآسي الردى ، وأنواع البالء؟؟أم كيف 

  ؟ املضاجع ويزعج املسامع
وفيها إسالم .. اً ونقماًوفتن .. اً ، وابتالء ونعم وباطالًاً ، وحقاً وموتأما آن لك أن تعلمي أن يف الدنيا حياةً.. يا حفيدة خدجية وأمساء وعائشة

  وكفر ؟
  كت على مذابح جنني ونابلس ورفح ؟النساء ب َن ِمْنَم   النساء اليوم حتمل هّم األمة ؟َن ِمْنترى َم

   ؟ النساء بكت على سقوط  بغداد َن ِمْنَمبل  النساء بكت على سقوط كابل ؟ َن ِمْنَم و
  .فواهللا ال ترى من النساء إال من يبكني على حبيب ، وال يكترثن مبا يصيب الدين وأهله 

 اجملاهدينشقائق 



 

 
٤٤ א–אא–א–١٤٢٤ 

وتقويل نأىب التذلل واخلضوع، واملسكنة واخلنوع، نريد التحرر من الركوع ..بطالجيب أن توقظي قلوب الرجال ، وترفعي مهم األ: أختاه
  ..أمام عباد الصليب 

يله بأعز ما منلك من أنفس عليك أن تدفعي أحبابك مليادين اجلهاد فإن أحب األحباب ورب األرباب أحق علينا بأن نضحي يف سب
  ..وأموال

حذار أن تصدي عن سبيل و.. وترضي بأمر اهللا . أن تصميت منك حال خروج الرجال للجهاد إن أقلّ ما يطلب :  خيت املسلمةأوأقول لك 
  . عقبة يف طريقهم إىل اجلنان ويف نيل رضى الرمحن اهللا وأن تكونني

   َيْبُغوَنَها ِعَوجاً أُولَِئَك ِفي َضالٍل َبِعيٍدالَِّذيَن َيْسَتِحبُّونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرِة َوَيُصدُّونَ َعْن َسِبيِل اللَِّه َو : قال تعاىل 
فكوين كاخلنساء ونسيبة بنت  )الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة ويصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجاً أولئك يف ضالل بعيد  

فع الذل واهلوان عن جبني األمة ، وأن يرفعن كعب وصفية بنت عبد املطلب الليت ما خال هذا العصر من شبيهات هبنّ  والاليت أردن أن ير
  ..وأن يوقفن املد الشيوعي الكافر عن أراضي اإلسالم وأهله  ، بنائهن وفلذات أكبادهنأ بدم راية النصر لإلسالم واملسلمني

فلما قتل قالوا كيف خنربها مبقتل فغانستان فهي قد دفعت ابنها للجهاد يف أ.. ةوما أدراك ما أم سراق.. ملاذا ال تكوين مثل أم سراقة: أختاه 
  ابنها ؟

فاتصل هبا الشيخ رمحه اهللا وبشرها مبقتل ابنها وعزاها بكلمات يف الصرب فإذا  ..مث رأوا أنه لو كلمها الشيخ عبد اهللا عزام هلانت مصيبتها 
احلمد اهللا على استشهاد سراقة :  ائلةوردت على الشيخ ق هبا ال حتتاج إىل مثل هذه الكلمات ، وكأهنا تنتظر هذه البشرى على شوق ،

  ١"..وسأرسل لكم بعد أسبوع أخاه ليحل حمله
  

rtttttttttty  
  

                                                 
  .الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا : تأليف .كتاب دور النساء يف جهاد األعداء    ١

                                
 ابتداًء من العدد القادم سنعرضال يفوتنا أخي القارئ أن ننبهك إىل أننا بإذن اهللا تعاىل                                

لعالقاتا: ( ة يف اجمللة يف جتديد موضوعي ، وتنويع يف الطرح ، وسيكون من الزوايا اجلديدة ؛ زاوية زوايا جديد
: وأخبارهم وكل ما جيد حوهلم ، وزاوية ىوهتتم بشؤون األسر ) العاين فكوا: ( ، وزاوية  ) الدولية يف اإلسالم

 ، آملني أن يتحقق اهلدف من هذهدراسات اجلديدةوالالت اجلديدة ا، وغريها من املق ) مطلوبون عرب التاريخ (
 "اجلزيرة العربيةوإخراج املشركني من نشر عقيدة التوحيد والتحريض على اجلهاد يف سبيل اهللا " اجمللة وهو 

ح ، إىل طريق احلق والفالوإننا لنرجوا من اهللا تعاىل أن يضع هلا القبول ، وجيعل فيها نفعاً ألمة اإلسالم ، وهدايةً
  .ونوراً يف غياهب ظلمات اخلنوع والتذلل للكافرين

ونود من إخواننا القراء الدعاء للقائمني عليها بالتوفيق واهلداية لقول كلمة احلق والصدع هبا ، وأن يضاعفوا من
   .    ، وإىل اللقاء يف العدد القادم بإذن اهللاجهودهم لنشرها بني الناس وإيصاهلا ملن يستفيد منها من املسلمني

  


