
4153ُُ-5341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعل ُلُ ل ُُغُ ل ُالبُ ُانُ رسُ فُ 

 

 

0 
ُمشروعُاخللفةُاملوعودُ؛الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا مُُُُُُُُ

 

ُ



4153ُُ-5341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعل ُلُ ل ُُغُ ل ُالبُ ُانُ رسُ فُ 

 

 

1 
ُمشروعُاخللفةُاملوعودُ؛الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا مُُُُُُُُ

 

 بسم ميحرلا نمحرلاهللا

 
 فرسانُالبلغُللعل م

 قسمُالدعوةُوالبلغُ
 

 

ُ:تابكُ ُ مقد ُ يُ 

 الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
 مشروع الخالفة الموعود

ُ
ُنسيبةُاملقدسيُيبأ:ُلألخُالفاضل

-ُثبتهُهللا-
ُ
ُ

ُ:قد  مُلهُالشيخُاحلافظ
ُأبوُطلحةُلعدناينُالفلسطيين

-ُحفظهُهللا-
ُ

ُ
ُ

4153ُُ-ه5341ُ
ُ.[ماُمتُنشرهُميثلُصاحبهُباملقا مُاألول،ُوليسُمنُالضروريُأنُتتفقُجهةُالنشرُمعُماُوردُفيهُبالكلية:ُ]فرسانُالبلغُتنوهُأن



4153ُُ-5341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعل ُلُ ل ُُغُ ل ُالبُ ُانُ رسُ فُ 

 

 

2 
ُمشروعُاخللفةُاملوعودُ؛الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا مُُُُُُُُ

 

 الفهرس

 

 

 



4153ُُ-5341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعل ُلُ ل ُُغُ ل ُالبُ ُانُ رسُ فُ 

 

 

3 
ُمشروعُاخللفةُاملوعودُ؛الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا مُُُُُُُُ

 

  أبي طلحة العدناني الفلسطيني: تقديم الشيخ الحافظ 

 

 بسم ميحرلا نمحرلاهللا

والصالة , والذي خلق الزوجني الذكر واألنثى, والذي أمات وأحىي, الذي أضحك وأبكى, احلمد هلل العلي األعلى
صلوات ,  ددي الساع  ح ى دعبد هللا وحد يف بنيبعثه هللا بالس, القتالالضحوك , ومصباح الدجى, والسالم على علم اهلدى

 :بعدو , امليامني وآله الكرام املتقنيار وعلى أصحابه األطه, ريب وسالمه عليه

م  لتحقق لأل, دول  اإلسالمي  يف العراق والشاملقد َمنَّ هللا على أم  اإلسالم بأن مكَّن رجاالت التوحيد من إقام  ال
كم بشرع رهبا الواحد املعبود, واحلدودبردم الساتر , حلمها املنشود  .فكانت مشروع اخلالف  املوعود, وُتح

لوأد مشروع  اخلالف  اإلسالمي  , ومنذ أن بَزغ جنم دول  اإلسالم ح ى بدأ شانئي اجلهاد يف حياك  املؤامرات ومجع العتاد
عندما نتمكن من تقود  األغلبي  اإلسالمي  " :عضو الكونغرس األمردكي األسبق "جوزدف ليربمان"دقول ابن الكافرة , يف مهد 

دعمل على قيام إمرباطورة عند ذلك نكون قد بنينا مقربة ندفن فيها أحالم من , ف وتواجه وهتزم األقلي  املتطرف املعتدل  لتق
باتوا قلتهم الفنت فومنذ ذلك احلني مل خيبو صوت أنصار اجلهاد وأهله ممن عركتهم احملن وص, دقصد اخلالف  اإلسالمي -" إسالمي 

دعوا أصحاب اللسان حنن نتوىل أمرهم فال دشغلوكم عمن " :دذبون عنهم ولسان حاهلم دقول, احلصن احلصني للجهاد وأهله
أبو " :ما خطته ميني أخينا اوتبسيط   افكان من أكمل ما قرأتح متهيد  , فشّمر األسود عن سواعدهم, "رفع يف وجهكم السنان

حيث استهل خمطوطته " وعودالدول  اإلسالمي  يف العراق والشام مشروع اخلالف  امل" :ُتت عنوان -ه هللاحفظ- "نسيب  املقدسي
يف  امستفيض  , ا بالنصريد  اللئامللمسلمني تعردف   اباسط  , باحلددث عن الكفرة برداء اإلسالمإدا   اتالي  , الشهباء بذكر فضل الشام

, ا بعض الشبهات واآلثامإىل الذب عن إخوانه مفند   اممتد  , عن اإلعالمحبددثه  اقب  مع, ددث عن الثورات خاص   ثورة الشاماحل
فضال  عن -وعنوان الكتاب , ن الكرمي والسن  النبود  املطهرةحددثه بأدلٍ  من القرآ امدعم  , ا خبصال رجاالت األم  األعالمخامت  
, شرفين هللا بالتقدمي هلذا الكتابوإين إذ , عليني مبا خط ساعد   درجته يفرفع هللا, وشهام  كاتبه, ددل على نبل صاحبه - حمتوا

ألدع لك هذ  , ها القارئ الكرميال أرغب باالستفاض  يف التقدمي أد  , خواننا أهل اجلهاد أصحاب األلبابواملشارك  يف الذب عن إ
هللا أن  أسأل, اخلالف  املوعود بإذن هللاشروع فتكون على بصريٍة مب ؛ودعقلها جنانك, لتكتحل هبا عيناك, املخطوط  النجالء

 .دنفع هللا به اإلسالم واملسلمني وأن, دتقبل من الكاتب ما كتب

  .دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 

  

 :الحافظ

 أبو طلحة العدناني الفلسطيني
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 اإلهداء

 . إىل روح جمدِّد اجلهاد يف زماننا, الشيخ عبد هللا عـزام رمحه هللا

 .معلِّّم الطردق سيد قطب رمحه هللاوإىل 

 . إىل روح اإلمام القدوة أيب عبد هللا أسام  بن الدن رمحه هللا

 .وإىل خليفته حكيم األم  أيب عبد الرمحن أمين الظواهري حفظه هللا

 .إىل روح كاسر الصليبيني وقاهر الروافض املشركني أمري االستشهاددني أبو مصعب الزرقاوي رمحه هللا

 . ح مؤسس دول  اإلسالم وأمريها األول, أبو عمر احلحسيين القحرشي البغدادي رمحه هللاإىل رو 

 .وإىل روح وردث خالد بن الوليد, وزدر حربه أيب محزة املهاجر رمحه هللا

الكرّار, قاهر الصليبيني والرافض  والنصريد  والصحوات, أمري املؤمنني أيب بكر   إىل سليل رسول هللا, وحفيد

 . يين القحرشي البغدادي, حفظه هللااحلحس

 .ووزدر  األول أيب عبد هللا القرشي البغدادي حفظه هللا

 .إىل التقّي اخلفّي, الغائب احلاضر, وزدر احلرب الناصر لددن هللا أيب سليمان حفظه هللا

الدول   إىل من ُتتل كلماته قلوب املوّحددن, ودحرعب صوته الروافض واملرتددن, املتحدث الرمسي باسم
 .اإلسالمي , الواثق بنصر ربه أيب حممد العدناين الشامي حفظه هللا

 .إىل الشيخ اجملاهد املفضال الناصح أيب إسالم الفلسطيين
 .إىل الشيخ العبقري أيب عبد الرمحن البتريي

 .إىل الشيخ اللّبيبِّ أيب اخلطاب املقدسي, حفظهم هللا ورزقنا وإداهم الشهادة
, وصيادي الصحوات, ومفّجري العبوات, ورحّكاب املفخخات, إىل كل جنديٍّ يف سبيل متاإىل فرسان الكو 

 . هللا وددتح لو أكون عند  أغسل رجَليه
 .ملوعد النفري اإىل كل أنصاريٍّ دتحّرق شوق  

 .إىل كل من دعم وآزر اجملاهددن يف كل اجلبهات

 ! ح أداٍم وستنتهي مجوع اإلرهابينيبضع: فقط( دول  العراق اإلسالمي )إىل من قال يل دوم كانت 

 .أهدي هذا العمل املتواضع
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 :الكاتب مقدمة

 :بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واال , أما بعد

على من عاداهم, مّتفقني على خليفٍ  واحد, مستمسكني  افقد كان للمسلمني عّزهتم وكرامتهم دوم كانوا دد  
وال  ابالدعوة باللسان لنشر اإلسالم, واجلهاد بالسنان للدفاع عن تلك الدعوة, متمّسكني بكتاب هللا وسن  نبيه حاكم  

حاكم غري , ح ى هتاَونت األم  يف ذلك, فتداعى عليها األمم كما تداعى األكل  على قصعتها, وصارت يف ذدل األمم 
ونتيج   لذلك فقد استطاع الكافرون منذ . غرب وجنم احلضارة األفضلبعد أن كانت منارة اإلنسان من املشرق إىل امل

واستطاعوا تقسيم أرضها إىل بلداٍن . عقوٍد تقسيم أبناء األم  إىل شعوٍب وقبائل وقوميات, بعد أن كانت أم   واحدة
ن بين جلدتنا, ألسنتهم م اووّكلوا هبا حّكام  . واحدة ابعد أن كانت أرض  ( بيكو-سادكس)وأقطاٍر وفق املؤمتر املشؤوم 

ألستنا, وأشكاهلم أشكالنا, وقلوهبم وأفكارهم مستوردة مستنكرة, حكموا تلك األقطار بقوانني البالد اليت كانت ُتتّلها, 
ومت حمو العقيدة من قلوب املسلمني, ح ى بات أحدهم ال دعرف من ددنه سوى الشهادتني, وهبذا مّت سلخ أبناء األم  عن 

 !لقرون اجلاهلي  األوىل, حيث تحثار النعرات القومي  والقبلي , لتستحّق هذ  األم  وسام الرجعي  جبدارة ددنهم وإرجاعهم

لقد مّت اإلجهاز على الدول  العثماني  منذ تسع  عقوٍد من الزمن, واليت كانت تحعترب القلع  األخرية لإلسالم 
وتقطّعت األم  وتشّتت أبناؤها هنا . دد احلددث عن ذلكواملسلمني, بصرف النظر عن أخطاء تلك الدول  فلسنا هنا بص

تنهب  وهناك, ووجَد الكافرون الفرص  الساحن  لتقاسحم األم  كما تحقّسم الكعك , فحصلت كل دولٍ  على بلٍد إسالميٍّ 
, ويف مث متاَدت يف ذلك فجعلت تزرع يف صفوف هذ  األم  من خيّذهلا ودثّبطها عن ددن هللا ,خرياته ومتتص دَم شعبه

ذات الوقت دشّجعها على االقتداء بالدول احملتل  يف قوانينها وعاداهتا وتقاليدها, وساقت يف ذلك األلفاظ املزدّن  اليت 
واستحدثت األحزاب والتنظيمات لتزدد من تفّرق املسلمني يف ! ظاهرها اخلري وباطنها الشّر, كاحلداث  والتقدمي  والثقاف 

 .رّقوا عن الدول  األمالوطن الواحد بعد أن تف

ورمبا كان أوهلا وأكثرها  وقد قامت بعض اجلهود اإلسالمي  يف سبيل العودة حلكم اخلالف  والتمكني لددن هللا,
, فقد بدأ الرجل بطردٍق صحيح, وخلف من بعد  خلوٌف أضاعوا األمان  اإلما مُحسنُالبناُرمحهُهللاهي حماول   اتنظيم  

اليت أوصى " معرك  املصحف"ري الواقع, أصبحوا دبحثون عن ألف طردقٍ  لالندماج به, وَنسوا وبدل البحث عن طردقٍ  لتغي
! من دنتظر اخلليف  أن دأيت على طبٍق من ذهٍب ليقودهم اوكان من تلك اجلهود أدض  . هبا اإلمام البنا يف آخر مقاالته

 .م هللاوكان من بني تلك اجلهود االكتفاء بالدعوة والبالغ طردق   لعودة حك

وملا كان املسلمون مشّتتون متفرّقون بعيددن عن ددن هللا, وجَب العمل بالسنن الشرعي  والكوني  للعودة باملسلمني 
إىل العصر اإلسالمي املزدهر, لرفع الظلم الذي خّلفته تلك الدول املستعمرة ووكالؤها املتحّكمني يف البالد والعباد, 

عقَد بعض الغرباء  لذا فقد لدعوة وحدها ال تكفي, والتوافق مع أهل الباطل ال دصّح,فا .الناهبني لثرواهتم ومقدراهتم



4153ُُ-5341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعل ُلُ ل ُُغُ ل ُالبُ ُانُ رسُ فُ 

 

 

6 
ُمشروعُاخللفةُاملوعودُ؛الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا مُُُُُُُُ

 

العزم على إعادة إحياء فردض  اجلهاد يف نفوس املسلمني, فرتكح اجلهاد مذلٌ  للقوم, وساروا يف ذلك على درجات, أوهلا 
يت تربط بينهم على أساس عقيدة الوالء إعادة جتميع الناس حول الددن حيتاج بالضرورة لعمل شبكٍ  من العالقات ال

والرباء, وهذ  العالقات تشوهبا موّدة ورمح , وقد تشوهبا خصومات ومنازعات, وهلذا فقد وجَب هلؤالء الناس من وجود 
  وملا. تشردعاٍت ملزمٍ  هلم تنّظم شؤون حياهتم, ووجود قائٍد أو أمرٍي دعمل على محاد  تلك التشردعات ومحاد  مصاحل الناس

كان األصل يف شعوبنا اإلسالم, فإن األصل يف نظام احلكم يف دولتهم هو الشردع  اإلسالمي , فاحلكم بالشردع  توحيٌد 
وعبوددٌ  هلل أوال , ومن مث فهي أفضل وأعدل نظاٍم عرفته البشردّ  يف احلكم, وقد جرّبه املسلمون وغريهم من أهل الذم  

 . اثالث  عشر قرن   طوال

اهدون يف هذا العصر على درجاٍت من جتّمعاٍت بسيطٍ  لضرب الكافردن األصليني, ودعواٍت وقد سار اجمل
للشعوب املسلم  للعودة حلكم رهبا ونبذ القوانني الوضعي  واألحزاب التفردقّي , واستهداف األنظم  الظامل  اليت تبطش 

, إىل ُتردر بعض املناطق وحكمها بالشردع  وفق إىل التدّخل يف الشؤون احلياتي  للمسلمني ,باملسلمني وتعني الكافردن
, بعد ُتردرها على أددي اجملاهددن من طالبان من بإعلنُاإلمارةُاإلسلميةُيفُأفغانستانالقدرة, إىل أن مّن هللا علينا 

,   الفتّي وثارت ثائرة أمردكا ومن دقف يف صّفها ضد هذ  الدول. بقادا االحتالل الشيوعي الروسي والتناحرات احلزبّي 
بدولٍةُإسلميٍةُأخرىُمث مّن هللا علينا . حيكم بالدهم اهلا على اختيار اإلسالم ددن   افعملت على حصارها وقصفها عقاب  

ورغم انتظار . , وكلتا اإلمارَتني خطوٌة على الطردق حنو خالفٍ  راشدٍة على منهاج النبّوةيفُالعراق،ُومنُمثُامتد تُللشا م
لدولٍ  إسالميٍ  إال أن الكثري من الناس وقف يف وجه هذ  الدول  الفتيّ , حبجٍج كثريٍة أغلبها ال دصدر املسلمني وتشّوقهم 

 .إال عن عامل سوء أو جاهل أو وطيٍن قومٍي عصبيته جاهلي 

وقد الحظتح أن الكثري من العوام جيهل حال هذ  الدول , وأمراءها, وحيثّيات إنشائها, وقد رأدتح وجوب الكتاب  
. فقد كان جمرد تلهفٍّ لنصرة هذ  الدول  املظلوم ! ؟نها, وقد بدأتح الكتاب  يف هذ  الرسال  وأنا ال أدري ماذا أكتبع

وقد بدأتح الرسال  بتبيان فضل بالد الشام يف اإلسالم, مث تكلمتح عن الطوائف الكفردّ  املتسرّتة ُتت عباءة اإلسالم 
برواد  تاردخ الدول  اإلسالمي , وتبيان الطردق األمثل للوصول إىل الدول   ليعرف العوام خطر تلك الطوائف, وشرعتح 

وقد تعّرضتح لبعض الشبهات اليت تحثار حول الدول  وجماهددها, مع . اإلسالمي , ومن مث التجّمع ُتت راد  خليفٍ  واحد
الفقري, وبيّـّنا الصفات الرئيسي  العلم أن بعضها, أو معظمها قد مت الرد عليها من قبل من هم أفقه وأعدل من العبد 

للدول  اإلسالمي , وختمتح الرسال  بتبيان أن اجملاهددن ما هم إال جنوٌد يف جيش املهدي كما صرّح بذلك أكثر من قائٍد 
وإْن أردد من هذ  الرسال  إال أن دكون يل سهٌم يف نصرة اإلسالم واملسلمني, واجلهاد واجملاهددن, فما  . من قادات اجلهاد

 .كان فيها من صواٍب فمن هللا وحد , وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان

 أبو نسيبة المقدسي :هكتبو
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 الشـام وفضلها

مت إرسال أوىل  بكرُالصديقُرضيُهللاُعنهُويفُعهدُاخلليفةُأيبسيطرة الروم, كانت الشام قبل اإلسالم ُتت 
, لصد اهلجمات الروماني  على حدود (بعث أسام ) :باسم اف تارخيي  فيما عحر  احلمالت اإلسالمي  بقيادة أسام  بن زدد

على أربع  جيوش لفتح الشام,  اجزدرة العرب, وجنح أسام  يف ذلك, مث أرسل أبو بكر الصددق خالد بن الوليد قائد  
 . وسيطروا على مساحاٍت من شرق ومشال فلسطني( هـ31)وانتصر املسلمون يف معرك  أجناددن 

مت فتح دمشق,  (هـ31)ففي العام  ؛استمرت الفتوحات يف منطق  الشام مرُبنُاخلطابُرضيُهللاُعنهويفُعهدُع
عاصم  الشام, وبعدها بعامني مت فتح بيت املقدس, وجاء أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ليتسلم مفاتيح 

عمرد , اليت أّمنت نصارى الشام على أنفسهم , وأبرم الفاروق عمر دومها العهدة ال"صفرنيوس"القدس من البطردرك 
 .وحدود الشام التعردفّي ِّ من العردش ح ى الفرات .3وأمواهلم وكنائسهم

ُكثريةُحتدثُعنهاُاإلسل م،ُنذكرُمنها ُ:إنُللشا مُأفضااًل

ُاحلُْ }: قال تعاىل :هناُأرضُمباركةأ - د  ُاْلم ْسج  ه ُل ْيًلُم  ن  ُالَّذ يُأ ْسر ىُب ع ْبد  ُاأْل ْقص ىُس ْبح ان  د  ُاْلم ْسج  ُإ َل  ر ا م 
ريُ  ُالسَّم يع ُاْلب ص  ْول ه ُل ن ر ي ه ُم ْنُآي ات ن اُإ نَّه ُه و  قال أكثر املفسردن أن األرض املبارك  املقصودة  , {الَّذ يُب ار ْكن اُح 

 .يف اآلد  هي الشام
من  عَ زِّ  رأدت كأن عمود الكتاب انتح إين): صلى هللا عليه وسلمقال النيب  :اإلميانُإذاُوقعتُالفنتُبالشا م -

 به إىل الشام, أال وإن اإلميان إذا وقعت الفنتح  دَ مِّ تبعته بصري, فإذا هو نور ساطع, عح ُتت وساديت, فأَ 
 .صححه األلباين(. بالشام

مسعت رسول هللا دقول حلذدف  بن اليمان ": عن واثل  بن األسقع :خريُالبلدُعندُهللا،ُوخريُالعبادُفيها -
عليكم بالشام ) :قال ؛مث سأال  فأومأ إىل الشام ,عاذ بن جبل ومها دستشريانه يف املنزل فأومأ إىل الشاموم

فإن هللا تكفل يل  ,فمن أىب فليلحق بيمنه وليسق من غدر  ,دسكنها خريته من خلقه ,فإهنا صفوة بالد هللا
 .صححه األلباين( بالشام وأهله

صححه  (إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم): صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا ُ:ميزانُصلحُاألمة -
 .األلباين

دا  ,دا طوىب للشام ,دا طوىب للشام): صلى هللا عليه وسلمقال النيب  :امللئكةُأجنتحهاُعلىُالشا مُبسطُ  -
 .لباينصححه األ( تلك مالئك  هللا باسطوا أجنحتها على الشام: قال ؟دا رسول ومب ذلك :طوىب للشام, قالوا

                                      
 .حملمد بن عبد هللا األزدي( تاردخ فتوح الشام)دحرجى مراجع  كتاب   3
 [.3:اإلسراء]  
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وهي مهبط األنبياء ومسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وفيها أرض احملشر, وفيها دتمحور الصراع العاملي, 
قتله املسيح عليه السالم بباب ودنزل عيسى بن مرمي يف آخر الزمان بالشام فيجتمع معه املؤمنون لقتال الدجال, وهناك د

ل عيسى بن مرمي عند املنارة البيضاء شرقي دمشق عليه ممصرتان كأن رأسه دقطر دنز ): صلى هللا عليه وسلم قال النيب ؛لد
 .صححه األلباين( منه اجلمان

: فيها مددن  دقال هلا ؛"الغوط ": لمني بأرض دقال هلادوم امللحم  الكربى فسطاط املس): بأيب هو وأمي وقال
 .صححه األلباين( ؛ خري منازل املسلمني دومئذ"دمشق"

ُامل - ُالشا مهلك ُيف ُالدج ال دأيت املسيح من قبل املشرق, ومهته ): صلى هللا عليه وسلمقال النيب  :سيح
 .صححه األلباين (هنالك دهلكتصرف املالئك  وجهه قبل الشام, و املددن , ح ى دنزل دبر أحد مث 

وعقر  .األلباينصححه ( عقر دار اإلسالم بالشام): صلى هللا عليه وسلمقال النيب  :الشا مُعقرُدارُاإلسل م -
 .دعين أساسها ومركزها راالد

ُ

  .رٌة ِبِرداء اإلسالمَفَك

وهذا شأن كل املذاهب اهلّدام  اليت هبطت ! ماذا دفعل التضليل بالناس ؛سبحان هللا"
باإلنسان إىل منزل  احليوان, وبالتأمل دظهر لنا أن مجيع املذاهب اهلّدام  املدمرة يف العامل كانت 

حلاقددن على البشرد , الناقمني عليها, ومن هنا فإنين ال أشك أن مذهب من صنع اليهود ا
َخ يف مطابخ اليهود, كأكثر طرق الصوفي , الكل طحب  ,اجلرب كمذهب القدر, كمذهب التشّيع

 ".للمسلمني ليموتوا به, ودهلكوا عليه, وال حول وال قوة إال باهلل امسموم   اوقحدم طعام  

ُ(الياقوتُواملرجانُيفُعقيدةُأهلُاإلميان-هُهللاالشيخُعبدُاللطيفُموسىُرمح)

،،ُ

                                      
تح ضرورة كتاب  هذا الفصل عن الروافض, والذي دليه عن النصريد , كي دستفيق املسلمون من غفلتهم جتا  رأد 3

ولِّتخرس ألسن  دعاة الوحدة والتقارب مع األجناس الروافض ومن . ولكي دعرفوا مَل نقاتلهم. هذ  الطوائف اخلبيث 
 .لّف لفيفهم
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والقبل ح منها براء, من  ,تنسب نفسها للقبل ا, وهبتان   إلسالم زور اتّدعي االعامل اإلسالمي دشهد تعدد طوائٍف إن 
أن من  دظن الناس. الطائف  النصريد على اإلسالم واملسلمني  اهذ  الطوائف الرافض , ومن أشد طوائف الرافض  حقد  

دشّكلون غالبي  سكان إدران واملنتشرون يف العراق والبحردن وجنوب لبنان وغريها هم من الشيع , والصحيح أهنم روافض, 
فإن أكرب طائف  للشيع  اآلن هي اإلمامي , أو االثيَن عشرد , وهي . وهم دفتخرون بذلك يف كتبهم وخطبهم .ال شيع 

  مساعيلي  والزددد  فهم أقّل , وما دهّمنا يف هذا املقام هم اإلمامي الطوائف األخرى كاإلأما .   الذكراملنتشرة يف الدول سابق
 .كوهنا املشروع املضاد ملشروع املسلمني السن 

 !ال شيعة ؛روافض

والشيع  طائف  نشأت أثناء اخلالف بني علي بن أيب طالب ومعاود  بن أيب سفيان رضي هللا عنهما, ورأت أن 
مث  .طل, وحنن نرى أنه اجتهد فأخطأامعاود  على بأن , ولكن الروافض درون املسلمنيهذا ما نرا  حنن , و احلق مع علي

ودحقال أن عبد هللا بن سبأ اليهودي هو . منهم ام األلوهي , فحّرق عليٌّ أقوام ايف عليٍّ ونسبه ملق الغخرج من بينهم من 
 تقام اوأظن أن ابن سبأ فعل هذا ان. ع احتفاظها مبسّمى اإلسالموتغيري معتقدها م أول من عمل على إنشاء هذ  الطائف 

, واليهود , وآخرهم دهود خيربمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه, فالفاروق كان قد أخرج كل املشركني من جزدرة العرب
عليها قبل هجرة النيب  ملك اعبد هللا بن أحيّب بن سلول  , فقد كانوا سينّصبونمرتبطون باملددن  املنورة ودرددون العودة هلا

ولو نظرنا يف عقائد الروافض لعلمنا بغضهم الشددد  ., فرمبا مل جيد ابن سبأ وسيل   لذلك غري هذ صلى هللا عليه وسلم
 .لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

من زمن : "بوةفيقول ابن تيمي  رمحه هللا يف منهاج الن ا؛هؤالء الشيع  بشكٍل عام, أما عن بزوغ الروافض ُتددد  
ئل عن أيب بكر وعمر افرتقت الشيع  إىل رافض  وزددد , فإنه ملا سح  بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالبخروج زدد 

 افسحّموا رافض  لرفضهم إدا , ومسحّي من مل درفضه من الشيع  زددد  . رفضتموين: فقال هلم فرتحم عليهما, رفضه قومٌ 
 . ـاه "النتساهبم إليه

 ., وهم أقرب طوائف الشيع  للسن وهم كذلك دسّمون اإلمامي  بالرافض  ا؛  اآلن موجودون ولكن قليلون جد  والزددد
وهذ  التسمي  ممدوحٌ  عند الروافض يف كتبهم وخطبهم, دقول ابن رستم الطربي يف كتابه دالئل اإلمام , وهو أحد 

صى". رفضوا الباطل ومتسكوا باحلق إهنم إمنا قيل هلم رافض  ألهنم: "حمّققي الروافض املعتربدن  .واألمثل  أكثر من أن ُتح

ُ:معتقداتُاإلمامية

 املذهب واالختالف بيننا فقط يف الفروع, كاالختالف بني اأرى الشيع  طائف   مسلم   مثلنا متام   اكنتح قدمي  
أهنم طائف    اباهلل, واقتنعتح متام   ولكن عندما بدأتح بالقراءة من كتبهم صحعقتح من شّدة كفرهم! املالكي والشافعي مثال  
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أنوار )أحد حمّققيهم قال يف كفردّ  ال عالق  هلا باإلسالم, وال نلتقي معهم يف أي طردق, ح ى إن نعم  هللا اجلزائري 
 .أو كما قال ".ال نلتقي مع النواصب يف أي شئ, ال ربنا رهبم وال كتابنا كتاهبم وال ددننا ددنهم": (الوالد 

ُأم ُ:ثلةُبسيطةُمنُمعتقداهتموإليك 

ُ:ُيفُالقرآنمعتقدهمُ(5ُ

منه  لقرآن حذفا مجعَ  أمتَّ  عثمان بن عفان حنيدعتقدون أن القرآن املوجود اآلن ليس القرآن األصلي, وأن * 
وهو أكرب من القرآن ! وعندهم مصحٌف مّسو  مصحف فاطم ! ات الوالد  اليت تنص على أن علي ا هو الويل بعد النيبآد

 . يقي بثالث مراتاحلق

, وجَد 3ومن راجع تفسري القمي. ومل دقف األمر عند هذا احلد, بل زّودوا آداٍت يف سوٍر وانتقصوا من أخرى* 
 . الكثري من االفرتاء والكذب على هللا عز وجل

ُ:منُحتريفُالروافضُلكتابُهللاُوهناُأمثلة

ُاللَّـه ُو ر س ول ه ُفـ ق ْدُفُ : قال تعاىل -   . از ُفـ ْوزًاُع ظ يًما﴾﴿و م نُي ط ع 

فقد فاز  يف والد  علي واألئم  بعد ومن دطِّع هللا ورسوله }(: "الكايف)يف كتابه  1قال حممد بن دعقوب الكليين
 ."هكذا نزلت{ فوز ا عظيم ا

ُر ْيٍبُِم  َّاُنـ زَّْلن اُع ل ٰىُع ْبد ن اُف ْأت واُب س ور ٍةُم ُ : وقال يف قوله تعاىل - ُك نت ْمُيف  اء ك مُم  نُ﴿و إ ن نُم  ْثل ه ُو اْدع واُش ه د 
ُك نت ْمُص اد ق ني ﴾ ُاللَّـه ُإ ن فأتوا بسورٍة من  يف عليّ وإن كنتم يف ردٍب مما نزّلنا على عبدنا : "قال اخلبيث  د ون 

 ."مثله

رح سورٌة مكي  ونسَي األغبياء أن الش لسورة الشرح, "ا صهركوجعلنا علي  " :هنم أضافوا آد ومن أمثل  اإلضاف , أ* 
 .أجهل الناس عقال  وأكذهبم نقال  : ومن هنا دتحقق فيهم قول العلماء .نزلت قبل زواج عليٍّ بفاطم  رضي هللا عنهما

                                      
 !ي الروافض وامللّقب بالصدوقحممد بن علي بن بابوده القمي, من أشهر مفّسر   3
 [.١3: األحزاب]  
أمجعت األم  اإلسالمي  على أن صحيح البخاري هو أصّح الكتب بعد كتاب هللا, ولكن الروافض ال دعتربون   1

والكليين عندهم مبثاب  البخاري عندنا, ولكن شتان بني املتتّبع . ذلك, بل إن كتاب الكايف هو الصحيح عندهم
 .نيدها, والكاذب املؤلف على النيب عليه الصالة والسالم وصحابته الكراملألحاددث بأسا

 ,[1 : البقرة]  
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نًاُخ ل يًل﴾: ودقولون يف قوله تعاىل   َُل ُْأ َّتَّ ْذُف ل  ُل ْيت ين  ﴿ي اُو يـْل َت ٰ
 ."خليال أبا بكردا ليتين مل أختذ : "3

 .جدددٍة كسورة الوالد  وسورة النوردنابتداع سوٍر  *

صى, ومن أراَد االستزادة فلرياجع تفسري القمي وتفسري الصايف  .واألمثل  أكثر من أن ُتح

ُ:معتقدهمُيفُالسنة(4ُ

 . وا على سن  نبيه بالتحردف والتشوده والتكذدبكتاب هللا, فمن املنطقي أن دتجرؤ   وألهنم جترّأوا على

ُ:ُمنُأمثلةُذلك

    قال كامل  للكشي, أحد احملّدثني الروافض, دكذب على النيب وعلى الصحاب  الكِّرام من نسل علي,   رواد
 ,"فبكى وأبكى, إال أوجَب هللا له اجلن , وغفر له اقال يف احلسني شعر  ما من أحٍد : ".. آخر الرواد يف 

 عليه وسلم وهو أكرم اخللق علم اليقني أنه ال أحد دضمن اجلن  لنفسه, بل إن النيب صلى هللانعلم وحنن 
 !ما أسهل دخول اجلن  !؟دضمنها من دقول قصيدة  يف احلسنيمل دضمنها لنفسه, فهل 

 ُ اشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممد  ) :كل األحاددث الواردة خبصوص أركان اإلسالم تقول إهنا مخس 
فتم إال عند الروافض,  متفق عليه؛( نوصوم رمضا رسول هللا, وإقام الصالة, وإدتاء الزكاة, وحج البيت,

أربع   فقط, فثالث , ويف  مث جعلوا األركان(. الوالد )بركن  واستبداله( هادتنيشال) :حذف الركن األول
 .اكتفوا بالوالد  وحدها, فعّدوا اإلميان بالوالد  ركٌن من أركان اإلسالم, بل هو اإلسالم نفسه النهاد 

 

 ُروَي  .هللا عليه وسلم يف الغيبيات, وبذلك فهم دوافقون امللحددن املنطقيني درفضون األخذ عن النيب صلى
اقض الوضوء إن الرسول إذا أخرب عن األحكام الشرعي  مثل نو : "عن جمتهدهم حممد األشتياين قوله

, جيب تصددقه, والعمل مبا أخرب به, وإذا أخرب عن األمور الغيبي  مثل خلق وأحكام احليض والنفاس
وبناء  على   1".ات واألرض واحلور والقصور, فال جيب التددن به بعد العلم به, فضال  عن الظن بهالسماو 

ُاْْل و ٰى﴾: كالم هذا الكّذاب فإن قوله تعاىل أو رمبا ! مضروٌب به عرض احلائط عندهم  ﴿و م اُي نط ق ُع ن 
 ! أبو بكر هو من أضاف هذ  اآلد  ليضفي الشرعي  على صاحبه

                                      
 [٢ : الفرقان] 3
 .للكليين( صحيح الكايف)راجع    
 .13حملب الددن اخلطيب, ص( اخلطوط العردض )  1
 [1: النجم]   
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 ُُنيب صلى هللا عليه وسلم بإظهار خالف ما دبطن, فيضعونه بذلك يف مرتب  املنافقن والعياذ دتهمون ال
أن النيب صلى هللا عليه وسلم حني حضر جنازة : " يف صحيحه الكايف, كتاب اجلنائزقال الكليين .باهلل

دا رسول : عمر فقالأمل دنهَك هللا أن تقوم على قرب ؟ فسكت النيب, : قال عمر عبد بن أحيّب بن سلول,
اللهم احشِّ جوفه : ودلك, ما ددردك ما قلت؟ إين قلت: فقال أمل دنهَك هللا أن تقوم على قرب ؟ هللا؛
وإن  ؛."فبدا من رسول هللا ما كان دكر : 3قال أبو عبد هللا عليه السالم. ا, واصلهِّ نار  ا, وامأل قرب  نار  انار  

ندهم, اليت تنص على جواز إظهار ما ال دبطنون للمسلمني, بل هذ  الفِّرد  إمنا تأيت لتسودغ مبدأ التقي  ع
مؤمٍن ال تقي  له, كمثل جسٍد  مثل: "إليه حددثووصل كذهبم على النيب صلى هللا عليه وسلم أن نسبوا 

 ". ال رأس له

 ُُ  ومن مثال ذلك قول اهلالك . صلى هللا عليه وسلم الثِّّقات الرواة ألحاددث النيبدطعنون يف الصحاب
ففي الرواة من دفرتي على لسان النيب أحاددث مل دقحلها, ولعل : "(احلكوم  اإلسالمي )يف كتابه  اخلميين

ُ ."كسمرة بن جندب دفرتي أحاددث متّس من كرام  أمري املؤمنني  اراود  

ب صحيح الكايف ورجال الكشي, وسيقرأ العج ليطالعومن أراَد االستزادة ف هذا على سبيل املثال ال احلصر,
 .من الكالم الكفريّ  العحجاب

ُ:ُمعتقدهمُيفُالصحابة(4ُ

 قبض النيب إال علي وآله, وثالث  من الصحاب   ل الصحاب  ارتّدوا عن اإلسالم بعددعتربون أن ك
مث زادوا عمار بن داسر فأصبحوا . أبو ذر الغفاري, املقداد بن األسود, وسلمان الفارسي: وهم
ُ   .أربع 

ٌد إِّالَّ َرسحوٌل َقْد : , فقد استندوا يف قوهلم هذا إىل قوله تعاىلأهواءوألهنم مبتدعون وأهل  ﴿َوَما حمحَمَّ
فتخيل أن أبا بكر وعمر , 1َخَلْت مِّن قـَْبلِّهِّ الر سحلح أَفَإِّن مَّاَت َأْو قحتَِّل انَقَلْبتحْم َعَلٰى َأْعَقابِّكحْم﴾

 !وعثمان وخالد مرتددن, وهم من نشروا اإلسالم ورفعوا لواء 

  الصحابيات اجلليالت, ومن ذلك نسبتهم رقي  وأم كلثوم من خدجي  لغري النيببأعراض الطعن 
 3.صلى هللا عليه وسلم

                                      
 .احلحسني بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما: أي  3
 .31, 3رجال الكشي, ص   
 [  3: آل عمران] 1
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ٌة ٌة َلدودوعدوّ ! اء أهل األرض, فإهنا عندهم كاذب أما عائش  رضي هللا عنها, اليت هي خري نس
﴿إِّنَّ اللَّـَه : وقالوا يف قوله تعاىل !وال تطيع أوامر هللا !صلى هللا عليه وسلموتكتم علم النيب ! لعلي

دَْأمحرحكحْم َأن َتْذحَبحوا بـََقرَة ﴾
  !ا أن دذبح عائش قالوا إن هللا دأمر حممد  ؛  

وعمر . صلى هللا عليه وسلم متطاوٌل قليل األدب مع نساء النيب أنه عبد هللا بن عباسالوا عن قو 
صىواألمثل  أكثر . بن اخلطاب مأبوٌن دحنكحح يف دبر   .من أن ُتح

ُ:ُمعتقدهمُيفُاألئمة(3ُ

 دقول حممد .ركٌن من أركان الددن عند الروافض, وال دصّح التوحيد بدون اإلميان باإلمام   اإلميان باإلمام
نعتقد أن اإلمام  أصٌل من أصول الددن, ال دتم اإلميان إال باالعتقاد ": (عقائد اإلمامي )رضا املظفر يف 

 ."هبا

ودستغيثون هبم وددعوهنم . عصومون من اخلطأ, ومرفوعون إىل مرتب  النبوة, بل أكثرواألئم  عندهم م
 .ودبكون هلم بدل التوّجه إىل هللا عز وجل

وبنيه من بعد , وجيب السمع  اوهم دعتقدون أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد عنّي علي بن أيب طالب إمام  
ودؤمنون باثيَن عشرة إمام, أّوهلم علي بن أيب طالب . عندهموالطاع  لكل األئم  ح ى دظهر املهدي املنتظر 

, والثاين عشر عندهم وتوقّفت اإلمام  عند  "العسكري"رضي هللا عنه, ح ى وصلوا لإلمام احلادي عشر 
مل خيرج , و (هـ12 )املهدي املنتظر, وقد اختفى يف سرداب سامرّاء سن   حممد بن احلسن, أبو القاسم هو

 .عتربون اختفاء  حمنٌ  وابتالٌء من هللا خللقهود !ح ى اللحظ 

ُ:التقية(1ُ

يز هلم لعل هذ  التقي  هي السبب يف بقاء عقائد الرافض  خافي  على عوام املسلمني فرتة  طودل ,  فالتقي  جتح
 !إظهار ما ال دبطنون, وبالتايل فإنك لو جلسَت مع رافضيٍّ فقد تظنه أحد أعالم أهل السن 

الكايف يف  حمّدثهم قال. وأبنائه وكذبوا على علي رضي هللا عنه. قي  تسع  أعشار الددنوهم دعتربون الت
. "إن تسع  أعشار الددن يف التقي , وال ددن ملن ال تقي  له: قال رضي هللا عنه أن احلسني": صحيحه

                                                                                                
 .عن الكاظمي القزودين أحد أئم  الروافض( املنتقى من منهج االعتدال)نقَل ذلك ابن تيمي  يف   3
 [2١: البقرة]  
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 ."ترك الصالةالتقي  واجب , من تركها كان مبنزل  من ": القمي مفّسرهم وجعلوا تركها كرتك الصالة, قال
 .إمنا بادع أبو بكر وعمر تقي  اوزعموا أن علي  

 !؟بون منافقون دظهرون ما ال دبطنونفهل دحعقل أن دكون آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كّذا

ُ:معتقدهمُيفُأهلُالسنةُواجلماعة(6ُ

يخهم حسني بن الشيخ دقول ش. ودسّموننا بالنواصب! سبَق وقلنا أن الروافض دظنوننا نعادي آل البيت
بل أخبارهم عليهم السالم تنادي " (:احملاسن النفساني  يف أجوب  املسائل اخلراساني )حممد آل عصفور يف 

وذكر عالمتهم  ,"وال كالم يف أن املراد بالناصب  هم أهل التسنن.. بأن الناصب هو ما دقال له عندهم سحنيًّا
 !ن أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما من النواصبأ( النصب والنواصب)حمسن املعلم يف كتابه 

النواصب هم الذدن ناَصبوا علي بن أيب طالب العداء, والروافض اجلحّهال دطلقون هذا االسم على أهل و 
 !رضي هللا عنه امنهم أنّنا نبغض علي   االسن  واجلماع , ظنًّ 

قد أف ى بذلك أكثر من عامٍل و . فهم دستحلون دماء أهل السن  وأمواهلم وأعراضهم على ذلك؛ وبناء  
 .اجلزائري وحسن احلائري اإلحقاقيعندهم, منهم نعم  هللا 

ُ:اخلنجرُاملسمو م

اناهتم وإذا أردنا سرد خي. يف خاصرة األم  اإلسالمي  امسموم   اعلى مّر التاردخ مل دكحن الروافض إال خنجر  
حيث اّدعوا . ه احلسن واحلسنيوارج, ومن بعد  ولددب يف فتن  اخلخيان  علي بن أيب طال: خنتصرها. الحتجنا جمللدات

وخانوا املسلمني فرتة اخلالف  العباسي , وبتسهيٍل منهم دخل التتار بغداد وأعملوا اجملازر يف . نصرهتما وتركومها للقتل
 . املسلمني, وأشهر اخلائنني علي بن دقطني وحممد العلقمي, الذدن كانا وزراء زمن الدول  العباسي 

ويف : "لماء يف كتابه األنوار النعماني ن مما كتبه نعم  هللا اجلزائري امللقب عندهم بصدر احلكماء ورئيس العوكا
الروادات أن علي بن دقطني وهو وزدر هارون الرشيد قد اجتمع يف حبسه مجاع  من املخالفني, وكان من خواص الشيع , 

ا كلهم وكانوا مخسمائ  رجل تقردب ا, فأرادوا اخلالص من تبعات فأمر غلمانه وهدموا سقف احلبس على احملبوسني فماتو 
دمائهم فأرسل إىل اإلمام موالنا الكاظم فكتب عليه السالم إىل جواب كتابه, بأنك لو كنت تقدمت إىل قبل قتلهم ملا  

هذ    ,."خري منهر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتيس كان عليك شيء من دمائهم, وحيث إنك مل تتقدم إيلَّ َفَكفِّّ 
 !قيم  املسلم عندهم, تيس
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الناصر لددن : "وكان من شأهنم أن أثّروا على أحد خلفاء العباسيني ح ى تشّيع, دقول ابن كثري يف البداد  والنهاد 
 كان قبيح السرية يف. .العباسي. .هللا أبو العباس أمحد بن املستضيء بأمر هللا أيب املظفر دوسف بن املقتفي ألمر هللا

.. وكان اعتنق املذهب الشيعي.. م ا هلم, فخرب يف أدام العراق وتفرق أهله يف البالد, وكان دفعل الشيء وضد ـرعيته ظال
  .."ودقال كان بينه وبني الترت مراسالت ح ى أطمعهم يف البالد, وهذ  طام  كربى دصغر عندها كل ذنب عظيم

خيانات ) :أحيلكم على البحث القّيمهذا املقام,   دسعنا يفهذا غري خياناهتم يف مصر والشام, وألن املقال ال
 .لالستفادة هبذا الشأن(. للدكتور عماد علي عبد السميع حسني ,الشيع  وأثرها يف هزائم األم  اإلسالمي 

ُ:بعضُأقوالُالعلماءُيفُالروافض

أوقال - م سهمصلى هللا عليه وسلم, ليس هلالذي دشتم أصحاب النيب ": قال اإلمام مالك بن أنس -
  ."يف اإلسالم -نصيب

 ."أكذب يف الدعوى, وال أشهد بالزور من الرافض  من أصحاب األهواء, امل أر أحد  ": قال اإلمام الشافعي -
سألت أيب عن رجل شتم رجال  من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : عن عبدهللا بن أمحد بن حنبل قال -

 ."ما أرا  على اإلسالم": قالف
هللا عليه وسلم فاعلم أنه من أصحاب رسول هللا صلى  اإذا رأدت الرجل دنتقص أحد  : " زرع  الرازيقال أيب -

 ."زنددق
واملعتزل , واجلهمي ,  ,السيف, وأردؤها وأكفرها الرافض واعلم أن األهواء كلها ردد , تدعوا إىل ": قال الربهباري -

 ."فإهنم درددون الناس على التعطيل والزندق 
 . "الرافض  ال تنكح نساؤهم, وال تؤكل ذبائحهم, ألهنم أهل ردة": بن مصّرف قول طلح  -
, أو جاهال  ادكون رافضي وال جهمي إال منافق   إما منافق, وإما جاهل, فال: وهؤالء الرافض ": قال ابن تيمي  -

 هللا عليه وسلم مبا جاء به الرسول صلى ام  ـيهم أحد عالمبا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم, ال دكون ف
فإن خمالفتهم ملا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم, وكذهبم عليه ال خيفى قط إال على . مع اإلميان به

 اوأدض  ... فبهذا دتبني أهنم شر من عام  أهل األهواء": وقال يف جمموع الفتاوى ,"مفرط يف اجلهل واهلوى
 ."ق إىل هدم اإلسالمفغالب أئمتهم زنادق  إمنا دظهرون الرفض ألنه طرد

  قد تضافرت األدل  النقلي  والعقلي , واملرئي": (الشيع  الروافض طائف  شرك وردة)يف  قال أبو بصري الطرطوسي -
ددنهم دقوم على  ,خارج  عن مل  اإلسالم ,طائف  شرك وردة -عشرد  االثين-على أن الشيع  الروافض 

 ". على اإلسالم وأهلهواحلقد الدفني ب,وتصددق الكذ ,الَكذب والتكذدب
وأما أهل األهواء من اجلارودد  واهلشامي  واجلهمي  (: "الفرقح بني الفِّرق)قال عبد القاهر البغدادي يف  -

 ."رهم, وال جتوز الصالة عليهم عندنا وال الصالة خلفهما نكفّ فإنّ ... واإلمامي  الذدن كفروا خيار الصحاب  
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 :قال اإلمام القحطاين يف نونّيته -

ُشرُ إنُ ُكل  ُإنٍسُناطٍقُأوُجانُ ُ***ُمنُوطيء ُاحل ص ىُالروافض  ُمن
ُأصحابه ُوخونوا ُالن يب  ُوالعدوانُ ُ***ُمدحوا ُبالظلم  ُورمو هم 
ُ ُصحبـه ُوسبَّـوا ُقرابته  ُحب ـوا ُمنتقضانُ *** ُهللا ُعند ُجدالن

ُ

رون الصحاب , ودطعنون , ال دؤمنون بالقرآن, ودتطاولون على النيب, ودكفّ فهذ  هي الطائف  الرافضي  ؛وبعد
ودستحّلون تغيثون بغري هللا, م اخلَمس, ودسبأعراض الصحابيات, ودستحّلون الزنا باسم املتع , ودستحّلون السرق  باس

اقرأ أقواهلم بأن فاطم  بنت حممد ذهبت إىل ! اقرأ فتاواهم يف جواز التربّك بغائط األئم  :وال عقول هلم, دماء أهل السن 
  !زالت هناك مددن   بامسها الربتغال وما

هذ  الطائف  اليت أعلن الشيخ أبو مصعب الزرقاوي احلرب عليها ملا بدأت ميليشياهتا بتقتيل املسلمني والتنكيل هبم, بدال  
دقاتلها اجملاهدون يف العراق, وهذ  معتقداهتا, فهل دقول عاقٌل بانتساب هذ  الطائف   من مقاوم  احملتل الصلييب, وما زال

 !؟وهل دقول عاقٌل بالكّف عنهم !ملشرك  إىل اإلسالم وأهله؟ا

, كالشيخ بعدما عادَش تلك الطائف  شخصي ا وإن معظم من كان ددعو للتقارب مع الروافض تراجع عن دعوا ح 
ليس أدل على " (:موقف أهل السن  يف إدران)دقول الشيخ ناصر الددن اهلامشي يف ؛ رشيد رضا, ومصطفى السباعي

عوى التقردب من سوء حال أهل السن  يف إدران؛ فلو صدقوا يف دعواهم لقاربوا بني صفوف الشعب اإلدراين سن  خداع د
  ."وشيع 
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  .تعريف المسلمين الِكرام بطائفة النصيرية اللئام

 يف الذي ادعى النبوة والرسال  وغال "حممد بن نصري البصري"هي فرق  ظهرت يف القرن الثالث اهلجري على دد 
ئر أئم  الشيع  فنسبهم إىل مقام األلوهي , وانتشرت مقوالته يف الشام, وتكاثر أتباعه, وزاد املتنفذون يف مذهبه من الشعا

وقد نحسبت التسمي  إليه, وقد أمساهم البعض بالعلودني, ألهنم دؤهّلون  .غري ددن اإلسالم اواالعتقادات ما كونوا به ددن  
 .عنه علي بن أيب طالب رضي هللا

, فهي من ساعدت التتار يف دخول العراق الظهرطودل يف خيان  األم  اإلسالمي  وطعنها يف  باعٌ هذ  الطائف  هلا 
 احلددثوهدم عاصم  اخلالف , وهي من ساعدت الصليبيني يف الشام أثناء احلمالت الصليبي  القدمي , ويف العصر 

احملتل الفرنسي على تثبيت هذ  الطائف  ألنه دعلم مدى حقدها على ساعدوا الصليبيني اجلدد يف استدمار الشام, فعمل 
 . منها يف خدمته ا, فلن جيد خري  اإلسالم واملسلمني, ومدى قرهبا وحبها للكفرة املعتددن

4ُ:منُأهمُعقائدهم

 :تأليهُعليُبنُأيبُطالبُرضيُهللاُعنه -3

-سالم ن وعباد بقر وفروج, وبعد أن دخلوا يف اإلفإن هؤالء من أساسهم كانوا عباد أوثا ,وال تستبعد وقوع هذا
كان من أبرز عقائدهم؛ تأليه اإلمام علي رضي هللا عنه, زاعمني أنه إمام يف الظاهر وإله يف   -أو على األصح تظاهروا به

 .الباطن, مل دلد ومل دولد, ومل ميت ومل دقتل, وال دأكل وال دشرب

, اا خلق حممد  , وبالغوا يف كفرهم فقالوا؛ إن علي  اد اختذ علي حممد  جتلى يف علي فق وحبسب اعتقادهم؛ أن هللا
 :وحممد خلق سلمان الفارسي, وسلمان خلق األدتام اخلمس  الذدن بيدهم مقاليد السموات واألرض, وهم

 رب الناس وخالقهم املوكل بالرعود والصواعق, والزالزل: املقداد.  

  وران الكواكب, والنجوماملوكل بد: -"أبو ذر الغفاري"-أبو الدر.  

 املوكل بالرداح وقبض أرواح البشر: عبد هللا بن رواح  األنصاري.  

 املوكل باملعدة وحرارة اجلسد وأمراض اإلنسان: عثمان بن مظعون.  

 املوكل بنفخ األرواح يف األجسام :قنرب بن كادان. 

 
                                      

 .قام أحد اإلخوة مشكور ا بتجميع هذ  املادة ونشرها وطباعتها وتوزدعها يف بعض مساجد غزة  3
 ".بتصرف"اف للدكتور علوي السق( النصريد )عن كتاب    
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 :تناسخُاألرواح - 

ودعود سبب تعلقهم بالتناسخ إىل أهنم ال . ذهب جلسٍد آخرحيث دعتقدون أن الروح بعد خروجها من اجلسد ت 
 .دؤمنون بيوم القيام  وال باحلساب وال اجلزاء يف اآلخرة

والتناسخ حسب معتقد النصريد ؛ يف أربع صور حسب قرب الشخص أو بعد  عن اإلميان وطاع  األئم  أو 
 .نسخ, مسخ, فسخ, رسخ: عصياهنم, وهي كما دلي

 . وح من جسم آدمي إىل جسم آدمي آخرتقال الر فهو ان :أماُالنسخ

  .فهو انتقال الروح من جسم آدمي إىل جسم حيوان :وأماُاملسخ

  .فهو خروج الروح من جسم آدمي إىل جسد حشرة من حشرات األرض وهوامها:ُوأماُالفسخ

  .آدمي إىل الشجر والنبات واجلماد فهو انتقال الروح من جسم :وأماُالرسخ

 !بزعم أن روح أيب بكر أو عمر فيه عاشرهم أهنم كانوا دأتون بكلٍب ودضربونهوقد روى من 

ُ:تقديسُاخلمر -1

وجعلوا من أكرب اإلجرام؛ قلع شجرة , هلا ا, تشردف  "عبد النور"وأهنا تسمى  حيث زعموا أن هللا تعاىل دتجلى فيها,
 .العنب

ُ:اإلتيانُبصلواٍتُغريُصلواتنا_  

ُغريُالذيُأُ  ,(واحلسن وحمسن وفاطم  علي وحسني) :واسم صلواهتم نزلُعلىُحممدُصلىُهللاُعليهُوقرآٍن
وقد كشف الشيخ أبو بصري الطرطوسي وثائق قدمي  عن  ,(العني, السالم, والدستور) :ومن أشهر السور عندهم. وسلم

 .ددنهم ومعتقداهتم, دحرجع هلا على موقع الشيخ

ون األشخاص, وتحنسب الطائفةُاملرشديةنها, وهي دنضوي ُتت هذ  الطائف  اخلبيث  طائف  أخبث م , وهم دؤهلِّّ
نظاميني  اهي , لذا ال تستغرب أخي القارئ من املقاطع اليت تحظهر جنود  و لإىل سلمان املرشد الذي اّدعى األ هذ  الطائف 

 .دعذبون موحددن ليشهدوا أن ال إله إال بشار

صى  : لفتاوىاا القول املشهور البن تيمي  يف جمموع نذكر منه،ُوأقوالُالعلماءُفيهمُأكثرُمنُأنُحت 
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 ."هم أكفر من اليهود والنصارى وكثري من املشركني" -
وهبذا وأمثاله, دتبني أن الرافض  : "ل كيفي  معرف  إميان أحد الصحاب وقال رمحه هللا يف معرض جوابه على سؤا -

منصورة, بل هم من أعظم الطوائف  أم  ليس هلا عقل صردح, وال نقل صحيح, وال ددن مقبول, وال دنيا 
ُالنصرييةكذب ا وجهال  وددنهم ددخل على املسلمني كل زنددق ومرتد,  ُفيهم ُدخل واإلمساعيلي   ,كما

وغريهم, فإهنم دعمدون إىل خيار األم  دعادوهنم, وإىل أعداء اّلّل من اليهود والنصارى واملشركني دوالوهنم, 
ددفعونه, وإىل الكذب املختلق الذي دعلم فساد  دقيمونه, فهم كما قال ودعمدون إىل الصدق الظاهر املتواتر 

 ." لو كانوا من البهائم لكانوا محر ا, ولو كانوا من الطري لكانوا َرمَخ ا  : -وكان من أعلم الناس هبم-فيهم الشعيب

 

 .القومية والوطنية، غطاء الكافرين العفن

حبت, حاول الوطنيون والقوميون إخفاء ذلك والتلبيس على أهل  إن النظام القائم يف سوردا هو نظاٌم طائفيٌ 
لعقيدهتم النجس ,  سلمني يف سوردا ما هو إال تطبيق االسن , لكن أعماهلم فضحتهم, وإن ما درتكبه جنود النظام جتا  امل

 ! , بل وجيدون يف ذلك ثواب االيت تستبيح دماء وأموال وأعراض أهل السن

كانت اخلط  اخلبيث  إلذاب  أهل السن , وإخفاء طائفي  النصريدني بصهر   يب من سوردا,بعد خروج احملتل الصلي
اجلميع يف حزب البعث الذي أسسو  مع النصارى؛ ليكون مبدأ احلزب اإلميان بالعروب , وجعلها بددال لإلسالم, وخداع 

ا آنذاك وهج كبري, وحولوا الناس من الوالء أهل السن  مببادئ احلرد  واالشرتاكي  اليت دعلنها هذا احلزب, وكان هل ءأبنا
للددن إىل الوالء للحزب, وهم متمكنون من قيادته, وخيدعون العام  مببادئه, ح ى بلغوا سدة السلط  باالنقالب قبل 

دوا أهل السن  من املراكز املهم , وبدأت سلسل  من أربعني سن  ُتت شعار احلزب وهم خيفون طائفيتهم, فلما سادوا حيّ 
جوا ذلك مبذحب  محاة بعد مذحبيت تدمر وحلب اليت راح ضحيتها التصفيات والقتل املربمج لكل رموز أهل السن , وتوّ 

وهكذا أصبحت  ؛ا, وآذوهم أذى شددد  اوأذلوا أهل السن  ذال  عظيم   اآلالف من األسر السني  برجاهلا ونسائها وأطفاهلا,
 . من نسب  السكان (%31)م ال دشكلون أكثر من النصريد  تسيطر على احلكم يف سوردا رغم أهن

ملكر النصريد  اللئام, وهذا من فضل هللا, فاحلرب  يف التنبهوا أن أهل السن  بدؤ  درىاملتتبع ملسار الثورة السورد  
هناك بكل املقاديس هي حرٌب عقائدد , حرٌب بني فسطاط إميان وفسطاط كفر, حرٌب بني من دردد أن تكون كلم  هللا 

 .ي العليا ومن دردد أن تكون كلم  الكفر هي العليا, وهللا متٌم نور  ولو كر  الكافرونه
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 مسار الثورة السورية

, بل الثورة ليست األوىل ضد النصريد  أن هذ  إىل تحدث عن مسار الثورة السورد  املعاصرة, نوّد التنودهقبل أن ن
ه هللا, حيث ثار من مددن  محاة على الطاغي  املقبور حافظ والد سبقها ثورٌة أخرى على دَدي البطل مروان حددد تقبل

 .املسلمنيمن الف اآل , وقام املقبور حافظ وشقيقه رفعت بقمعها بشدٍة وعنٍف وقتلبشار

ا على سلط  الطائف  النصريد  وعدم مواجه  الثورة بدمودٍ  شدددٍة حرص   خاللواليوم دعيد االبن نفس الكرّة من 
 .مني من حكم خري بالد هللاالتمكني للمسل

 : وصدق املتنيّب إذ دقول

ُكلٌبُفاسرتحناُمنُعواهُ ُالكلبُجروٌُخلُ ***ُماتُيفُالربي ة ُفاقُيفُالنبحُأباهُف 

بثورات الربيع العريب, خرجت مظاهرات تطالب باإلصالح يف مدن سورد  عدة, كانت أوىل املظاهرات  اتأثر  
ر خرج الطاغي  بشار خبطاٍب أعلن فيه أنه سيعمل على إصالحات يف الدول , , ويف هناد  الشه(333 /31/1: )بتاردخ

: ويف السابع من إبردل أعلن عن منح اجلنسي  السورد  لألكراد السوردني الذدن ححرموا من اجلنسي  لعقود, وأعلن يف
 .رضت على البالد منذ ما دقارب النصف قرنعن رفع حال  الطوارئ اليت فح  (333 / /3 )

, يف (333 اخلامس والعشردن من إبردل لعام ) :العمليات العسكرد  النظامي  ضد املسلمني املدنيني يف بدأت
درعا ودوما, وبعدها بأدام يف بانياس مث محص مث تلكلخ, وهكذا إىل أن عّمت العمليات العسكرد  مجيع املناطق اليت 

 .شهدت احتجاجات شعبي 

قاٌت عسكرد  عن اجليش السوري النظامي, بدأها اجلندي وليد القشعمي هذا القمع من قبل النظام صاحبه انشقا
, بقيادة العقيد رداض "اجليش السوري احلر" :وتبعه بعدها آالف املقاتلني, وفيما بعد شّكلوا ما دحعرف باسم يف درعا,
انشقاقه على اهلواء  وانشقاقاٌت سياسي  بدأها النائب يف جملس الشعب عن درعا ناصر احلردري, الذي أعلن. األسعد

مباشرة عرب قناة اجلزدرة, وفيما بعد شكل املعارضون املدنيون هيئات التنسيق واجمللس الوطين السوري الذي توىل رئاسته 
تال ذلك  3.للمجلس نّحى بعد انتخاب جورج صربا رئيس ابرهان غليون, الذي استقال ليتبعه عبد الباسط سيدا الذي ت

الف الوطين السوري املعارض, والذي اعرتفت به دول اخلليج أوال , مث العددد من دول العامل, تشكيل ما دحعرف باإلئت
الشجب واالستنكار أثناء هذا اكتفت الدول راعي  حقوق اإلنسان وأرباب الدميقراطي  باإلدان  و  !ومنها دول الغرب

 !جلرائم النظام

                                      
 .املوسوع  العاملي , ودكيبيددا, بتصرف  3
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اك عدة مجاعاٍت جهادد  تقاتل النظام بشراس , مثل  مل دكن اجليش احلر وحد  ضد النظام, كانت هن ا؛ميداني  
 .كتائب أحرار الشام وجبه  النصرة

استطاع اجليش احلر حشد الزخم, فظن بعض الناس أنه ال دوجد من دقاتل النظام سوى اجليش احلر, مع  ا؛إعالمي  
يف تلك احلرب,  اكبري    العب دور  اإلعالم دو  .غري أن معظم العمليات اليت هّزت أركان النظام السوري كانت من تنفيذ 

يف الشام, يف حني تغفل اجلزدرة دور جبه  النصرة وحرك  أحرار  ىمهو حامي احلِّ  اجليش احلرتحظهر أن وغريها فاجلزدرة 
معاقل النظام النصريي, بل إن كل الضربات املوجع  للنظام كانت من فِّعل جبه  النصرة, كتحردر ثكن   الشام مثال  يف دكِّ 

عن تلك  وإْن ذكرت وسائل اإلعالم شيئ ا .و وقاعدة صواردخ حلب وضرب مقر هيئ  األركان ووزارة الداخلي  وغريهاهنان
 .سبت حاضن   شعبي   ضخم تكا أهنا  ااجلماعات فذلك من باب اخلجل, خصوص  

ُ:السلحُيفُسورياُثلثُطوائفُحيمل

. الطائف  اخلبيث  من خالل استعراض أهم عقائدها , وقد اّتضح كفر تلكبشارالطاغي  طائف  : الطائفةُاألوَل -
 اإدران, والنصريد  طائف  أشد كفر  من واال  من الشبيح  وجبه  القيادة العام  وحزب الالت وحرس  دقف معه

كذلك    من حزب الالت وإدران والرافض  ., نقل ذلك عنهم ابن تيمي من اليهود والنصارى بإمجاع العلماء
أمور مكّفرات, ليس أوهلا الطعن يف القرآن والصحاب  واالستغاث  بغري هللا, وال آخرها  لتّبسهم يف عدة كفار

أما أهل السن  الذدن دوالوهنا فهم مرتدون وفق إمجاع  .صلى هللا عليه وسلم اّدعاء العِّصم  ألحٍد غري النيب
﴿و م نُيـ تـ و ْلَّ مُم  نك ْمُُ:قوله تعاىلالعلماء, ألن إعان  الكافر على املسلم ردة, وتويّل الكافر دون املسلم ردة, ل

ه ْم﴾ نـْ   .ولعموم األدل  األخرى اليت دحرجع هلا يف مواضعها, 3ف إ نَّه ُم 

أما من دّدعي أنه دردد االنشقاق وال دستطيع ألن اجليش سيقتله, فإن انشقاق املئات من اجلنود حجٌ  
كافر والقتال ُتت رادته, واملوت ُتت راد  وعليه االختيارح ما بني العيش يف صفوف اجليش ال. عليه

ألن اجملاهددن  كما أنه يف مثل هذ  احلال  دحقتل وحسابه على هللا؛  .والسعيد من اختار الثاني . اإلسالم
من كان دنوي  ؛لو مسحتوا دا مجاع : ما أن دقول ادحعاملون بالظاهر, وال ميكن للمجاهد حني ددخل موقع  

 !قتل من مل دكن دردد االنشقاقاالنشقاق فليتنّحى ح ى ن

ُالثانية - تتلقى الدعم من دول الغرب وقطر وآل سعود, دسَعون لدولٍ  مدني  وألود  كتائب بضع  : الطائفة
وهذ  طائف  قتاهلا جاهلي,  .ويف أحسن األحوال, دول  إسالمي  وطني  ال خترج حدودها عن سوردا دميقراطي ,

وألجل  !سالم هو القتال لتكون كلم  هللا هي العليا, ال كلم  الشعبألن القتال الوحيد املسموح به يف اإل

                                      
 [.13: املائدة] 3
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: النيب عليه الصالة والسالم قد وّضح اهلدف الوحيد من القتال وهوو  نشر اإلسالم, ال حصر  يف قحطٍر معني,
 (.ي العليا فهو يف سبيل هللامن قاتل لتكون كلم  هللا ه)

لم  هللا هي العليا, ألجل ُتكيم الشردع  يف أرض اخلالف  املوعودة, ن دقاتلون لتكون كو جماهد: الطائفةُالثالثة -
: ه صلى هللا عليه وسلمقولِّ لق اداليت دتحّصلون عليها بعد املعارك, ويف هذا مص سالحهم دكون من الغنائمِّ 

 .الدولي  على قائم  اإلرهاب مدرج ٌ  وهي مجاعاتٌ , (وجحعَل رزقي ُتت ظل رحمي)
ار واستجداء اجملتمع والشجب واالستنك واألوراقَ  ها ال ُتمل السالح, ُتمل البياناتِّ رابع  لكن هناك طائف ٌ  -

 .من املقاتلني على األرض ارتاف هبال اعِّ   الدويل, وهذ

 

هللا  بالدهم, وقيمتهم, فهي خريةح  قيم َ  اوري املسلم, أهنم وَعوا جيد  الشعب السّ  االنتبا  يف ثورةِّ  ما دلفتح  إن أكثرَ 
تعلموا من جترب  ثورات مصر  وقد. من عباد , فكل مسلٍم دسعى ألن دكون من أولئك العباد تيب إليه خريتهجيمن بالد , 

فقد لذا  !إزال  علمايٍن حليٍق بعلمايٍن ملتحٍ  ,ا مل تأتِّ خبرٍي على اإلسالم واملسلمني, بل جمرد تغيري أقنع وتونس وليبيا, وأهن
طول أمد احلرب أّدى الجتا  . وما شاهبهح من ائتالفات وري املعارضالسّ  وا اإلئتالفَ العربي , ورفض اجلامع ِّ  رفضوا مبادراتِّ 

يف أول الثورة كانت تبدأ بالطبل والزمر  الثورة, لوجدنا أن املظاهراتِّ  ذكرداتِّ  الناس حنو ددنهم أكثر, فلو راجعنا شردطَ 
بل جمرد غضب مجاهريي من طغيان النظام, يف  معني, هدفٍ  دون ُتدددِّ  والرقص واألغاين, وكانت تنادي فقط باحلرد ِّ 

, إال بعض األصوات وضوحٍ  بكلِّ  إسالمي ٍ  بدول ٍ  دون معازف, وتطالبح  حني مظاهرات اليوم أصبحت خترج من املساجدَ 
َسب بعد ولكن النصرَ  موال واألعراض والبيوت واملساجد,واأل من الدماءِّ  وأمد احلرب هذا قد كّلف الكثريِّ  !النشاز د ال حيح

 قتله, وبعد أن قتله باسمِّ  , فقد دّل الغالم امللك على طردق ِّ دليلٍ  الدماء, وقص  أصحاب األخدود خريح  القتلى أو بكمي ِّ 
 كلهم,  املؤمننيَ  لقد فيَن قومح . إال امللك الطاغي  وجند , حفروا األخاددد للمؤمنني وأحرقوهم كلهم هللا, آمن الناس مجيع ا

وإذا مل ندفع مثن العّز يف . وا اجلن  ونعيمها, وهذا هو النصرالغالم هي املنتصرة, والقوم قد رحبولكنهم املنتصرون, ودعوة 
 ., فسندفع مثن الذل لقرونسننيبضع 

و أ ْخر ٰىُ﴿: قال تعاىل. جمرد جائزة ثانود  للمسلم, والنصرح  األوفر حظ ا هي اجلائزةح  بل إن هللا عز وجل عّد الشهادةَ 
ُاللَّـه ُو فـ ْتٌحُق ر يبٌُحت  ب ونـ ه اُن صُْ احرص على املوت تحوهب ": دوصي خالد بن الوليد يف فتوحاته الصّددقوقد كان . 3﴾ٌرُم  ن 
 ."إن هللا دقيم احلروب بني الناس ليصطفي منهم شهداء": ودقول ابن القيم, "لَك احلياة

الثورة, فالغرب مثال  دردد وبقوة من اجلهات على خط  العدددِّ  مع دخولِّ  ا؛قد دطول أمد احلرب أكثر, خصوص  و 
وما  اإلعماردستفيد من التدمري الكبري يف الشام ليضع له موطئ قدٍم بعد ذلك حبج  إعادة و . وريالسّ  التدخل يف الشأنِّ 

                                      
 [.31: الصف] 3
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بعض امللتحني للرتودج هلم بأهنم ميثلون اإلسالم املعتدل وفق  الغرب استخدموقد . كما حدث يف العراق  , متام اإىل ذلك
, كما حدث يف وال حال   الن نرى إسالم  ( اإلسالم هو احلل) :ن دصل أولئك للسلط  ُتت شعارأات الغرب, وما تصور 

أّدى لبعثرة أوراق الغرب يف سوردا كمثيالهتا يف ليبيا ومصر وتونس,  بسرع  الثورةعدم انتهاء و  .العراق وتونس وغريها
 .للنظام ووضعه يف موقع السلط  ُتضري بددلٍ  واعيمل دستط فهم ح ى اللحظ  ,وأعوانه

ُُ:مسألةُدخولُبعضُاجلهاتُعلىُخطُالثورةُيضعناُأما مُتساؤٍلُقدمٍيُجديد
ُ؟الثوراتُالعربيةُمنُصنيعةُأمريكاهلُ

 

 !ثورٌة أمريكية؟ هيهل 

ما فبالنسب  ملا حيدث يف العامل اإلسالمي من صراع بني الشعوب واألنظم  احلاكم  : "جييب األخ عزام املقدسي
 .هو إال حلق  جدددة من مسلسل الصراع بني احلق والباطل

فاألنظم  احلاكم  عندنا ما هي إال حاكم أمردكي ماسوين بالنياب , وجٌه دّدعي اإلسالم حيكم ددار املسلمني 
 على هذ  األنظم  اليت من ابقوانني الكافردن, وهذا يف ش ّى البلدان املسلم  دون متييز, وقد صمتت الشعوب كثري  

املفرتض اخلروج عليها, لكن اجلهل الددين وتغلغل األفكار الثورد  الكفرد  كالشيوعي  والدميقراطي  بني أبناء الشعوب أّدى 
 .لعواقب وخيم , أمهها توافق الشعوب مع األنظم  واملوافق  على أنصاف احللول

م ما كان وما دكون وما سيكون, فكل دعل اكا فهو جاهٌل اختذ من أمردكا رب  ن الثورات هي صنيع  أمردأمن دقول 
 .شيٍء يف العامل أمردكا واليهود هم السبب فيه, وكأن هللا عز وجل ال دد له يف ذلك, حاشا  وكال

أن دتم تعذدبه على  يف مصر وأمردكا طلبت من خالد سعيد! ليحرق نفسه يف تونس فأمردكا دفعت لبوعزدزي
 !صبح مقهورة مظلوم  مضطهدةتوأمردكا طلبت من الشعوب أن ! أددي الشرط 

سيفور املشروب, مث سرتى , رججَت زجاج  صودا مث فتحتها فجأةهو نفس ما حيدث إن  ما حدث من ثوراتٍ 
! دردد مسح األرض وتنظيفها, فأخوك دردد تنظيف األرض ليطلب من أبيك مصروفه فيما بعد أهل بيتكالعددد من 

! وأنت ستفعل ذلك لتكسب دعوة من أمك! ك باخلروج للمتنز وأختك ستسعى لتنظيف األرض كي دسمح هلا والد
 .ووالدك سيفعل ألنه حيب الرتاب  والنظاف 

 .كلكم ستقومون مبسح األرض من املشروب, لكن أهدافكم ليست واحدة  ؛أرأدت
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 .وهذا ما حدث يف ثوراتنا, شعوٌب مقهورٌة مظلومٌ  حمكومٌ  من أنظمٍ  مستبدة, ثارت على حكامها

بوجٍه ظامٍل آخر, لكن بنكه  جاهلي  أخرى, كما حدث يف تونس  ام  ـظال اتواء الثورات لتستبدل وجه  تردد اح أمريكا
 ! وليبيا

كما يف   حياولون اسرتجاع نظامهم أو االلتفاف على الثورة كي دظلوا حمتفظني مبوطئ قدٍم هلم الفلولُورجاالتُاألنظمة
 ! مصر

املرجّوة  ُتّرض عليها منذ سنوات, لتجعل األم  يف حال  جهاد مجاعي حيقق األهدافَ تردد احتواء الثورات, واليت  القاعدة
 !والعودة إىل اخلالف  الراشدة عند القاعدة وأمهها احلكم مبا أنزل هللا

مث إن توقعات احملللني حبدوث ثورات ليس باألمر الصعب, فالضغط دوّلد االنفجار, لكن لألسف غالبي  شعوبنا 
 !أمام عيَنيها ايها, وال تنظر مطلق  تنظر ُتت قدم

. "حنو شرق أوسط جددد": (33١ )رادس يف  كوندليزاملخطط للثورات, ودليله قول  اوملن دقول أن أمردكا هي 
 : أقول !وكأن قول رادس آدٌ  جيب التصددق هبا

  ولقاءاهتم املرئي  دعرف موعم املستسعى لعامل إسالمي جددد, ومن راجع كتب املشادخ وكلماهتَ  تأسيسهاالقاعدة منذ 
 !فلماذا ال تكون القاعدة هي اليت خلف الثورات؟ ؛ذلك

 ."!خيشونه كخشي  هللا أو أشد خشي  االبعض, ألهنم جعلوا أمردكا إهل   إمنا نسب  الثورات ألمردكا مرٌض متأصٌل يف نفوس

هم, ورجال  هاجر ألجل امرأٍة بددن فرار ا عندما هاجر املسلمون من مك  إىل املددن , هاجر معظمهم: وأضيف
وقال النيب صلى هللا , "مهاجر أم قيس" :أمسا ح الصحاب  ذلك امسها أم قيس, أبت أن تتزوجه إال أن دهاجر, فعندما فعلَ 

فالصحاب  مجيعهم هاجر, لكن : قلتح , (..إمنا األعمال بالنيات, وإمنا لكل امرٍئ ما نوى ): عليه وسلم احلددث املعروف
 !وهكذا الثورات, الكل دثور, ولكن لكل امرٍئ ما نوى. تلفالنوادا خت

  شاركون فيه, فاملشروع حيتوي خطط اإن مشروع الشرق األوسط اجلددد الذي دصّدعون رؤوسنا بهِّ كان احلكام مو 
وطني  والقومي  جيٍل مدجٍن جبان, ومتييٍع لعقائد املسلمني وتذودبها يف روابط الالتعليمي  إلنشاء كبرية من تغيرٍي للمناهج 

مل حيدث  كله  وهذا حبج  أهنا النظام األنسب للحكم,بدل الروابط الددني , وتعرد  املرأة حبج  احلرد , ونشر الدميقراطي  
تتعلق بتقسيم دول الشرق  اكما أن املشروع كان حيتوي بنود  . إال بفضل احلكام املرتددن الذدن خرج املسلمون عليهم

 . ساهم فيه احلّكام املرتدون, وانظروا ختّلي عمر البشري عن جنوب السودان مثاال   اا أدض  األوسط إىل دودالت, وهذ
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وإن وجود . صلييب اخلاص باملنطق -للمشروع الصهيو امضاد   اإذن فالثورات العربي  بإذن هللا ستكون مشروع  
أبناء األم  ومل مشلها, ال تفردقها كما  مون هذ  الثورات ودصلون هبا إىل بر األمان, دعمل على توحيدجماهددن صادقني حي

 .دردد أعداء هللا

 

 !هل هي حرٌب طائفيٌة أهلية؟

إهنا حرٌب أهليٌ  طائفي , فكلمتا الطائفي  واألهلي  حبد ذاهتما ليستا مذمومتني, ولكن من مّسى اخلمر  ؛نعم: نقول
الناس, هو نفسه من مسى احلرب بني احلق والباطل لينفر منه  امشروبات روحي   ليستسيغها الناس, ومن مسى اجلهاد إرهاب  

 .باألهلي  والطائفي  على سبيل الذم

 .لو رجعنا إىل التاردخ اإلسالمي, سنجد أن حروب النيب صلى هللا عليه وسلم كانت طائفي   وأهلي   بامتيازو 

وقد  . افرة وعلى رأسها قردشفالنيب صلى هللا عليه وسلم كان على رأس الطائف  املؤمن , اليت قارعت الطائف  الك
كانت كذلك أهلي , فقد حارب النيب قومه وقبيلته وأهل بلد , ويف معارك املسلمني مع املشركني قتل األخ أخا  واألب 

﴿ي ر يد ون ُأ نُي ْطف ئ واُن ور ُاللَّـه ُ سالم الذي دسعى الكافرون إلطفائه؛كل ذلك يف سبيل هللا, ويف سبيل بزوغ نور اإل. ابنه
ُك ر ه ُاْلك اف ر ون ﴾ ُأ نُي ت مَُّن ور ه ُو ل ْو ُاللَّـه ُإ الَّ وقد كانت إحدى طرق املشركني للتنفري من دعوة اإلسالم , 3ب أ فْـو اه ه ْمُو ي ْأَب 

 جلِّ وابنه والر  استقبال القبائل اليت تأيت للحج أو التجارة يف مك , وُتذدرهم من حممٍد ودعوته, وأن دعوته تفّرق بني األبِّ 
 .عيد نفسهردخ دح اواليوم الت. وزوجه

 :وكشف الوجوه الثورة السورية

قّنع  باإلسالم أو الوطني  فت العددد من الوجو  القبيح  املإن من حسنات طول أمد احلرب يف الشام, أهنا كش
 :فمنُتلكُالوجوهخ , ك الوجو  املسِّ املسلمون اكتشاف تلواإلنساني , ولو أن الثورة انتهت يف شهَردن ملا استطاع 

 :كشفتُوجهُالنظا مُالبعثيُ؛أوالًُ -

ما ددندن على املقاوم  واملمانع , وأنه ضد إسرائيل, أرض اجلوالن مسلوبٌ  منذ  اذلك النظام الذي كان دائم  
ذخائرها لصد الشعب املظلوم عن ه بطائراهتا ومدافعها و , يف حني ُتركت كل قواتِّ اأربعني سن   ومل حيرك ساكن  
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 أحقيمَ فاّتضحت الصورة جلي , وهي أن هذا النظام ما . املضّي يف ثورٍة تكفلها كل القوانني, الرباني  والدنيود 
ُ., حيمون الكافردن ودقتلون املسلمنيأبح النصريد  منذ نشأهتمأصال  إال حلماد  الكيان اليهودي, وهذا د

ُكشفتُوجهُفصائلُادُ ثانًيا - ُ:واملقاومةُعتُاجلهاد،

كما حدث يف مصر وتونس واليمن ملا استطاع املسلمون رؤد  حزب   بسرع لو أن الثورة السورد  انتهت 
وملا . أيب بكر وعمر, الداعي لقتلهم وسفك دمائهم الالت بوجهه احلقيقي, وهو الوجه الكار  ألحفادِّ 

القيادة -ت موقف املؤدد للنظام كاجلبه  الشعبي استطاعوا كذلك رؤد  الوجه احلقيقي لفصائل فلسطيني  وقف
  أفعال النظام على استحياءٍ  امستنكر   ابتسرّت كحرك  اجلهاد اإلسالمي, أو موقف   امؤدد   احمادد   االعام , أو موقف  

من دأكل من مغرف  السلطان و كحماس, كل ذلك حبج  أن النظام قّدم الدعم للحركات الفلسطيني , 
 !دضرب بعصا 

ُ:القاعدةُتنظيمُكشفتُوجهُُا؛ثالثًُ -

وقد   س  التاردخ والظروف دراس   دقيق ؟هذ  البصرية النابع  من درا ميلكح  القاعدةِّ  أن تنظيمَ  من كان دظنح 
 !ن حلمل السالح والقتال دون هدفكّنا نظنهم جمرد جمانني بأثواٍب قصريٍة ددعو 

على تلك  احلاكم , وقامت بالتحردضِّ  م ِّ على األنظ بالثورةِّ  لقد طالبت القاعدة منذ تأسيسها الشعوبَ 
كياٍن مسلٍم   لن تسمح للمسلمني بإقام ِّ  كانت تقول أن األنظم َ . بيان عوارهااألنظم  وكشف خباداها, وتِّ 

العمل لإلسالم,  لن دلبث وأن تقوم تلك األنظم  بالتكشري عن أنياهبا يف وجه كل من درددح  هلم, وأن الوقتَ 
ما كّنا . للعمل ألحزاهبم الكافرة كالعلمانيني والشيوعيني هلم احلرد  املطلق   كفرد ِّ ال النظرداتِّ  وأن أصحابَ 

نا نذرف الدموع وندعو العامل نصدق أقوال القاعدة, ح ى أتى ذلك اليوم الذي كانوا حيّذرون منه, فأصبح
تلك األنظم  لصمتنا عن  امستحق   امثن   وما زالت تسيل اليت سالت دماء املسلمنيلقد كانت ! ناتدلنج

من مل ددفع مثن اجلهاد, فسوف ": وصدق سيد قطب حني قال .وعدم خلعها قبل أن تستفحل يف قوهتا
 ."ددفع مثن القعود

ُ:كشفتُوجهُعلماءُالسوءُُا؛رابعًُ -

املسلمني والّذابّ   لددارِّ  أهنا احلامي ح ىل إ الرتودجِّ و  مل دكن لدى هؤالء العلماء همٌّ سوى الرتقيع لتلك األنظم ِّ 
. ودتها لألعمى واملبصر, فاألنظم  دتضح دمكذهبموأتت الثورات لتكشف  . عن أمواهلم وددنهم وأعراضهم

: , اّدعوا برباءٍة نصرهتا, فخرج هذا دقولالسورد  أنه ال حمال  لرتودض الثورة وحني أدرك هؤالء العلماء
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ن اجلهاد, ومل نسمع عن أحٍد من رجاله وأعل" علماء املسلمني"لـ  وخرج ذاَك ليعقد مؤمتر ا. الروافضاخندعنا ب
 ! نفر

بال  أهنم كانوا دتهمون اجملاهددن بأهنم خوارج تكفريدون, فمااملتلّبسني بلباس العلماء نسَي هؤالء اخلبثاء 
وألهنم لن  !ألن أولياء أمورهم أدّدوا الثورةولكنهم ال جيرؤون على القول هبذا ! ؟الثّوار, أليسوا خوارج أدض ا

 .ا اآلن احتواء الشعب الذي التّف حول الثورة مبختلف مشارب حركاهتادستطيعو 

اهؤالء العلما وبعض وال ميكن إسقاطه, وأن االستمرار يف قتاله إلقاٌء بالنفس  ء جعَل درّوج أن النظام قوٌي جد 
 الذي كان موجود  من النفاق ا اوالواقع أن هؤالء ميثّلون بالضبط بعض  . منه دماٍء ال طائلَ  إىل التهلك , وسفكح 

, ويف ذات الوقت مطالَبون أمام تالميذهم بتربدر موقفهم مما اأهنم جبناءح جد  و زمن النيب صلى هللا عليه وسلم, 
الغبي  لتربدر قعود , كأن تأيت لفتاٍة   حيدث من قتل املسلمني وانتهاك أعراض املسلمات, فيطلق تلك الشبه

 اولو كانت تردد العفاف حق  ! عض احملجبات ال حيرتمَن احلجابب متربج  وتنصحها باحلجاب, فتتحّجج بأن
مرار وهؤالء العلماء من أمثاهلا, دتحّججون بأخطاء اجملاهددن أو است. لناساكرتثت لاللتزمت احلجاب وما 

ُل ه ُع دًَّة﴾ :لكناحلرب دون أمٍل كما دظنون,  ُأل  ع د وا ُاخْل ر وج  ُأ ر اد وا ﴿ل ْوُ :ولولسان حاهلم دق ,3﴿و ل ْو
تّـَبـ ْعن اك ْم﴾ ُالَّ ُق ت ااًل الدماء, فهل من املعقول أن تلقي الورود على  وعجيب لتحّججهم بكثرة سفكِّ ,  نـ ْعل م 

 !؟فردن ليندحروا من أراضي املسلمنياجلنود الكا

ذلك القفص, رغم أنه سيغدو ودروح يف سبيل البحث عن  اب القفص لطائٍر فإنه سيطري تارك  لو فتحَت با
عن القاعدة, ألن هذا الشاّذ اعتاد األكل  اوقد جتد شاذ  . عٍش وليل  على غصنزقه, وقد دبيت ليل   يف ر 

ُ! دون تعب, بصرف النظر عن عبوددته والشرب واإلقام 

ُ!:مد عيُالدميقراطيةُوحقوقُاإلنسانُاجملتمعُالدويلكشفتُوجهُُُا؛خامسًُ -

إال ودردد اخلراب ال العمار, وهلذا جند  ال جييد غري هذا اجملتمع اخلبيث ما تدّخل يف قضيٍ  للمسلمني 
رغم  اترودض الثورة يف سوردا كما فعل يف ليبيا مثال  مل دتدخل عسكرد   دستطِّعوألنه مل . الشجب واالستنكار

وهلذا نرى هذا اجملتمع صامت ا عما ددور يف . حلأن جرائم النظام السوري فاقت ما كان دفعله اجملرم القذايف مبرا
وقد صرّح كريي اخلبيث يف . ألنه ال بوادر لسيطرة املسلمني على زمام األمور, على عكسها يف الشام! بورما

 .إذا مل نتدخل يف سوردا فإن قوة املتطرفني ستزداد: مؤمتٍر صحفي
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ولكنه سيلجأ للحرب ! ولكن الغرب لن دتدخل بنفسه إال بعد حني, فقد تعّلم من العراق وأفغانستان
وذلك بعد محل  إعالمي  ضخم  لتشوده من دسميهم  ., وهلذا فإنه دعّد العّدة لتجهيز صحواٍت جدددةبالوكال 

 .الكافرون وأزالمهم باملتشدددن

 !السلطة األولى ؛اإلعالم

 "اكذب ح ى دصدقك الناس"

 (النازي وزدر الدعاد  ,جوزدف جوبلز)

ُتكم يف  قضائي ؛. تنفيذد ؛ تنّفذ القوانني. لقواننيا تسنّ  تشردعي ؛: يف كتب السياس  إن السلطات ثالث دحقالح 
ولكنه يف هذا الزمان أصبح السلط  األوىل, إذ بدونه ال ميكن إقام  . وقال بعضهم أن اإلعالم هو السلط  الرابع . النوازل

د الشعب إال عرب فال ميكن مثال  تعبيد الشعوب للدميقراطي  اليت تضع سلط  التشردع بي. السلطات الثالث سابق  الذِّكر
 .دعاداٍت إعالميٍ  وكتَب وبرامج قود  إلقناع الشعوب بأن الدميقراطي  هي النظام األمثل حلكم البشر

ُاللَّـه ُ منذ بزوغ نور هذ  الدعوة اخلالدة؛ودور اإلعالم ضد اإلسالم واملسلمني معروٌف  ُن ور  ُل ي ْطف ئ وا ﴿ي ر يد ون 
عليه دواجه األنبياء عليهم السالم محل   إعالمي   شرس   من أولياء الشيطان, فقيَل عن لوٍط  وهلذا فقد كان, 3ب أ فْـو اه ه ْم﴾

ُأ قْـت ْلُ: وفرعون قال للناس عن موسى عليه السالم , ﴿إ نّـَه ْمُأ ن اٌسُيـ ت ط هَّر ون ﴾: السالم ومن معه من املؤمنني ﴿ذ ر وين 
ُأ نُ ُأ خ اف  ُاْلف س اد ﴾م وس ٰىُو ْلي ْدع ُر بَّه ُإ ين   ُاأْل ْرض  ُيف  ُد ين ك ْمُأ ْوُأ نُي ْظه ر  يـ ب د  ل 

وحممٌد عليه الصالة والسالم كذلك .1ُ
م بالكذب واجلنون والسحر   ضد معظم من كان دشّن احلمالت الدعائئولو تتّبعنا تاردخ الدعوة احملمدد  لوجدنا أن . اهتح

 .يب احلحقيقككعب بن األشرف وسالم بن أ  ؛الدعوة اإلسالمي  دهود

 فعلى سبيل املثال, كان التتار وٍب بأكملها,واإلعالم على مّر الزمان كان له الدور الكبري يف تغيري حكوماٍت وشع 
ش غري البشري ددخلون القرى النائي   مث. درتدون جلود احليوانات ودضعون القرون يف خَوذِّهم, ح ى توحي باملنظر املتوحِّّ

بطون احلوامل  رِّ , ودرتكبوا فيها أبشع اجملازر من بقْ خالي   من قوات اجليش االيت تكون غالب  , و للبلد اليت درددون غزوها
ليبّلغوا أهل القرد  اجملاورة مبا حصل, فيهرب السكان تاركني قردتهم,  ودرتكون بعض أهل القرد  دهربون, وذبح األطفال

أتى لغزو بالد , فينهار امللك وجيشه من قبل ح ى أن  غري بشريٍّ قد اجيش  وهكذا ح ى دصل اخلرب مللك تلك البلد بأن 
  .للبلد اليت تليهاانتشارهم  ودتم .وهبذا فقد كان التتار ددخلون البالد يف مدٍة قصرية .دصله التتار

                                      
 [.٢: الصف] 3
 [. ٢: األعراف]  
 [.2 : غافر] 1
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د السالم العلماء العز بن عب سلطانوكدعادٍ  مضادٍة هلذ  األعمال املغولي , قام سيف الددن قطز بناء  على فتوى 
وحني . أبواب املددن و  املنابر , وعّلق جيفهم علىمن عند البطن , أي قطع أجسادهم نصَفنيرسل التتار توسيط ابقتل 

على مواجه  التتار, وعلى اجلانب اآلخر حني رأى التتار ما حصل  رأى املسلمون فِّعل  قطز تشّجعوا وأدركوا أهنم قادرون
 . جالوت بفلسطنينيجال, وتواَلت االحداث ح ى هحزَم التتار يف معرك  علرسلهم أدركوا أهنم أمام نوٍع مل دألفو  من الر 

قامت العصابات اليهودد  بارتكاب بعض  :ويف العصر احلددث فإن اإلعالم له نفس الدور, فعلى سبيل املثال
ت الكثري من , ح ى هحجَّر وجمزرة كفر قاسم كمجزرة ددر داسني  اجملازر يف بعض القرى الفلسطيني  على النمط املغويل

 .قبل ح ى أن ددخلها اليهود من القرى

وكذلك نرى دور اإلعالم يف وضع هالٍ  حول أمردكا وتصودرها على أهنا قوٌة عظمى ال ميكن هزميتها, ح ى غَدت 
 وكنوٍع من الدعاد  املضادة كانت غزوة احلادي عشر, اليت أزالت هذ  اهلال  من! ظر البعض أهنا ربٌّ يف هذ  األرضيف ن

 .الصادقني وجيشها وأظهرت عجزها أمام ثلٍ  قليلٍ  من املسلمني اجملاهددنحول تلك الدول  اخلبيث  

, وإذا نظرنا إىل الربوتوكول اولكن مت التنظري فيه وسن القوانني والنظردات حددث  , اقدمي   اجد   القد كان اإلعالم مهم  
ألهدافهم  اتمامهم باإلعالم كوسيلٍ  لتغييب الشعوب ُتقيق  لعرفنا مدى اه 3عشر من بروتوكوالت حكماء صهيون الثاين

؟ إهنا تقوم ي تلعبه الصحاف  يف الوقت احلاضرما الدور الذ: "جاء يف ذلك الربوتوكول .احلقرية بالسيطرة على العامل
 ."رورد   ملقصدنابإثارة اجملادالت احلزبي  األناني  اليت رمبا تكون ض ابتهييج العواطف اجلّياش  يف الناس, وأحيان  

األخبار تتسلمها وكاالت قليل  ترتكز فيها األخبار من كل أحناء العامل, وحينما نصل إىل السلط  ستنضم إلينا : "ودقولون
وال نستغرب لو عرفنا أن روبرت مردوخ,   ".مجيع هذ  الوكاالت, ولن تنشر إال ما خنتار حنن التصردح به من األخبار

 .ماٍض على سريةِّ أسالفه كعب بن األشرف وسالم بن أيب احلحقيق .دهودي ؛"اإلعالمامرباطور : "ـامللقب ب

هلدم  درك أنه إعالٌم مسّيٌس دهدف دوم اوعندما تلقي نظرة  على اإلعالم بأنواعه املقروء واملسموع واملرئي, ت
 تستضيف محل  الشهادات العليا فمن الربامج اهلّدام  اخلليع  ُتت مسّمى حردات التعبري, إىل الربامج اليت. اإلسالم

لصق  باجملاهد ال خترج عن ومن ذلك أن !ليطعنوا يف اإلسالم باسم الثقاف 
ح
.. متخلف, رجعي, متشدد ) :جتد األلقاب امل

معتمددن يف ذلك على العقول اهلّش  والروح االهنزامي  اليت استطاعوا زرعها يف نفوس أبناء هذ  األم  دوم رضَيت ( إخل
 ااب حمتفظ  بدظل الشفهو دردد أن ولكنه مع ذلك ال ميكنه حمارب  اإلسالميني على صعيٍد واحد,  .وتركت ددنها بالدنيا

                                      
ودسرا برئاس  ثيودور هرتزل سن  بروتوكوالت حكماء صهيون, أربعٌ  وعشرون بروتوكوال  مت إقرارها يف مؤمتر بال بس 3

حيث حضر االجتماع أكثر من ثالمثائ  دهوديٍّ ليقرروا كيف دسيطرون على العامل للبلوغ هلدفهم املنشود . مـ38٢١
 . _وهو منهم براء_لوضع العامل ُتت محلك رجٍل من نسل داود عليه السالم 

 .٢8,83بروتوكوالت حكماء صهيون, ترمج  األستاذ عباس العقاد, ص   
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وهبذا فإنه , بأمٍل أن تقوم لإلسالم قائمٌ  عن طردق االنتخابات واجلمعيات اخلريد  والدعوة باحلكم  واملوعظ  احلسن  فقط
دضمن عدم توّجه هؤالء الشباب إىل اٍت تّدعي العمل لإلسالم, و دفرّغ طاقات الشباب املسلم يف أحزاٍب ومجاع

ودقوم اإلعالم بدوٍر كبرٍي يف الرتودج لتلك املبادئ املائع , . تسعى إلعادة سلطان هللا يف أرضه اجلماعات اجلهادد  اليت
 .عن اإلسالم شواذٌّ فهم  عن طردق اإلحياء أن ما تسمى جبماعات اإلسالم السياسي هي املمثل  لإلسالم, أما اجملاهددن

 .الذي تبثّه العربي  دعكس تلك الصورة( صناع  املوت)ولعّل برناجما  مثل 

ُ:اُعلىُالناس،ُويعتمدُعدةُوسائل،ُأمههااإلعل مُالكافرُأثرهُشديٌدُجدًُُو

 , معتمددنالرتويجُأنُالداعنيُللجهادُواجملاهدينُواحملرضنيُعليهُهمُفئٌةُمنبوذٌةُمنُاملسلمنيُأنفسهم -3
ومعتمددن كذلك  .فقهاء املاردنز الذدن رضوا أن دكونوا مطي   لقوى الكفر فتاوى وخطب يف ذلك على

على بعض املرتددن املتنكردن بزي اجملاهددن لقتل املسلمني األبرداء وإلصاق التهم  باجملاهددن, ومن ذلك 
سم اغتصاٍب للنساء بامن قتٍل للمسلمني و  يف التسعينيات ما كان دفعله اجليش اجلزائري املرتد

اجلماعات  أو عن طردق اخرتاق بعض. اإلسالميني الذدن فازوا يف االنتخابات وقّرروا ُتكيم الشردع 
 . ح أداة  لتكفري وقتل املسلمني بغري حقواالحنراف مبنهجها لتصب

ه املعتدل , وهو الوجبعضُاجلماعاتُاملتأسلمة،ُوالرتويجُعلىُأهناُالوجهُاحلقيقيُللسل مرؤوسُتلميعُ - 
لتحكم على فالن وفالن  أمم الكفروعجيب ألبناء أميت, دنتظرون . وما دونه فهو شاذٌّ عن اإلسالم! الوسطي
إن ددنكم دقول أنه ال : اإلدطايل الذي قال لعمر املختار ذّكرين ذلك باجلنرال  !معتدٌل أم متطرفهل هو 

  !أراَك تأوِّل لنا ددننا: ك املختار وقالفضح. جيوز لكم أن تقاتلونا إال أن تكونوا يف مثل قوتنا

 .رمحه هللا أسٌد من أسود اإلسالم

, ودرتقّبون أي خطأ بشريٍّ من اجملاهددن تقزميُجهودُاجملاهدين،ُويفُاملقابلُتعظيمُجهودُغريهمُوتكبريها -1
د على تقزمي جهو وكمثاٍل  ."دعملوا من احلب  قحب ": العامي للدندن  على وتر , ليكونوا كما قال فيهم املثل

قاموا بسحقِّ ثالث سيطراٍت  اإىل غزوة جراٍح الشامي, لوجدنا تسعنَي جماهد   لو نظرنااجملاهددن, 
 وآمر فوج الطوارئ, ,(اإلرهاب)عسكرد , ودخول مددن  حددث , واغتيال قائد قوات مكافح  اجلهاد 
تلك الدورد  من طلب اإلمداد,  واالشتباك مع دورد  شرط  صفود  والسيطرة على املوقف قبل أن تتمكن

توزدع بعض املواد اإلعالمي  على العوام, وأخريا  مت انسحاب اجملاهددن إىل قواعدهم  مت أثناء الغزوةو 
م لو قامت هبا القوات الصفود , أو األمردكي , أو الصحوات, لظّلت وسائل اإلعالعمليٌ  كهذ   .بسالم

تلك الوسائل تقول أن اجملاهددن فّجروا بيوت النقيض رأدنا  ولكن على! تتغّّن ببطوالت املشاركني فيها
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رأدنا اجملاهددن (  صليل الصوارم) :وعندما شاهدنا الغزوة يف إصدار! ستهدفني وقتلوا زوجاهتم وأطفاهلمامل
ادقومون بإخراج امل  . عن أعني أوالدهم وزوجاهتم طلوَبني من بيوهتم وقتلهم بعيد 

اليت مت فيها اقتحام سجيَن أيب غردب والتاجي وُتردر مئات أسرى ( الطواغيت قهر) :يف غزوة ؛ومثاٌل آخر
 !بوابتها والسجن أكثر من كيلومرت وملن دعلم, فإن أيب غردب قاعدٌة عسكردٌ  كبريٌة حصين , بني. املسلمني

ر ى خرٌب خجوٌل مي؟ ال شئ سو ا عند وسائل اإلعالموترقـّب   ايذ  وتنف افما قيم  اجلهد املبذول يف الغزوة ختطيط  
بينما يف صفق  وفاء األحرار يف غزة ضّجت الدنيا كلها ببطوالت  !على شردط األخبار يف الفضائيات

مئات اجملاهددن الذدن أسروا اجلندي اليهودي جلعاد شاليط, وأدت العملي  بعد مخس سنواٍت إىل ُتردر 
جهود من شارك يف تلك العملي , ولكن  بالطبع ال نقصد التقليل أو االنتقاص من. املسلمني من األسر

 .العدَل مطلوب

وقد ال دنتبه الكثري من الناس إىل أن : "خ أبو املنذر الشنقيطي حفظه هللاما قاله الشي وكمثاٍل على ذلك أدض ا
إذا ما قارنا  بالضج  اإلعالمي   ,ا مل ترافقه أي ضج  إعالمي ا صامت  خروج األمردكان من العراق كان خروج  

الشيعي وإظهار  " حزب هللا" رافقت انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان واليت كان هلا أثر كبري يف ترودج اليت
لقد حظي االنسحاب اإلسرائيلي بتغطي  أوسع مع أن االحتالل  !على أنه حامي محى العروب  واإلسالم

والسبب يف التعتيم اإلعالمي  !ناألمردكي للعراق ال تقارن خطورته وأمهيته باالحتالل اإلسرائيلي جلنوب لبنا
 :على االنسحاب األمردكي دعود إىل أمردن

 .التسرت على هزمي  األمردكان ح ى ال ترتفع معنودات املسلمني ودزدادوا قناع  بأمهي  اجلهاد -3

والضج  اإلعالمي  املرافق  , ا يف الرتودج هلاحرمان الدول  اإلسالمي  من أي تغطي  إعالمي  تكون سبب   - 
 .ا يف الرتودج للدول  اإلسالمي  والتفاف املسلمني حوهلااب األمردكان من العراق قد تكون سبب  النسح

وملا أدرك األعداء أنه مل دعد باإلمكان التعتيم على الدول  اإلسالمي  أوحوا إىل إعالمهم وإعالم أتباعهم باخلروج 
 3".عن الصمت وشن محل  شرس  ضد الدول  اإلسالمي 

عبد الرمحن البتريي  دقول الشيخ أبو. الوسائلُاإلعلميةُقلبُاحلقُباطًلُوالباطلُحقامنُشي مُتلكُُو - 
حملارب  هللا ورسوله وددنه,  اهم يف ذلك مّتبعون سن  أيب عامر الراهب, حني بّن مسجد  ": حفظه هللا

حممٌد دصّد : افقونواالسم أنه بيٌت من بيوت هللا, وعندما أمَر النيب صلى هللا عليه وسلم هبدمه, قال املن
 ."!عن سبيل هللا

                                      
 .2رفع املالم عن جماهدي دول  اإلسالم يف العراق والشام؛ ص  3
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تقوم أمردكا بقتل املسلمني يف بالد هللا الواسع , وال نسمع أي جلجل  إعالمي , بينما إذا قتَل ": وقال حفظه هللا
تَل أمردكا , بينما قدمودني ودتم الرتودج أن اجملاهددن قتل ٌ  .باخلطأ تقوم الدنيا وال تقعد املعصومنياجملاهدون أحد 

 ."!لمني دحعترب نشر ا للحرد للمس

ُاألساسيُتغييبُ -1 ُوطبعُجرائدُوجملتُهدفها ُوإذاعاتُمسموعة ُقنواتُفضائية العملُعلىُإنشاء
, وعزل اجملاهددن عن أمتهم, وأوضح مثاٍل لذلك قناة العربي , اليت ال همَّ هلا وال شحغل إال العقلُاملسلم

, دعم القنوات اهلابط  اأدض   ومن األمثل  على ذلك. ردنمهامج  اجلهاد واجملاهددن, وتلميع الكحفر والكاف
اليت تبّث األفالم واملسلسالت ليل هنار, والقنوات الرداضي  اليت تبث املباردات ليل هنار, كل ذلك 

ولندرك . إلشغال الفرد املسلم عن األمور املهم  يف حياته, وعن الدور احلقيقي الذي جيب عليه القيام به
لو رجعنا قليال  للتاردخ ف .كانك أن تقارن بني أطفال الصحاب , وأطفالنا اليومخطورة ذلك, بإم

فررمتح دا : اإلسالمي, لوجدنا الصبي  دعفرون الرمل يف وجو  املقاتلني الذدن عادوا من غزوة مؤت  قائلني
فر ليس له أي فالصحاب  كانوا دربون أوالدهم على عدم اجلنب, وأن الفرار من مواجه  اجليش الكا.  فـحرّار

: من أطفال الصحاب  عن فالن من الناس, ترا ح دقول ولو سألَت طفال   .تسودٍغ عند هؤالء الفتي  الصغار
 .شهد من الغزوات كذا وكذا

تح حني رأدتح , وقد صحدمابل ح ى الكثري من شبابنا, ال دعرفون من التاردخ اإلسالمي شيئ   ؛أما أطفالنا اليوم
ذدٍع دسأل طالب جامعات يف مصر عن عشرة العبني, فيجيب بسرع , عشرة ممثلني مل على اليوتيوب مقطع ا

 !ومغنيني, فيجيب بسرع , أما حني سأل املذدع عن عشرة صحاب  فاجملتهد فيهم عرف اخللفاء األربع 

عن ولو سألتهح ! ميسي أو رونالدو أو حممد عساف: ولو سألَت طفال  عن قدوٍة له يف هذا الزمان, جتد  دقول
له من الربامج على الفضائيات : وامللتزم فيهم دقول! شهد من احلفالت كذا وكذا: فالن من الناس, ترا  دقول

 .الددني  كذا وكذا

الفرق بني أطفالنا وبني أطفال الصحاب  هو الرتبي , فنِّساء الصحاب  كنَّ درّبنَي أطفاهلن على حب هللا ورسوله 
تها على تتّبع املوض  ائنا اليوم, تريّب ولدها على برامج هابط  وبنعلى عكس نس. واجلهاد يف سبيل هللا

تحذبح يف مساخل  اوهبذا فإن نساء اليوم دربنَي أوالدهم ليكونوا نعاج  . إال من رحم ريب! اتوأحدث الصيح
 .الطغاة, كما دقول الشيخ عبد هللا عزام رمحه هللا
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2- ُ ُلتنفري ُاجملاهدين ُضد ُمذمومٍة ُملصطلحاٍت ُعنهمالرتويج خوارج, : , ومن هذ  املصطلحاتالناس
ويفُاملقابلُيتمُالرتويجُملصطلحاٍتُظاهرهاُ .إلـخ.. تكفريدني, متشدددن, دمودني, متخلفني, رجعيني 

 .إلـخ.. واحلداث  والتقدمي   والعلماني , كالدميقراطي  اخلري

ُ.علىُاحلروفُولعلهُمنُاملهمُالتحد ثُعنُتلكُاملصطلحاتُباختصاٍرُشديٍدُلوضعُالنقاط

م للزاين احملصن, ودنكرون من أهم عقائد اخلوارج أهنم دكّفرون املسلمني بالكبائر, ودنكرون حد الرج: خوارج -
إلمجاع أهل السن  واجلماع , ودرون وجوب اخلروج على احلاكم  إلمام  جيب أن تكون لقرشي, خالف اأن ا

 3.دن, ومنهم جماهدي الدول  اإلسالمي وهذا كله خيالف أفكار وعقائد اجملاهد. املسلم الفاسق
 !دا كّفار: ودتم نشر هذا املصطلح بشكٍل مذموٍم كي دضمن الكافرون عدم وجود من دقول هلم :تكفرييون -

مبنهج أهل السن   ونلتزمد واجملاهدونإن التكفري حكٌم شرعٌي له ضوابط وشروط جيب أخذها بعني االعتبار, 
  .ون إال من أتى بناقٍض من نواقض اإلسالمواجلماع  يف التكفري, فال دكّفر 

ن اُ إن ملتنا هي مل  إبراهيم عليه السالم, اليت أمر هللا نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم باتباعها, يـْ ﴿مث َُّأ ْوح 
ُاْلم ْشر ك ني ﴾ ُم ن  ُك ان  ُو م ا ُح ن يًفا ُإ بـْر اه يم  ُم لَّة  ُاتَّب ْع ُأ ن  ٌةُقُ ﴿ :, ومل  إبراهيم هي إ ل ْيك  ُأ ْسو  ان ْتُل ك ْم ُك  ْد

ُ ُم نُد ون  آء ُم نك ْمُو ِم َّاُتـ ْعب د ون  ْمُإ نَّاُبـ ر  ُم ع ه ُإ ْذُق ال واُل ق ْوم ه  ُإ بـْر اه يم ُو الَّذ ين  اُُك ف ْرن اُب ك مُْاللَّـه ُُح س ن ٌةُيف  و ب د 
ُتُـ  او ة ُو اْلبـ ْغض اء ُأ ب ًداُح َتَّٰ ن ك م ُاْلع د  نـ ن اُو بـ يـْ هُ بـ يـْ  . 1﴾ْؤم ن واُب اللَّـه ُو ْحد 

ُ: دقول هللا عز وجل ُاْلغ ي   ُم ن  ُالر ْشد  ُق دُتّـَبـ نيَّ  ُالد  ين  ُإ ْكر اه ُيف  و يـ ْؤم نُب اللَّـه ُفـ ق د ُُف م نُي ْكف ْرُب الطَّاغ وتُ ﴿ال 
يٌعُع لُ  ُانف ص ا م ُْل  اُو اللَّـه َُس   ُب اْلع ْرو ة ُاْلو ثـْق ٰىُال   .3يٌم﴾اْست ْمس ك 

. إذن من شروط صح  اإلميان الكفر بالطاغوت, والطاغوت هو كل معبود ومحطاع ومّتَبع من دون هللا عز وجل
ومن البددهي أن كفرنا بالطاغوت دتضمن التكفري, تكفري كل ما خيالف عقيدتنا اإلسالمي , وكل من دتبع تلك العقائد 

 !وع, فتنّبهدة, أي األصول ال الفر أقول العقي .ودزدّنها للناس

                                      
براءة اجلهادّي من منهج )قد اختصرنا احلددث عن الفروق بني اخلوارج واجملاهددن يف مقاٍل سابٍق بعنوان   3

 (.اخلارجيّ 
 [.1 3: النحل]  
 [. : املمتحن ] 1
 [.12 : البقرة]  
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فمن هنا كان احلق لكل مسلٍم بالتكفري, لكن هناك مكّفراٌت واضح  ال شبه  فيها, كاالستهزاء بالكتاب أو 
ُتليل احلرام وُترمي احلالل, فهذ  أموٌر دستطيع املسلم الذي عند  أدىن نصيب من العلم أن و السن , سب الذات اإلهلي , 

 .ك ألهل العلم الفصل هباحيكم هبا, وهناك أموٌر قد تتشابه فنرت 

 ؟ن دسب الرب, هل هو كافر أو مسلمفال: اوإذا سألنا فالن  

 . كافر: سيجيب بسرع 

 .من نواقض اإلسالم اإذن ها هو الشخص العادي دكفِّر, ملاذا؟ ألن اآلخر قد ارتكب ناقض  

ُكيفيةُالتعاملُمعُالناس الشخص سابق الذكر الذي ف ؛وفقُعقيدةُالوالءُوالرباءُوترجعُأمهيةُالتكفريُلنعرف
ال جيوز تزوجيه من بنات املسلمني, ولو كانت مسلمٌ  متزوج  منه دحفرَّق بينهما, وال تكون له والد  على ابنته  :دسب هللا

رجع إىل ددنه  فإنْ  ادحستتاب ثالث  و إذا أرادت الزواج, وال تؤكل ذبيحته, وال دحدفن يف مقابر املسلمني لو مات على ردته, 
أميا رجل ارتد عن اإلسالم ): ذ بن جبل رضي هللا عنه إىل اليمنإنه دحقتل, لقوله صلى هللا عليه وسلم حني بعث معاوإال ف

 (.فادعحه فإن عاد وإال فاضرب عنقه, وأميا امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعها فإن عادت وإال فاضرب عنقها

 .اليت تتضمن حمب  املؤمنني وبغض الكافردن احملافظ  على عقيدة الوالء والرباء, اأدض  ومن أمهي  ذلك 

ُ:ُومنُاجلديرُذكرهُأنُالتكفريُوقعتُفيهُطائفتانُيفُالغلط

 .اخلوارج الذدن أصبحوا دكّفرون كل من خيالفهم -

 . ّفروا الكافردن األصلينيواملرجئ  وغحالهتم الذدن وصل هبم احلّد أن ال دك -

ومن الصنف ! ددفع فاتورة اهلاتف للحكوم الذي دكّفر من  "طالل بدوي"نا نتاج ذلك من الصنف األول وقد رأد
ومرسي الذي رأى نصارى مصر أشقاء  يف ! الذي درى النصارى إخوتنا املؤمنني "القرضاوي"الثاين وجدنا أمثال 

 !الوطن وال خالف عقائدي بيننا وبينهم

الذي " :(قس بن ساعدة) ال أجد ما أرد على هذ  الشبه  سوى مقول  املدّون أدهم شرقاوي: متشددون -
 .!"دحكثر احلددث عن املتشدددن حياول بطردقٍ  أخرى أن دقول أنه مائع

, البلد الفالينفمثال , يف واحلقيق  أن قياس التشدد من االعتدال خيضع ملفاهيم الناس, ال ملفاهيم الددن, 
. من الزمن اي عاىن من العلماني  دهر  بالنسب  لبقي  اجملتمع الذ االفتاة اليت تلتزم احلجاب العادي متشددة جد  

, ألهنا توافِّق األفكار املتغّلب  على تلك الطائف  من ابينما الفتاة اليت تلبس املادو  على البحر معتدل  جد  
  .الناس
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أضربح لَك مثاال  عّل بصريتَك هتتدي, لنفرتض أننا أمام  ؛واملسأل  يف التفردق بني املتشدد واملعتدل بسيط 
نبحث عن حكم صيام االثنني واخلميس فسنجد  . أنا أصوم دوَمي االثَنني واخلميس ألنه سن : ولرجٍل دق

أصوم االثنني واخلميس ألهنما فرٌض : ولو كان أمامنا رجٌل دقول. سن , حينها نقول أنه مسلٌم معتدٌل ملتزم
شدد الذي أتى مبا مل دأتِّ به نبحث عن دليٍل ددّعم قوله, فإن مل جند, فذاك املت. ومن مل دصحمهما فهو آمث

إذن فاحَلَكمح هنا يف مسأل  االعتدال والتشدد هو اإلسالم, فما وافقه فهو االعتدال, وما خالفه فهو . الشارع
 .التشدد أو التفردط

 
 ."واإلرهاب فردضٌ  يف ددن هللا؛ حنن إرهابيون": رحم هللا الشيخ عبد هللا عزام حني قال: إرهابيون -

إن من فطرة . هو إرهاب أعداء هللا !, ولكن ما اإلرهاب الذي هو فردضٌ  يف ددن هللا؟صدَق رمحه هللا
اإلنسان أن كل مجاع  تستخدم القتال بأنواعه للدفاع عن نفسها ومعتقداهتا مهما كانت تلك املعتقدات, 

 .سلمني فقطواإلسالم حني أتى نّظم تلك العملي , ألهنا مسألٌ  فطردٌ  موجودٌة يف كل البشر, ال امل
ولألسف اليوم أغلب األم  ال تعرف إال جانب الرمح  من اإلسالم, ومل تعرف جانب الشدة, وهلذا فقد "

استباح الكفار بيض  اإلسالم وهم مطمئنون, فقد نزعوا الشجاع  والشدة من صدور املسلمني عن طردق 
أختك ودهدم بيتك, باك ودنتهك عرض فرتاهم إذا جاء الكافر لبلدك دقتل أخاك ودعتقل أ .الدعاة املائعني

 ."!اإلسالم ددن رمح : قفز لَك من قال
ُب احلْ ْكم ة ُو اْلم ْوع ظ ة ُاحلْ س ن ةُ ﴿: فهم ال دعرفون من القرآن إاّل  ُر ب  ك  ُس ب يل  ﴿و أ ع د واُ :وال دعرفون! 3﴾ادْع ُإ َل ٰ

ُاخْل يُْ ٍةُو م نُر  ب اط  ُاللَّـه ُو ع د وَّك ْم﴾ْل  مُمَّاُاْست ط ْعت مُم  نُقـ وَّ ُتـ ْره ب ون ُب ه ُع د وَّ  . ل 
 !وكيف دكون اإلرهاب؟ رمبا ببيانات الشجب واالستنكار

وليس ذلك يف  أن أقاتل وبشّدٍة كل من جيرؤ على إدذاء ددين وعِّرضي وأرضي وشعيب, امن الطبيعي واملنطقي جد  
ددان  األكثر سلمي  على وجه األرض, فقد رأدنا ورأى العامل جمازر اإلسالم فقط, بل ح ى يف البوذد , اليت تعترب نفسها ال

جمرد ازدداد عددهم, ال عّدهتم أو قّوهتم, جعل دعاة . البوذدني ضد املسلمني ملا شعر البوذدون أن عدد املسلمني سيزداد
باإلرهاب, وتتبعه يف ذلك  الذي حيكم على اجملاهددن الدويل اجملتمعدرتكبون أبشع اجملازر, وذلك  !"السالم الداخلي"

ولو نظرنا فقط إىل تلك اجملزرة لعلَم كل صاحب لحبٍّ أن ذلك  .معظم دول العامل, صامٌت ال دتحرك إزاء تلك اجملازر
 .العامل ما هو إال كّذاٌب درتدي لباس الصادقني, حاقٌد درتدي لباس احلردصني

                                      
 [.1 3: النحل] 3
 [.23: األنفال]  
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سب  لإلصدارات اليت تحظهر شّدة اجملاهددن بالكافردن, ويف هذا الصدد أوّد التنوده على أنصار اجملاهددن, بالن
لنشر اإلصدارات اليت تحظهر رمحتهم باملسلمني, كي دظهر للناس أن الشدة تكون مع  اعليكم عند نشرها أن تستعدوا متام  

ئل اإلعالم الكافردن احملاربني واملرتددن, والرمح  مع املسلمني املوحددن, فإن تبيان جانب الشدة فقط من خالل وسا
وال تكونوا  . املغرض  أو أي أطراٍف مشبوهٍ  قد جيعل العوام دظنون أن اجملاهددن دتعاملون مع كل الناس بنفس النظام

بل جيب عرضه على اإلعالم, والتفاخر . أنا مع ذحبهم وقتلهم لكن دون عرض ذلك على اإلعالم: كبعض الناس دقولون
ولكم فيما كان دحنشر عن خالد . ذاء املسلمني أن هناك من دأخذون بثأرهم بشّدة, ليّتضح لكل من دفّكر بإداذلك أدض  ب

وهذا أمٌر أدركه . يف جيٍش ليغزوهم اإذا مسعوا أن خالد   اشددد   ابن الوليد عربة, حيث كانت الفرس والروم درتعبون رعب  
اد, تفاخروا وانشروا أن عندنا أبو وهيب لذا دا أنصار اجله. وهللا ألذهنبَّ وساس الشيطان للروم خبالد: الصددق فقال

ْلف ه مُْ﴿! وغري    .3﴾ف ش ر  ْدُِب  مُمَّْنُخ 

* * * 

فإن اإلعالم كما دعمل على وضع تلَك الصفات على سبيل الذم والسلبي , فإنه دعمل   ؛وعلى اجلانب اآلخر
 .كذلك على وضع بعض املصطلحات على سبيل املدح واإلجيابي 

ُ:ومنُتلكُاملصطلحات

الصفات سليم , ولكن دتم وضعها يف غري قالبها, فهم دطلقوهنا على كل من دناوئ :ُوسطيونُمعتدلون -
أم  -فالوسطي  اليت ذكرها هللا يف كتابه العزدز إمنا تكون ألننا . املشركني والكافردن واملرتددن اجملاهددن ودوادّ 

كم به على بقي  األمم دوم القيام  اسنكون ميزان   -اإلسالم واالعتدال هو االلتزام بكتاب هللا وسن  نبيه . حيح
 .إىل مينٍي أو دسار االحنرافدون 

فالثقاف  واحلداث  يف بالد العرب مت زرعها . اخلري, وباطنها شرظاهر هذ  األلفاظ  :تقدميونُمثقفونُحداثيون -
بالرتودج هلا وحمارب  األفكار  وبالطبع فقد محَل علمانيو بالدنا هذ  املسؤولي  وشرعوا. للتنّكر لإلسالم وتعاليمه

ومن تلَك األفكار اليت دتم الرتودج هلا وبقوة, العلماني , . كانت مشارهبا باسم التقدمي  واحلداث   أد ااإلسالمي  
قول الشيخ ناصر الفهد إدراج ولن خنوض هنا يف حكم العلماني  فقد صحنَفت الكتب يف ذلك, ولكن دكفينا 

, فضاَع منهم الددن, بالعلماني  الصحيح ح ى أن العلمانيني يف بالدنا ال دلتزمون نتبنّي فك هللا أسر  ح ى 
 إال أن من علمانيي الغرب من حيمل هم... فالعلماني  مذهب غريب كافر ": , دقول الشيخوضاعت الدنيا

و دبتكر أ... خيدم به جمتمعهم" امصنع  "أو دطور ... درهب به عدوهم" اصاروخ  "فمنهم من دنتج ... أمته 
وكافر جيعلك تقول احلق ... ح ى للمخالفني هلم " التعبري"وكلهم دؤمنون حبرد  ... دعاجل به مرضاهم" دواء  "

                                      
 [.1١: األنفال] 3
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وأما أكثر هؤالء الذدن بليت جمتمعات املسلمني ... مع خبث اجلميع ... خري من كافر حيجر عليك ... 
وال ...  امل جيعلوا لغريهم ذكر  ... سلطوا توإذا   " ...مفك صلص "فليس منهم من دقدر على صناع  ... هبم
تعهري "و" إفساد املرأة"يف ... ٍء واحد وإمنا برعوا يف شي... وال هم حيزنون " ... ليربالي "وال " حرد "

والفضائيات اليت ...والصحف اليت دكتبون فيها ... فانظر إىل مواقع الشبك  اليت أنشأوها "... اجملتمع
أما  " ...العري"و " التفسخ"ال دعرفون من الغرب إال " ... مواخري دعارة"شبه ما دكون بـجتدها أ... دددروهنا 

فأصدق تسمي  هلم ...  "التعهري"مههم أن دقودوا أمتهم إىل ... فهم عنها مبعزل " ... االقتصاد"و" الصناع "
 .3"قوادون"أهنم : وأعدهلا هي

 !قبل سقوط اخلالف , وبعد  ولتعرف فساد مذهب العلماني , انظر لتاردخ أمتنا

ُمتساحمون - وتلك الصف  جيب أن تنطلي على املسلمني بني بعضهم البعض, أو بينهم وبني الكافر غري :
احملارب, أما اإلعالم اخلبيث فريدد تعميم تلك الصف , حبيثح أنَك إذا جاهدَت اليهود يف فلسطني, 

فاملطلوب منَك  !على اإلطالق حٍ , فإنك غري متساميف مايل ونالفرنسيواألمردكان يف العراق وأفغانستان, و 
وإْن مل تفعل, فقائم  اإلرهاب ! عزدزي املسلم أن ُتين ظهرك باسم التسامح لريكبه كل من هّب ودب

 !بانتظارك

ُكأهناُمجاعة،ُأوُ, [وهذ  النقط  خاص  بالدول  اإلسالمي  يف العراق والشام] -١ أالُوهيُالتحد ثُعنُالدولة
واإلعالم يف هذ  النقط  خياطب العقول الباطن  للناس, فهو دعلم أن كثرة . "داعش"يفُُاختصارُاَسها

ُتكم على األرض ولو كانت غري موجودة دقتنع فعال  بوجود دولٍ   املخاَطبجتعل " دول "كلم    ترداد
هلذا دتم نسف  .ائب ُتّفز الفرد املسلم التّواق لوجود دولٍ  تكون نواة  للخالف  الغ" إسالمي "وكلم  . حقيق   

يها املسلمون ودظنوها غري موجودة, أو على األقل ال دعتاد عل كي. ني الكلمتني من وسائل اإلعالمهاتَ 
مع علم الكثري من املسلمني أنه يف حال وجود  اخصوص   .اومعنود   زوا للهجرة إليها ونصرهتا مادد اال دتحفّ 

 .دار إسالم وجب اهلجرة إليها

, إذا كانت الدول  هي من أنشأته وأطلقته على نفسها نفسه "داعش" ملسّمىوال اعرتاض على ا
والدول  اإلسالمي  نفسها نستخدم يف اللغ  العربي ,   ضمن علم النحت" داعش"باإلمكان وضع كلم  و 

فتستخدم ات, ر صتأي املخ( Acronyms)وهو ما دحسمى , باللغ  االجنليزد االختصار يف اسم الدول  

                                      
 .القوادون للشيخ ناصر الفهد ثبته هللا: من مقال  3
( ال حول وال قوة إال باهلل. )تكبري: نقول( هللا أكرب: )مثل. هو اختصار اجلمل  الكبرية يف كلم  صغرية: النحت   

 .حوقل : نقول
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(ISIS ) بدل(Islamic State in Iraq and Sham) , ولكن ذِّكرها على سبيل الذم واالنتقاص
ولتعرف كيف غّيب اإلعالم املعّن احلقيقي للدول ,  ., وهو من التنابز باأللقابعليه هو الذي نعرتض

: فقد ذكر يل أحد اإلخوة, أن أحد املهاجردن من بالد احلرمني, كتب له أخو  الذي ما زال يف بالد 
فاملسكني من املتابعني ألخيه على تودرت, "! َق مع الدول  اإلسالمي  وال تذهب لداعش فهم جمرمونإب"

 "!داعش"ويف ذات الوقت متابٌع للعربي  وأخواهتا اليت تذّم " الدول  اإلسالمي "والذي ميدح 

ُراهاُفوقُصدركُرابضـــــــــةأينُإ***ُهُاَسهاُداعشُكيُتسفُ ُقلتُ ُنُْإ

ُـــاهاُمنُحلو مُالرافضة(عشـُادًُ)أسـ***ُيُتراهاُياُفَتُوافتحُعيونكُك

      *         * * 

على احملاوالت اإلعالمي  اخلبيث  لتشوده اجملاهددن, كان البد من وجود جهاٍت إعالميٍ  تدافع عن اجملاهددن  وردًّا
ٍت مستمرة من اجليد لألفضل, على ونقال انوعي   ما ننظر إىل اإلعالم نرى تطور اوحنن عند. وتوّضح منهجهم احلقيقي

أمردكا العدو األول واألكرب للمجاهددن أن تقّر بذلك, وختشى بمما حدى . الرغم من قل  اإلمكانيات وكثرة املالحقات
واإلعالم كذلك له الدور الكبري يف جتنيد عدٍد من املسلمني التّواقني للجهاد, ولو . من إعالم اجملاهددن أكثر من غري 

ولعّل أسود اإلعالم اجلهادي رغم قل  املوارد واإلمكانات عليهم . بو دجان  اخلراساين رمحه هللا مثاال  لكفانا ذلكأخذنا أ
والبد لرسال  اإلعالم اجلهادّي من أبعاٍد وّضحها الشيخ . أن دقفوا أمام املخططات الغربي  اإلعالمي  بكل ما أوتوا من قوة

نظرد  اإلعالم والتحردض لدعوة : يف الباب الثامن( دعوة املقاوم  اإلسالمي  العاملي )به أبو مصعب السوري ثّبته هللا يف كتا
 .املقاوم  اإلسالمي  العاملي 

ُ:أبعادُالرسالةُاإلعلميةُلدعوةُاملقاومةُاإلسلميةُالعاملية":ُيقولُالشيخُأبوُمصعبُثبتهُهللا

 (. أركان الددن  وأسسه –املقدسات  –العقائد )الدفاع عن  :البعد الددين: أوال   -
 .(مقومات الوجود –األرض  –لثروات ا) الدفاع عن  :البعد االقتصادي: اثاني   -
 .(الكيان احلضاري مقومات الوجود  )الدفاع عن  :البعد السياسي: اثالث   -
كالغرية , روث الدفاع عن الكرام  واألعراض والقيم واملثل واألعراف والتقاليد العالي  املو  :البعد العاطفي: ارابع   -

 .ومحاد  العرض والشرف, ول والرج

 :عوة املقاوم  اإلسالمي  العاملي خالص  نظرد  اإلعالم والتحردض لد: وقال
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ها عربي, جاهلهاعاملها و . كل األم  بكل شرائحها  .خطاب املقاوم  متجه لألم  :جه  اخلطاب: أوال   -
: الكل مقصود بدعوة املقاوم  كما قال تعاىل, هافقريها وغني, ذكرها وأنثاها, قاعدهاعاملها و , وعجميها

ُاْلم ْؤم ن ني ﴾  .  أي كل املسلمني ؛كل املؤمنني 3﴿و ح ر  ض 
هو دفع الصائل وأنه فرض عني على كل مسلم ومسلم  وتفاصيل الفحوى حبسب   :فحوى اخلطاب: اثاني   -

 . لكل فئ  مبا دناسبها وهناك اخلطابات اخلاص , فهناك اخلطاب العام املوجه للعموم, كل شرحي 
على قدر أفهامهم وعلمهم وثقافتهم ولغتهم , خطاب الناس على قدر عقوهلم: أسلوب اخلطاب: اثالث   -

. أسلوبه التأليف والرمح  ومجع املفرق ونفي أسباب الفنت والتفرق, لعموم األم  هفاخلطاب العام املوج؛ ونوعها
. اخلطاب اجلاد والعاطفي والقائم على  بالكتاب والسن  وأسلوب ذلك. من أجل االجتماع على دفع الصائل

 . وأما اخلطاب اخلاص فأسلوبه ما دناسب حال أهله من الثقاف  واجلنس واحلال اخلاص هبم

: كما أسلفنا استخدام الوسائل الشعبي  والعصرد  يف آن واحد وعلى رأسها: وسائل إدصال اخلطاب: ارابع   -
واملصورة إلدصال , وإدصال رسالتنا بالوسائل املقروءة واملسموع . كومبيوترالفضائيات وشبكات االتصال وال

 .اهـ .رسال  املقاوم  إىل كاف  طبقات وشرائح األم 

* * * 

أدىن تلك اجلوانب هي ورشات من جوانب اإلعالم, واحٍد على أنصار اجلهاد أن دقوموا ولو على جانٍب جيب و 
جوب فلعدة أموٍر هام , نذكر أما الو . ر اإلصدارات اهلام  املطلوب إدصاهلا للعوامالنشر اليت تقوم هبا بعض الشبكات لنش

 :منها

وملا كان كن أكثر, وله دوٌر خطرٌي مت توضيحه يف السطور أعال ,  دأن اإلعالم هو نصف احلرب, إْن مل -3
دقول  .إعالٌم مضادللكافردن إعالٌم دستندون عليه يف تشوده صورة اإلسالم واجلهاد, توّجَب أن دكون هناك 

إذا تفوَّق العدو الكافر على املسلمني يف فنٍّ من الفنون أمثَِّ مجيعح املسلمني ما مل : بعضح السلف فيما معنا 
 .دتفوقوا عليهم بفنهم

اهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم ج): أن اإلعالم نوٌع من أنواع اجلهاد, قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم - 
 .ملن ال دستطيع اجلهاد مباله أو نفسه افاجلهاد باللسان دحعترب واجب   .وا  اإلمام أمحد وأبو داودر  (وألسنتكم

بصفتنا أنصار اجملاهددن, وأنصار دول  اإلسالم, توّجب علينا أن نعمل جهدنا للدفاع عن اجملاهددن  -1
دمنا غري قادردن على  ما على صدورنا "جملاهددننصرة ا"فمن األفضل أن ال نعّلق وسام  والدول , وإال
 .ُتّمل تبعاته

                                      
 [. ٢: النساء] 3
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إّن معارك اجملاهددن مع أعدائهم تدور اليوم على : "لشيخ أيب محزة املهاجر رمحه هللاخنتم هذا الفصل بنقل قول ا
وردن هاّمني  : حمِّ

 .هو احملور العسكري: األّول -

هتا وقَِّيمها وأرسى دعائم التبعي  هو حمور جماهب  اإلعالم الشيطاين الذي مسخ هود  األّم  وحّرف عقيد :والثاين -
َم قذائف اإلعالم أكثرح فتك   م قذائف  اوأشدح خطر   اواهلزمي  النفسي , فإنَّ محِّ على األّم  ورجاهلا من هليب محِّ

أن دناضلوا على جبهٍ   االطّائرات, ولذا دنبغي على اجملاهددن الذدن وفّقهم هللا لكسر شوك  أعدائهم عسكرد  
 اوكان رسول اّلّل صلى هللا عليه وسّلم دوّظفح أكثَر أساليب اإلعالم يف عصر  تأثري  .. عالمأخرى هي جبه  اإل

دنافحح عن اإلسالم  اكما أنّه صلى هللا عليه وسّلم اخّتذ خطيب  ,  على نفوس أعدائه أال وهي الشعر اوأشّدها وقع  
 .3"واملسلمني, هو ثابت بن قيس ابن مشّاس املبّشر باجلّن 

*       ** 
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 ريُة جهاد النكاحِف

ُه م ُاْلك اذ ب ون ﴾ ُاللَّـه ُو أ ولـ ٰئ ك  ُيـ ْؤم ن ون ُب آي ات  ُالَّذ ين ُال  5ُ﴿إ َّنَّ اُيـ ْفرت  يُاْلك ذ ب 

أهل الباطل على حمارب  أهل احلق بش ّى الوسائل والسبل, سواء كانت تلَك الوسائل أخالقي   أم غري عمل لقد 
كانت فرد  جهاد النكاح من قبل أنصار النظام الطاغويت يف   ألن اإلعالم سالٌح مسّخٌر يف احلروب, فقد اونظر  أخالقي , 

 !الشام, فهم قوٌم قبلوا عبادة بشار, ألن دقبلوا هنش أعراض املسلمات؟

لسن  أبناء قد انتشرت شبه  جهاد النكاح يف املواقع املؤددة للنظام السوري, ولكن املخزي واملشني تداوهلا على أ
نـْي اُ: أهل السن  واجلماع , غري آهبني بقوله تعاىل ُالد  ُيف  ُل ع ن وا ن ات  ُاْلم ْؤم  ت  ُاْلغ اف ل  ُاْلم ْحص ن ات  ُيـ ْرم ون  ُالَّذ ين  ﴿إ نَّ

اٌبُع ظ يٌم﴾ ر ة ُو ْل  ْمُع ذ  و اْْلخ 
 .ملن فتح هللا على بصر  وبصريته اوإن الرد على هذ  الشبه  سهٌل جد   . 

زواج املناكح  اليت تقوم به : "صحاب الشبه  قالوا إن الشيخ حممد العردفي عرب معرّفه يف تودرت غّرد باآليتأ -
هددن يف سورد  وهو زواج ا مع اجملارمل  جائز شرع  أو أو مطلق  أا فما فوق عام    3املسلم  احملتشم  البالغ  

زواج كذلك وهو دشد عزمي  اجملاهددن وكذلك خردن بالآساعات لكي دفسح اجملال جملاهددن جل بحمدود األ
 ."  ملن جتاهد بهوهو من املوجبات دخول اجلنّ 

سبح  احرف   3 3ونسَي أولئك احلمقى أن تغرددة تودرت املسموح هبا ال تتجاوز  فقط, مع العلم أن التشكيالت ُتح
  !احرف   321ا, وتغرددة الشيخ العردفي املزعوم  قد بلغت أدض   احرف  

 .األمر حباجٍ  للشيخ حممد العردفي ليخرج ودنفي هذ  املهزل , فإهنا منفيٌ  من تلقاء نفسهاومل دكن 

غسان بن جدو بنشر مقاطع فيددو تقول أهنا لفتياٍت تونسيات يف سوردا من أجل لقامت قناة املياددن التابع   -
 .(دا مببارك  سلفّي جهاد النكاح واملناكح  يف سور ) :وعنوان الفيددو على اليوتيوب. جهاد النكاح

واحلقيق  أن األخوات الاليت ظهرَن يف املقطع هّن جماهداٌت شيشانياٍت قحتلَن يف سبيل هللا, وقد صدر املقطع 
 .(wmv.جماهدات الشيشان ) :وعنوان املقطع على اليوتيوب. ااخلاص هبّن قبل عاَمني تقردب  

كل ما ": ألمر فقال يف حوار مع صحيف  الوطن القطرد نفى هذا ا اوزدر الداخلي  التونسي سابق  علي العردض  -
هو موجود جمرد أقوال وتصرحيات واعرتافات من هذ  اجله  أو تلك وأشياء تنسب إىل أناس دتحرجون من أن دذكروا 

                                      
 [.331: النحل]  3
 [.1 : النور]  
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ل وددعني بأنه عم ولذلك أنا أُتفظ على اجلزم بوجود تونسيات ميارسن هذا العمل املشني, أمساءهم والتحردات متواصل ,
وأما ما مت قوله  ,وليس هناك أي دليل قاطع ألي واحدة تكون فعال فتاة متددن  وتقول هذا الشيء ,مل أمسعددين مشروع,

, فاملوضوع اإلثبات وأُتفظ على النفي الكلي وتركيبه من هنا أو هناك فهو مازال قيد التمحيص ولذلك أُتفظ على
 ".بصدد التمحيص

. واجليش احلر اعتربوا ما دسّميه املتخلفون جبهاد النكاح زنا مكتمل األركانكل الفصائل اجلهادد  يف سوردا  -
ائر, مث دنهش هو أصال  أن خيرج اجملاهد من أجل الذود عن أعراض احلر  اومن غري املنطقي عقال  وال شرع  

 .ولكن ماذا نقول يف الروافض؟ أجهل الناس عقال  وأكذهبم نقال! أعراضهنَّ بنفسه
الفرنسي  قالت أن هذ  الفِّرد  هي إحدى حماوالت النظام لتشوده املعارض  السورد  والتغطي  صحيف  لوموند  -

 !عض السفهاء ال دصدق إال الكافردنلعلمنا أن بإال  نستدّل هنا بقول الصحيف  الفرنسي  وال .على جرائمه
أسهل من عملها, فبعض الفيددوهات اليت تظهر فيها بعض النساء لالعرتاف بأهنّن ذهنَب لسوردا ال دوجد  -

االنساء  وميكن استئجارها لتتكلم هبذا الكالم, وهي بالضبط ال تفرق عن املمثل  اليت تعرض  رخيصاٌت جد 
, والسورد  بشكٍل وكذلك فإن املخابرات العربي  بشكٍل عام !جسدها على مالدني املشاهددن يف األفالم

ا  !يف تعذدبك لدرجٍ  تنسيك امسك خاص بارعٌ  جد 

 !رمتين بدائها وانسلت! ؟ء, فيما دحسّمى باملتع ن درّخص أعراض النسا, هل نسَي الروافض أهنم مَ ري اأخ -

* * * 
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 التبصرة بجبهة النصرة

 أمريها الشيخ أبو.  يف أرض الشامهي منظم  سلفي  جهادد  تطالب بإسقاط النظام إلقام  شرع هللا جبهةُالنصرة
, أن الشيخ اجلوالين وقتها كلمٌ  صوتيٌ  للشيخ أيب بكر البغدادي أمري دول  العراق اإلسالمي   وقد كشفت. حممٍد اجلوالين

 . ومقاتلي جبه  النصرة ما هم إال امتداٌد لدول  العراق اإلسالمي 

أهنا فرضت نفسها وبقوة من خالل عملياهتا اليت  عالمي  خبصوص جبه  النصرة, خصوص امل هتدأ املاكينات اإل
ماذا  وال أدري  .قيَل بأن جبه  النصرة حج  من النظام ليربر عنفه حنو املسلمني يف سوردا. هر النظام النصرييقصمت ظ

, وجبه  النصرة 333 /العمليات العسكرد  النظامي  بدأت يف أبردلف! نظام قبل اإلعالن عن جبه  النصرةكان مربر ال
النصرة خلوض  عمليات النظام العسكرد  هي مربر جبه إذن فاألصح أن نقول أن .  33 /خرجت للوجود يف دنادر

   !املعارك مع النظام

وقد كشفت كلم  البغدادي األخرية أن دول  العراق ! سوردا" أصدقاء"ا من مؤمتر وقيَل أن جبه  النصرة تتلقى دعم  
 .اإلسالمي  تقامست ميزانيتها مع جبه  النصرة

نصرة, من قبل مقاتلني معارضني آخردن, وعدة صحف حملي  من جهٍ  أخرى توالت شهادات حٍق يف جبه  ال
 .ودولي 

ُالشيخُالبغدادي الدولةُاإلسلميةُيفُ" :من فصول اجلهاد, حيث أعلن عن قيام اكانت فصال  جددد    كلمة
 .ل رضا وموافق  اجلميعوبالطبع فإن هذا املشروع مل دنَ . "العراقُوالشا م

 

 امتداد دولة اإلسالم إلى بالد الشام

ااحلقيق ح أنين كنتح يف بدا  وقفت ضد مشروعومل أكن ذا بصريٍة يف هذا املوضوع, ف د  اإلعالن سخيف ا جد 
كما شهدوا اجلهاد السوري هبذا   يواحلقيق  أن الكثري من الناس وقف ضد  ألهنم مل دشهدوا اجلهاد العراق !االمتداد

, فالبغدادي هنا هو صاحب دي هو من انتدب اجلوالينمل دستطيعوا فهم أن الشيخ البغدا رمبا , وكذلك فهمالزخم
وصف الشيخ أيب بكر البغدادي على لسان الناطق باسم الدول  الشيخ أيب حممد العدناين حفظهما  تذّكرتح  مث .األمر

ى يف إثر  مرٍي كأيب عمر؟ فعلوملا جتندل أبو عمر قلنا أىّن لنا بأ: "هذا العدناين, قال حبّ  , وسبحان من وضع يف قليبهللا
عاملٌ عامٌل , إن كنتم تتساءلون عنه فإنه حسييٌن قرشٌي من سالل  آل البيت األطهار, وما أدراكم من أبو بكر, بكر أبو

مع ذكاء , مع حلم وعدل ورشد وتواضع أيب عمر, رأدتح فيه عقيدة وجلد وإقدام وطموح أيب مصعب, عابٌد جماهد
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احملن وصقلته الفنت يف مثاين سنني جهاٍد دستقي من تلك البحار ح ى غدا وقد عركته , ودهاء وإصرار وصرب أيب محزة
وفدائه , حريٌّ به أن دحتقّرب إىل هللا بالغسل عن قدميه وتقبيلها ودعوته أمري املؤمنني, جذدلها احملّكك وعذدقها املرّجب

وإين ألحسب أّن هللا , امسه ورمسهولو كان ميكنين لكشفت لكم عن . وهللا على ما شهدت شهيد, باملال والنفس والولد
 3".الدول  بأيب بكرء فهنيئ ا لكم دا أبنا, عز وجل قد اختار  وحفظه واّدخر  هلذ  األدام العصيب 

قراٍر من  هلذا املنهج إال بضع  شهور, وتعرتض علىميضِّ على انتمائَك , مل ها األخرق القاعدأد  : تح يف نفسيفقل
ن الشيطان الرجيم, وشياطني استعذتح باهلل م مث ؟الرصاص والقذائف يف امليدان على نغمات رجٍل طححن يف املعارك وترىّب 

وأعدتح النظر يف املوضوع, ورجعتح للتاردخ ماضيه ألعرف حاضر  وما دحنتظر يف  واستغفرتح ريب عما بدَر مين !اإلنس
 .مستقبله, فهكذا تعلمتح من القاعدة

ُأعمـارًُُ**ُُ*ُُُوم ْنُو ع ىُالتاريخ ُيفُصدرهُ  ُإَلُع ْمـرهُ ُاأضاف 

 !سنني, منذ الغزو األمردكي للعراقلنعحد بالتاردخ للخلف بضع 

ومن املرّجح أنه قد عمل قبل الغزو العراق على رأس أقل من عشردن رجال,   مصعب الزرقاوي بعد الغزو نزَل أبو
, ومن قدرته على ُتليل سه األمين العايلللغزو, وذلك نابٌع من ح ستعداد اعلى تشكيل مجاعات أو خالدا نائم  ا

وبدأ بالعمل الفعلي جلهاد احملتل الصلييب, واعتمد على هللا عز وجل أوال , مث على ما عند  ورجاله من خرباٍت . املواقف
قد انت ن اجلماع  كأ بإمارة الشيخ الزرقاوي, علم ا( واجلهاد مجاع ح التوحيدِّ ) تفعيلومت . سابقٍ  أدام اجلهاد األفغاين

وذلك . مليون دوالر ملن دأيت برأسه الطاهرة 1 وقدر   اوقد وضعت أمردكا مبلغ  . ريات بأفغانستان قبال  هيف  شحّكلت
: bccالقائل يف مقابل  مع  -وقتها-حلاكم األمردكي يف العراق اليس بالغردب, فالزرقاوي وجند  وقفوا بوجه بول برمير 

  ".رادتنا على تلك البالدحنن نتحكم باملشهد وسنستمر بفرض إ"

 ,وكانت أول من أحيا سن  الذبحيف احملتل الصلييب,  اكانت مجاع  التوحيد واجلهاد من أكثر اجلماعات إثخان  
بالرتّوي يف هذ  املسأل  ألهنا بدأت تؤيت نتائج سلبي , حيث أصبح  بنصح الزرقاوي أسام  بن الدن رمحه هللاالشيخ  فقام

وكذلك كان هناك رأٌي للشيخ أسام  رمحه . يف مسدسه ليقتل نفسه بدل األسر والذبح رصاص    اجلندي األمردكي درتك
هللا فيما خيص قتال اجملاهددن للروافض, فقد كان درفض ذلك ورأى ُتييدهم, ولكن الشيخ الزرقاوي وّضح للشيخ أسام  

                                      
 .إن دول  اإلسالم باقي : من كلم    3
در ذكر  أن الشيخ الزرقاوي حاول اقتحام احلدود من األردن ألرض فلسطني احملتل , يف عمليٍ  للثأر     مما جيح

استطاعت القبض عليه وإخوانه واحلكم ! لضحادا جمزرة احلرم اإلبراهيمي, ولكن املخابرات األردني  الشجاع  
سن  سجنا  قضى منها سبع , هو والشيخ العامل العامل أيب حممد املقدسي الذي ما دفتأ خيرج مث ددخل  31ليهم ع

 .السجن, وهو حمكوٌم يف آخر مرة خبمس سنوات بتهم  دعم طالبان
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قام . صدر الشيخ أسام  وأقرّ  على ما دفعل ملاذا دقاتلون الروافض, وما هو دورهم احلقيقي يف العراق, ح ى شرح هللا
فقام الزرقاوي بنسف  عّشاق الفنت والتحردش بني اجملاهددن, وحاولوا إظهار األمر أنه خالٌف شددٌد بني الشيَخني,

إىل مسّمى ( مجاع  التوحيد واجلهاد), وتغرّي اسم  33 أولئك املرجفني عّشاق الفنت, وأعلن البيع  للشيخ أسام  سن  
 .بإمارة أمري االستشهاددني أيب مصعب الزرقاوي( نظيم القاعدة يف بالد الرافددنت)

كان الزرقاوي كبقي  أمراء اجلهاد يف كل مكان, دسعون فقط إلعالء كلم  هللا عز وجل, وألجل ذلك قام خبطواٍت 
والذي بتوّحد فصائله ( هددنجملس شورى اجملا)عملي , فتوّحدت العددد من اجلماعات بقادهتا اجملاهددن والعلماء يف 

مث اجتمع العلماء واجملاهدون وكّونوا . ومن واالهم من قطعان الروافض ازدادت قوته فأثخنوا أميا إثخاٍن يف عحّباد الصليب
مع بعض عشائر اخلري يف العراق, واستمرت ضربات اجملاهددن ح ى بسطوا سيطرهتم على العددد من ( حلف املطيبني)

, وترك وصيته بإنشاء دولٍ  ُتكم وخلفه أبو محزة املهاجر قحتل الزرقاوي 332 بشكٍل كامل, ويف عام املدن واملناطق 
بشردع  هللا عز وجل, وقد وضع الزرقاوي لبنتها األساسي , ويف نفس العام مت تنفيذ الوصي  فانتقل اجملاهدون إىل املرحل  

ادي رمحه هللا, والذي بادعه ارة الشيخ أيب عمر احلحسيين القرشي البغدبإم( دول  العراق اإلسالمي )التالي , وهي إعالن قيام 
 دول  الفتّي , وقد قحتل اإلثَنني مقبَلني غري مدبردن, وأصبح املهاجر وزدر احلرب يف تلك الشيخ أيب محزة املهاجر رمحه هللاال

بعد إقام  تلك الدول , مل درحق  .حرب مان وزدرَ والناصر لددن هللا أبو سلي ا, فأبدل هللاح الدولَ  بأيب بكر أمري  338 عام 
األمر ألصحاب اهلوى والشهوات والروافض, فتم تشكيل ما عحرف باسم جمالس الصحوات, واليت كان احلزب اإلسالمي, 

 وقد حاولوا إنكار وجود الدول  .الواجه  السياسي  لإلخوان املتأسلمني يف العراق أحد مؤسسي تلك اجملالس املرتدة
 :من قال الشاعر فيهم, فكانوا كسالمي اإل

ُهذاُالصبح ُليٌلُ ُتقول  ُ!؟أيعمىُالعاملونُعنُالضياءُ ***ُوهبك 

ُ:كانتُهناكُعدةُمواقفُمناوئة،ُمنهايفُالعراقُُمعُإعلنُالدولةُُو

قبل  بذلك قد بدأو وقد استمر مبوقفه املعَلن منذ الغزو األمردكي مبهامج  اجملاهددن,  :املوقفُالرافضي -3
بزعام  حممد باقر احلكيم,  ن الدول , على أددي ما دسمى باجمللس األعلى للثورة اإلسالمي  يف العراقإعال
لرد  ودفعه ( فيلق عمر), والذي قام الشيخ أيب مصعب الزرقاوي بتأسيس (فيلق بدر)ه املسلح حاوجن

, قبل أن رتٍة طودل لالحتالل لف اولكن رجل الددن الرافضي مقتدى الصدر كان معارض   .عن أهل السن 
ومن اجلددر ذكر  أن الروافض كانوا دسَعون يف مشروع دول  فيدراليٍ  يف الوسط واجلنوب  .دسقط يف الفخ

 .العراقي
, وقد أعلنا ُتالفهما املطلق علمانّيان, ومها حزبان قومّيان ممثال  حبزيَب العمال والدميقراطي :املوقفُالكردي - 

موقف األكراد والروافض  .زال احلزبان دقفان يف وجه اجملاهددن ح ى اللحظ مع الصليبيني منذ الغزو, وال 
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نابٌع من حقدمها الشددد على صدام حسني الذي أعمَل اجملازر فيهم, وقد ظنوا أهنم بوقوفهم مع 
األمردكان سيحصلون على فتاٍت من سلط , وقد حصلوا, فاجمللس العراقي املؤقت الذي أسسه برمير ضم 

هذا  .رزاين من األكراد, واحلكيم من الروافض, والذي استطاع اجملاهدون قطف رأسه حبمد هللاطالباين وب
 .مع العلم أن األكراد كانوا ميلكون مشروع دول   قوميٍ  مستقلٍ  لقوميتهم الكردد 

ُ!اُوجودُمشروٍعُسيٍنُمستقلوجودُمشروع نيُرافضٍيُوكردٍيُجيعلُمنُاملنطقيُجدًُ

هذا !" وسطي  اإلسالم"وقف أولئك الذدن حينون ظهورهم لريكبهم الكافرون باسم وهو م !املوقفُاملائع -1
احلقيق  أن أمردكا قد تعبت (. جمالس الصحوات)املوقف املائع أّدى فيما لتشكيل ما عحرَف باسم 

وعجزت أمام اجملاهددن, فلجأت إىل احلرب بالوكال , فاستأجرت قحطّاع الطرق وشحّذاذ اآلفاق لقتال 
رافق ذلك فتاوى من علماء السوء, وبرامج ما قامت وال قعدت على الفضائيات . هددن نياب   عنهماجملا

وبدأ مشروع  .لتثبيط الناس عن اجلهاد وإشاع  اليأس يف نفوس اجملاهددن واملسلمني قناة العربي  اوخصوص  
 .دة حمافظاتالصحوات من األنبار, وملا جنَح يف إراح  األمردكان مت استنساخ التجرب  يف ع

يف احنياز جماهدي الدول  اإلسالمي  من املناطق اليت سيطروا عليها, فقد كان  اهذ  الصحوات كانت سبب  
وقد ! املرتدون دستهدفون اجملاهددن من وراء ظهورهم, واملرتدون ظاهرهم أهل السن , لكنهم صحوات

وامسحوا يل . على دماء املسلمني ارص  خلوض معارك يف املناطق املكتظ  بالسكان ح ااحنازت الدول  جتنب  
وفيه شاهدتح  ,(مخس  أعوام لدول  اإلسالم) :  هوجهاديٍّ أشاهدجبلبكم إىل مذّكرايت, كان أول إصداٍر 

املقطع اخلاص بتفجري أربع عبوات بالصحوات, حيث مت تفجري ثالث , فأتى املرتدون ببعض الطلب  املارّدن, 
من على بصري " دقتلون املسلمني" :ومن هنا انقشعت غشاوة. الرابع فأوقف اجملاهدون تفجري العبوة 

وتواىل انكشاف احلقائق ح ّى أصبحت على ما أنا عليه ! هم إذن ال دقتلون املسلمني: وبصرييت وقلت
 .اآلن

 :اعذروين إن صّدعتح رؤوسكم, عودة  للموضوع

, إلدقاف متدد اجملاهددن  جمال مطلق اال لّف الزمن ودار وختّلى األمردكان عن الصحوات بعدما علموا أنْ 
يخ ومع ذلك فقد فتحت الدول  اإلسالمي  أحضاهنا هلم عّلهم دتوبوا, قال الش. وختّلى عنهم كذلك الروافض

جندِّد دعوتنا لكل املرتددن واملارقني واملخالفني بالتوب  والرجوع, وخصوص ا الصحوات ": حممد العدناين أيب
عمن جاءنا منهم قبل القدرة مهما ساء فعله أو عظم جرمه, ولتعلموا أننا ما قاتلناكم والشرط, ونؤكد عفونا 

ومل نقاتلكم إال مكرهني, وما لنا بكم حاج  إن كففتم عنا وألقيتم السلم, فهذ  فرص  لكم فدعونا 
وسندان الرافض ؛ والروافض, وْلتعلموا أنَّه ال مفرَّ ملن ال دتوب منكم, وسيبقى بني مطرق  الدول  اإلسالمي  



4153ُُ-5341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعل ُلُ ل ُُغُ ل ُالبُ ُانُ رسُ فُ 

 

 

47 
ُمشروعُاخللفةُاملوعودُ؛الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا مُُُُُُُُ

 

فإن الرافض  ال دفرقون بني جماهد يف الدول  اإلسالمي  أو مرتد يف الصحوة أو جندي يف القوات العسكرد  
طاملا أبو  سنيًّا, وكالمها عندهم مباح املال والدم والعرض, وال دتأخرون عن استئصالكم اآلن إال ألنكم 

 3".ا عن غيِّّكمكركم وارجعو ُتولون بيننا وبينهم, فتنبهوا من سح 

وال زالت الدول  اإلسالمي  ح ى اللحظ  تضرب الروافض واملرتددن يف كل مكان, وال دستعصي على جماهددها ال 
ط  وال مقر صحوات بفضل هللا وحد , وال زالت يف الوقت نفسه تفتح باب التوب  لكل من أراد موقع جيٍش وال مركز شر 

ولو كانت الدول  ورجاهلا َعّشاق دٍم وتفجري كما حياول الكثري الرتودج,  . إلقاء السالح وعدم الوقوف يف وجه الدول
عتها وبسالتها يف مواجه  األمردكان اجهلا القردب والبعيد بشألبادت الصحوات يف وقٍت قصري, فالدول  دشهد 

أملها يف توبتهم بدل  وات, ولكن ما ددفع الدول  للتأيّن معهم هوهم أقوى أمنيا  وعسكردا  من الصح والروافض, الذي
 .سفك دمائهم, وتوب  مرتٍد واحٍد عند الدول  أفضل من قتل ألٍف منهم

ُ؟وماضيها،ُفماُهوُحاضرها(ُسلميةدولةُالعراقُاإل)هذهُحيثي اتُتشكيلُ

بكر البغدادي يف كلمٍ  صوتي  أن جبه   فقد أعلن الشيخ أبو (الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا م)احلاضر هو 
دول  " :ومسّمى "جبه  النصرة" :رة ما هي إال امتداٌد لدول  العراق اإلسالمي , ويف تلك الكلم  ألغى الشيخ مسّمىالنص

 . واُتادمها يف املسمى اجلددد "العراق اإلسالمي 

على من تبقى معه ورفض الشيخ أبو حممد اجلوالين مسؤول جبه  النصرة هذا التوّحد الجتهاٍد له وظّل مسؤوال  
بني اجملاهددن, فشرعت بعض املعرّفات على  الفتن  نار, وأراد أفراخ املخابرات إشعال هنا وقعت الفتن جنود اجلبه , و من 

 ! تارة الشيخ أمين الظواهريوانتقاد الدول  تارة,  وانتقاداجلبه  تارة, بانتقاد تودرت والشبكات اجلهادد  

أن أوقفها الشيخ أبو حممد العدناين ووّضح أن الدول  ال تكّفر  خالص  املوضوع أن النار كادت أن تنتشر أكثر لوال
وكذلك البوادر الطيب  من رجال  !اجلبه  وتعتربهم إخواهنم وأبناءهم وال صح  ملا دنتشر من أن الدول  تردد قتال اجلبه 

  .الحتواء األزم  رجال الدول اجلبه  ومن 

ُ:يت ضحُِماُسبق

, فمن توّحد اجملاهددن مع تامبشكٍل  اومنطقي   اشرعي   اصحيح   تداء  كانتشكيل دول  العراق اإلسالمي  اب -3
بعضهم البعض وتشكيلهم طائف  ذات شوك , إىل توّحدهم مع الناس, إىل سيطرهتم على األرض ونزوهلم 

 .واقع احلياة اليومي  جانب املسلمني

                                      
 (.اآلن اآلن جاء القتال)من كلمته   3
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طردق املشاورة وإمجاع أهل احلل  فلم دأتِّ إال عنرمحه هللا, البغدادي ُتققت شروط اإلمارة يف أيب عمر  - 
وأهل احلل والعقد الذدن نعنيهم هم أهل الثغور ورجال امليدان, ال أهل القصور  والعقد على بيعته,
, مما جيعله أمريا  لتلك املناطق, ودتسّمى وقد تغّلب بالسيف على الكثري من املناطق !أصحاب السلطان

وقد أمجَع علماء  .سادة األعرجي  األطهار من آل البيتمن ال , وال ننسى أنه قحرشيبأمري املؤمنني
 .عليهاملسلمني على وجوب تنصيب إماٍم دقود مجوع املسلمني, واجملاهدون عقلوا ذلك وعملوا 

بكر احلحسيين القردشي  لس شورى الدول  اإلسالمي  على أيبعمر بالرفيق األعلى, أمجع جم بعد التحاق أبو -1
 .وأبو بكر من السادة البدرد  األطهار من آل البيت ,نني بعد أيب عمرمن بعد , ليصبح أمري املؤم

ونصرة املستضعفني, أصبحت تحناط به واجباٌت كثرية, أمهها سياس  الناس بالددن,  ؛بكر اإلمام  بتويّل أبو - 
ن  ما بالكم مبملك دد , بل هي أوامر هللا عز وجل, فعلى كل مسلٍم نصرة أخيه املسلم, ف وهذا ليس أمر ا

وبالتايل فإن امتداد الدول  إىل الشام ليست جمرد شهوة يف نفس أيب بكر, بل هي  !؟كان إمام ا عليهم
قعٍ  من بقاع األرض ما دام ؤمنني, فوجَب عليه نصرة املؤمنني يف أي بواجٌب عليه ألنه تسّمى بأمري امل

 .على الوصول هلم قادر ا

ُُ

 السياسي البغدادي؛

البغدادي عن الدول  اجلدددة, أو مبعّن أصّح, عن امتداد الدول  الشيخ أبو بكر عالن عند إ دلفت االنتبا ما 
َ السياس  أذكر قبل أشهٍر تعليق أحد . اإلسالمي , أن الشيخ أبو بكر البغدادي رجٌل عند  حنكٌ  سياسيٌ  دعرفها من خربِّ

النصرة ليست متشددة كالقاعدة, فقد جرّبناها  جبه : "قال ؛اإلخوة السوردني على شائع  أن جبه  النصرة تابع  للقاعدة
 "وعشنا معها

وعلى قدر - يف العراق , خصوص ا, فاإلعالم ساهم بشكٍل كبرٍي يف تشوده صورة اجملاهددنااحلقيق  ال ألومه كثري  
  النصرة والكثري من العوام اخندعوا بذلك, ولكن اآلن بعد ظهور جبه -اإلثخان يف الكافردن تأيت احلمالت اإلعالمي 

 . بينهم, شاهدوا الوجه احلقيقي للقاعدة, وهو نفس الوجه املوجود يف أفغانستان والعراق واليمن وغريها

يف عدة جبهات, وقد استفادوا  األهم من ذلك أن مقاتلي جبه  النصرة هم أصحاب خرباٍت سابق  يف اجلهاد
ا ومع الشعب السوري املسلم من جهٍ  أخرى, وبالتايل من هذ  اخلربات يف التعامل مع النظام النصريي من جه ,  جد 

 خطاء اليت كان من املمكن ورودها يف الساح  اجلدددة, واليت كانت موجودة  الستجداد النشاط اجلهاديقّلت األ
 .يف هذا العصر واختالف الواقع
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فاجلبه   . ودر  للعواموهذا ما حاول اإلعالم تص! للقتال جبه  النصرة كذلك كشفت أن القاعدة ليست جمرد آل ٍ 
كما اهتّمت بالقتال يف ميدان النزال, اهتّمت بأحوال املسلمني, لذا سعت لنشر مفارز أمني  وحماكم شرعي  يف املناطق 

وهبذا  .احملررة بالتعاون مع اجلماعات األخرى, وذلك مللء الفراغ احلاصل نتيج  احنسار سيطرة النظام على تلك املناطق
بغدادي رجال دولته ُتت اختبار عواّم املسلمني, وقد جنحوا بإظهار الصورة احلقيقي  للجهاد فقد وضع الشيخ ال

ولو أن الشيخ ابتدأ عمله يف الشام باسم الدول  اإلسالمي  ملا التّف الناس حول الدول  لكثرة الشبهات وكثرة . واجملاهددن
 .بعد إعالن االمتدادوقد أكملت الدول  اإلسالمي  نفس املسرية  .االفرتاءات حوهلا

من حيث إعالن هذا االمتداد قبل سقوط النظام, فلو سقط النظام فإن األحزاب لن تتجه  ذكاؤ تجّلى كذلك د
أو ستحدث انتخاباٌت دميقراطيٌ  وسيتم استبدال . إال إىل اقتتاٍل كما حدث يف أفغانستان بعد خروج املالحدة الروس

 . مثرة اجلهاد بأددي غري مستحّقيها فتسقطقراطيٍّ دعبد الشعب, و غوٍت دميبطا الذي دعبد احلزب الطاغوت البعثي
أن الوضع يف سوردا خمتلٌف عما هو  خصوص ا. إلجياد كياٍن إسالمٍي على األرض فالدول  اآلن قد أتت كخطوٍة استباقي 

لم, ومت استبدال طاغوٍت يف بقي  دول الربيع العريب, ففي بقي  الدول كانت الثورات جمرد انتفاض  شعبي  ضد الظ
 . بطاغوت, وبقَي الشعب هو املشرّع ونّوابه يف الربملانات هم األرباب من دون هللا

يف الثورة, فال النصريد  سترتك الشام ألهل السن , ومن ورائهم إدران وحزب  اكبري    افإن الددن دلعب دور   ؛أما يف سوردا
وال أهل السن  بعد . ى مشروع اهلالل اخلصيب الذي دسعون لهعل حفاظ ا الالت, بل وأكاد أقول الروافض كلهم

اإلعالن عن هذا االمتداد قد وضع الكثري من  وإن .استفاقتهم سيسمحون لكافٍر أن حيكم أرض اخلالف  القادم 
قد ف وكذلك! قد أَتت الفصائل اليت تقول أهنا تقاتل يف سبيل دولٍ  إسالمي  على احملك, فها هي الدول  اليت ترددون

 .للشباب الصادقني يف جهادهم, فانضموا للدول  أصبحت الدول  اإلسالمي  حاضن ا

من على الشيخ البغدادي كذلك ما ددبّر  اجملتمع الدويل من مؤامرٍة لإلسالم يف الشام, وقد أعلن أكثر  ومل خيفَ 
العامل يف سوردا هو تصاعد قوة من  وإن أكثر خطٍر خيشا ح . بصعود اإلسالم إىل احلكم طرٍف غريٍب أنه لن دسمح مطلق ا

كما قال أحد املتأثردن بالفكر اإلخواين, فلن !" ال نردد شردع  أوتوماتيك" :ولو أردنا التسليم مبقول . ددعوهنم باملتطرفني
, والبغدادي إال برضى غري هللا الغري هللا يف أمٍر ما, فإنَك لن تنجز  مطلق   اتقوم لدول  اإلسالم قائم , فعندما تضع اعتبار  

و كانت قردب   من ل ادوقن أن الغرب وأولياؤ  لن درضوا عن وجود دولٍ  باملعادري اإلسالمي  الصحيح  بينهم, خصوص  
 !الكيان اليهودي

فوجود الدول  قبل  .هلذ  اخلط  سعى الكافرون إلنشاء صحواٍت على غرار تلك اليت أنشأوها يف العراق اوتنفيذ  
وهذ   .ألن تقاتل الدول  تلك الصحوات بدعوى أهنا تسعى إلجهاض مشروع الدول  امنطقي   مربر اود الصحوات دحعترب وج

الصحوات يف الشام ستكون أصعب مما كانت عليه يف العراق, فما كان يف العراق عبارٌة عن جتّمٍع لقطّاع الطرق 
. فكانت احلاضن  الشعبي  للصحوات شبه معدوم , اوالفاجردن الفاسقني لقتال الدول , وكانوا ال دقاتلون األمردكان مطلق  
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كما أهنا يف ذات الوقت تقاتل النظام ! أما صحوات الشام, فهي صحواٌت بزيٍّ إسالمي, وهلا شيٌخ ومحفٍت وهيئٌ  شرعي 
 !وال بارك هللا يف أموال آل سعود. فصائل جماهدةالنصريي, لتظل أمام الناس 

ستحتاج له عند احلاج , وقد جاء ذلك يف ظل  اا اسرتاتيجي  ا سني  عمق   ل للدول وكذا فإن االمتداد للشام جيع
تصاعد تنفيذ مشروع الشرق األوسط اجلددد الساعي لتقسيم بالد املسلمني, ومن درى دعوات االستقالل من األكراد 

 العراق على األقل ودعوات الكونفدرالي  من غريهم يف العراق دعلم أن احلال لو بقَي على ما هو عليه فإننا سنشهد يف
 عّشاقوهذ  الدول  الوسطى سيتسابق إليها . رافضي  يف اجلنوب, وسني  يف الوسط, وكردد   يف الشمال: ثالث  دول

. حاكم خائن على غرار بقي  احلكام يف بقي  بالد املسلمني لصناع السلط  واحلكم, واملتسلقني على ظهور الشعوب 
لدول  إسرائيل الكربى من  اسلمني أكثر مما هو مائع, متهيد  عمل على متييع ددن املوهؤالء العمالء ستكون وظيفتهم ال

ا هلذا ووجود الدول  اإلسالمي  يف العراق والشام دحعد بشكٍل ما مانع  . النيل إىل الفرات وفق أساطريهم التلمودد  احملرف 
 .للمسلمني ااملشروع اخلبيث وحاضن  

الدول  جيعل املتجمع اإلسالمي فيها دتكون من أعراٍق ومواطَن ش ّى, وهذا  يف هذ " مهاجردن"و" أنصار"ووجود 
دوّطد عقيدة الوالء والرباء يف نفوس املسلمني ودزدل منها عقيدة الوطني  والقومي , ووجود املهاجردن من بالد احلرمني 

على ذلك, وعندما متتّد الدول  بإذن  وتونس وأملانيا وغريها بني أهل سوردا لفرتٍة لن تكون بالقصرية سيجعلهم متعوددن
هللا ألكثر فسيكون نفس الشعور, مبا دؤمن يف املستقبل إن شاء هللا عدم متّكن الكافردن من االنفراد ببلٍد مسلم  دون 

 .األخرى

عد, قال ولعل هناك بعض األمور اليت جعلت الشيخ البغدادي دعلن االمتداد يف هذا الوقت مل تظهر للعيان ب
وما تلبث األدام أن تنجلي عن بصر ثاقب يف الرؤد  على املدى البعيد عجزت أبصار القاعددن وأصحاب : "حفظه هللا

إن الدول  اإلسالمي  يف العراق والشام باقي  ما دام فينا عرق دنبض أو عني تطرف, ... األهواء واملخذلني عن إدراكها 
 .3" تعاىل أو هنلك دوهناباقي  ولن نساوم عليها أو نتنازل عنها ح ى دظهرها هللا

 

 الداعية البغدادي؛

ا وأمريهااإلسالمي   مل تغفل الدول  أمهي  الدعوة إىل هللا, ولكن الوضع يف العراق خمتلٌف عما هو عليه يف  أبد 
كانت   إلقامتها, فحرب اجملاهددن مع أعداء هللا االشام, فلم نَر مثل هذ  اخليمات يف العراق, ألن الوضع مل دسمح مطلق  

, فالدول  يف وقٍت واحٍد كانت تواجه الروافض واألمردكان والصحوات بشكٍل دائم, وكل فرتٍة األوقات واألزمن يف كل 

                                      
 (.باقي  يف العراق والشام)من كلم    3
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خترج طائف  تقاتل الدول , كاليزددد  عبدة الشيطان, والنصارى, ومالحدة األكراد وعلمانييهم, لذلك فقد كانت الدول  
وال  دعود ٍ  خيماتٍ إلقام   اها الوقت مطلق  مل دعطروع املضاد بقوة السالح, مما منشغلٌ  فقط بإثبات تواجدها وصد املش

ات  . قدمي خدمات إال بشكٍل حمدوٍد جد 

ُالعراقوال ننسى أن الروافض  , واألكراد وفق إحصائيات من نسب  السكان اتقردب   (%3 )دشّكلون ما نسبته  من
سواء يف  ومرتددن كافر, نصارى ودزدددني وصابئ   اث  على األقل ثلمنهم , (%3 ), دتبّقى لنا اتقردب  ( %3 )دشّكلون 

, هم جنود دول  اإلسالم دتبقى الثلث .قـََعَد ال دعرف ما دفعل اوثلث  . أو برملاٍن وبلدداٍت وجمالس حكم شكل صحواتٍ 
ارن   بالصحوات الذدن  من الروافض, وهؤالء دصعب استتابتهم مقاحلايل وغالبي  عناصر جيش الدول  العراقي   3!ومن معهم

 .كانوا من أهل السن 

ُالشا م ُيف , يف حني بقي  الطوائف من نصريد  ونصارى وغريهم دشّكلون فاألغلبي  هم املسلمون السن  ؛أما
 للمجاهددن ااحلاضن  الشعبي  كبرية جد   ن اجليش النظامي جعلانشقاق الكثري من أهل السن  ع فإنذلك وك .أقلّيات

إلقام  اخليمات الدعود  يف املناطق احملررة, يف حني كانت كتائب دول  اإلسالم  امناسب   اوهذا ما وّفر مناخ   ,مقارن   بالعراق
 .واجلماعات اجملاهدة تصول وجتول هنا وهناك وتوّفر احلماد  للمناطق احملررة

  ؛قلنا إن اخليمات الدعود  كانت عبقرد  وحنك  حسن ا؛

ُاألول - فجنود الدول  اإلسالمي  ( كتاٌب دهدي وسيٌف دنصر) :اهددن هوإلدضاح أن منهج اجمل :السبب
 .كما ذكرنا  ليسوا جمرد آلٍ  للقتل والتفجري والنسف

 .األطفال االوصول للعقول الباطن  لدى املسلمني, خصوص   :السببُالثاينُواملهمُجًدا -

النشاطات الالإرادد  عند عقل الالوعي أو الالشعور عند اإلنسان, وهو املسؤول عن  :والعقل الباطن هو
وكذلك فقد دقنعك عقلك . اإلنسان, كاخلوف مثال , وهو مسؤوٌل كذلك عن استعادة الذكردات ومراجعتها والتفكري هبا

وهو نفس العقل الذي جيعل السائق النصريي حيفظ عدد ركعات الصلوات إذا  .الباطن بأموٍر ال تستطيع تغيريها بسهول 
  !ألخذ إمداداٍت للنظام نبارما فّكر بالدخول إىل األ

 !تهدٌف عند دعاة الدول  اإلسالمي هذا العقل الباطن مس

مل دعادشوا هذ  الدول , فإن أول ما سيفعله عقله الباطن هو اسرتجاع العوام الذدن  أحد أمامالدول  إذا ما ذكرنا 
قتل أبرداء, تفجري : )سات اإلعالمي  الدولي من املصادر الرمسي  لألنظم  أو املؤس األخبار اليت كان دسمعها عن الدول 

                                      
 .دريٌّ من العبد الفقريالتقسيم إىل األثالث تقد 3
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لو علَم أن الدول  ستمتّد لتشمل منطقته, فإن عقله الباطن سيدمج تلك و  (إلـخ.. مساجد, تفجري أسواق, تكفري 
وهذ  الفكرة املوجودة  !نتيج  مفخخاهتم ألشالءٍ  امقطع  بسكني اجملاهددن أو  ع واقعه قليال  فريى نفسه مذبوح اماألخبار 

 متتد   إما أن دذهب ليعيش يف ربوع تلك الدول , وإما أن :إال يف حالتني ايف عقل اإلنسان الباطن ال ميكن تغيريها مطلق  
أما الكالم ورد الشبهات . ومن مث دغرّي النظرة اليت رمسها له عقله عن الدول  ألنه عادشها! لتشمل وطنهفعال  الدول  

الصورة احلقيقي  للدول  ومنهجها, وقد اتّفق كل  دساهم بالصورة املطلوب  لتوضيح فإنه ال يف اإلصدارات وكشف احلقائق
, وددننا سبقهم .وأفضلها يف التعليم هي التعليم بالعمل أن أكثر الوسائل تأثري ا املعاصردن والقدامى على علماء الرتبي 

 .اء اجلهاد يف سبيل هللامن األحكام نزلت على سيدنا حممد صلى هللا عليه وسلم أثن ن كثري احيث إ

وهذا دور اخليمات الدعود , فالطفل عندما درى اخليم  الدعود , ودرى بشاش  الدعاة كأيب وقاص التونسي مثال , 
من أحد اجملاهددن رفعه لريى ما استعصى عليه فيحين اجملاهد له ظهر ,  دطلبودرى رفقهم ولينهم مع املسلمني, وعندما 

ن لتشكيل فَرٍق واللعب يف ن املتون, وحني ددعو  اجملاهدو م ااجملاهددن ألنه مّسع سورة  أو متن  وعندما دستلم هدد   من 
بأن هؤالء الناس أشرار  ومهما حاول املخالفون إقناع هذا الطفل. فإنه خيّزن هذ  الصور يف عقله الباطن. مسابق 

 .نسأل هللا ألسيادنا العفو والعافي  ! أشراٍر وإرهابيونوإرهابيون, فلن دقتنع إال يف حالٍ  واحدة, أن دنقلب اجملاهدون إىل

ومهما أتيَت ألولياء أمور أولئك األطفال وأخربهتم أن الدول  تقتل األطفال, فلن دقتنعوا ألن أطفاهلم دفرحون 
لألطفال,  مرفق   بكتٍب كهددٍ  لألطفال, األلعاب كم الحظتم أن الدول  تعطي ألعاب اولعل. حني دكونوا مع اجملاهددن

تستهدف أولياء للشيخ املقدسي مثال , هذ  الكتب وهذ  الكتب ال ميكن أن ددرسها طفل, ككشف شبهات اجملادلني 
 .األمور, فكٌل دعاَمل وفق مدى إدراكه

هي إعادة إحياء الددن يف نفوس املسلمني, بعد أن عمل النظام الكافر على  ؛الدورُاْلخرُاملهمُْلذهُاخليمات
  .هلم آلخرهتم ر األمور املسلمني يف دنياهم وحمضِّّ  اومنظم   هذا الددن إىل واقع احلياة حاكم ادة وإعا .طمسه

ُ ُوهو ُمهٌم ُآخٌر وفيه دتم جتنيد املسلمني يف املناطق احملررة يف جيش الدول , كما كان دفعل  ؛(احلشد)ودوٌر
. الددار اليت مت فتحها يف صفوف اجليش الفاتحالفاُتون األوائل من املسلمني, حيث كانوا جيّندون من أسلم من أهل 

يف صفوف جيش  اويف هذا الدور دتم ُتضري األطفال الصغار من اآلن ليكونوا يف املستقبل القردب إن شاء هللا جنود  
ألهم من وذلك عن طردق تربيتهم الرتبي  اإلمياني  واجلسدد  والعقلي  الالزم , وا. هذ  الدول  اليت تقاتل إلعالء كلم  هللا
فأعداء هللا . , وتقود  أجسادهم, وتنمي  عقوهلمد املطلوب لتحصني قلوهبم إمياني اذلك, تربي  نفوسهم على استحمال اجله

يف اإلنسان, فيلجأون لقتل روحه مما دؤدي بالتأكيد لتخددر عقله وشل أركانه دون أن " النفس"دعلمون مدى أمهي  
 . دشعر



4153ُُ-5341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعل ُلُ ل ُُغُ ل ُالبُ ُانُ رسُ فُ 

 

 

53 
ُمشروعُاخللفةُاملوعودُ؛الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا مُُُُُُُُ

 

هي املشارك  يف تأسيس حاضن  شعبي  للمجاهددن, فاحلاضن  الشعبي  هي مدد و  ؛دوٌرُآخرُللخيماتُالدعوية
اجملاهددن وخط أماهنم, واحلصول على احلاضن  الشعبي  مطلٌب هام, لكنه ليس غاد  حبّد ذاته, ولو مت اعتبار احلاضن  

 !الدول  من إسالمي  إىل دميقراطي الشعبي  غاد   لتحّولت هذ  

 

 !العميل ؛البغدادي

ومن الطردف . تشّنع على الدول  وتطعن يف البغدادي اليت تومّستح فيها خري ا األطرافصحدمتح ببعض  قد
املضحك يف األمر أن عهد  شهَد ! اهتامه بالعمال  ألمردكا أو إدران, أو أنه خمرتٌق ضّيع مثرة اجملاهددن اواملضحك جد  

هم, وضد الروافض والصحوات واملواكب اإلدراني  اليت تأيت للعمليات العسكرد  ضد األمردكان مما أدى إلجالئ اتصاعد  
ففي عهد ! لقتل أبناء طائفتها يف دولٍ  أخرى( عميال  )جبهٍ  تستخدم  ا, ومل أمسع مسبق  3للحج يف كربالء والنجف

ي وأيب البغدادي مت نسف وزارة العدل مرتني والبنك املركزي, ومت اقتحام عدة سجون كبادوش وتسفريات تكردت والتاج
غردب, وإخراج مئات اجملاهددن واملسلمني من األسر, ومت قطف رؤوس العددد من القادة األمنيني على رأسهم قائد 
قوات مكافح  اإلرهاب وآمر فوج الطوارئ, ومت سحق عشرات السيطرات, ومن أراد أن دشاهد ودرى فعليه بسلسل  

 !, فستكفيه(صليل الصوارم)

ُيفُالشا م ُأما ُيفُالعراقُفقط، ا, فتم حسن   فقد أبلت جبه  النصرة؛ اليت جّهزها ومّدها البغدادي بالء   ؛هذا
وبعد إعالن االمتداد مت اقتحام اللواء . سحق ثكن  هنانو وُتردر كتيب  حلب الصاروخي  ونسف مبّن رئاس  األركان وغريها

امه, ومت فتح مطار منغ العسكري يف غضون أداٍم قليلٍ  بعد تدّخل الذي كانت تفّر منه الكتائب وال تستطيع اقتح 22
وال . الدول  يف املعرك , بعد استمرار الفصائل األخرى حبصار املطار ملا دقرب مثاني  شهور, ومت كسر ما دحسّمى بدرع محاة

دَّم  .زالت الدول  تتقدم, واألسوار هتح

ُوالبغداديُعميلُوالدولةُخمرتقة،ُماذا اجلمع  القادم  من خلطَب بنا البغدادي  !؟وَُلُتكنُخمرتقةلُكلُهذا
 !جبال الربانس

أهنم حيرّيوننا, ! والعجيب فيمن دتهمون الشيخ بالعمال , أو أن الدول  استخباراتي  كما أّكد ذلك عدنان العرعور
لعراق, وتحنسف مكاتب حزهبم يف  دحقتل حّجاجهم وتحفّجر مواكبهم يف ايتفالدول  استخباراتي , أتتبع استخبارات إدران ال

 ,اعفو  -ق, وال جترؤ على النزول برجاهلا أم تتبع االستخبارات األمردكي  اليت خرجت تذل أذدال اهلزمي  من العرا !لبنان؟

                                      
 !الكعب  املشرف  مبك  ال قيم  هلا عند الروافض مقارن   بالنجف وكربالء  3
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أم تتبع االستخبارات السورد   !أم تتبع االستخبارت السعودد  اليت تصرف على هذا العرعور؟ !؟إىل الشام -بأشبا  رجاهلا
 !أم... أم .. أم  !؟وغريهم ا مواقعها ومناطق سيطرهتا على أددي جماهدي الدول  تفقد دومي  اليت

ُ!ُفيهاُالُيـ ر د ،ُوثائقُأبوتُآبادي تلىُوماُوردُُلعجيبةُاليتُاعتربهاُالبعضُقرآنًاوالشبهةُا

المي  وأمريها أيب بكر تلك الوثائق اّدعت أمردكا فيها أن الشيخ أسام  والشيخ أمين انتقدا دول  العراق اإلس
كلمته    البغدادي, وهذا أمٌر مفضوٌح لألعمى واملبصر, فإن الشيخ أسام  قد أثّن على الدول  وانضمام القاعدة هلا وقال يف

  إال ألهنم وما أحسب كل هذ  احلمالت الشرس  على اجملاهددن يف دول  العراق اإلسالمي: "السبيل إلحباط املؤامرات
رجل قط  ماجاء :م والذي قال له ورق  ابن نوفلمبنهج رسول هللا صلى عليه وسل اباحلق و التزام   اسك  من أكثر الناس مت

 .اهـ"مبثل ما جئت به إال عودي

فهل نصدق . والشيخ أمين يف أكثر من مناسب  دعا كل اجلماعات وعلى رأسها أنصار اإلسالم ملبادع  الدول 
 !؟مردكان ونكّذب ساداتنا اجملاهددناأل

ثعالب اجلهاد اعتمدوا على أن بعض قادة اجلهاد كأيب حيىي اللييب أقّروا بأن أمردكا حصلت على وثائَق من بيت 
االشيخ أسام , ولكن ما غفلوا عنه أن أمردكا قامت بنشر هذ  الوثائق بعد مقتل أولئ  ك القادة, مبا جيعل من السهل جد 

 ! موهتم عن صح  ما ورد يف الوثائقسؤال املشادخ بعد تزودر أي وثيق  ونسبتها للمشادخ, ومن املستحيل 

وثيق  من أصل آالف الوثائق اليت تّدعي أمردكا احلصول عليها, ولكن على ما  3١الوثائق اليت مت نشرها هي 
باع اجلهاد الذدن دستغلون أي كلمٍ  للطعن بالدول  اإلسالم . ي دبدو أهنا تستغلها يف وقتها املناسب, مع وجود ثعالب وضِّ
 . ولألخ غردب اإلخوان الشامي مقاال  دتحدث فيه عن األخطاء الواردة يف الوثيق , واليت جتعل األمحق دعرف أهنا كذب

إن كان الشيخ أبو حيىي رمحه هللا قد أكد صح  الوثائق فإن ذلك ال دعين أنه دقول ": دقول األخ ناصر القاعدة
ناك وثائق يف أبوت أباد استطاع األمردكان احلصول عليها فهو دؤكد بصح  كل ما دنشر منها فلعل الشيخ قد قصد أن ه

 !اصح  وجود وثائق من حيث املبدأ ال صح  ما ُتتوده الوثائق اليت نشرت فيما بعد أو ميكن نشرها الحق  

لك ال ميكن أن دقول بصح  ما ُتتوده الوثائق على إطالقه ألنه لو فعل ذ -لو صح ما نقل عنه- فالشيخ رمحه هللا
! أعوام زاعمني أهنا وثائق مت العثور عليها يف أبوت أباد 33قي  على كل ما سينشر  األمردكان ولو بعد اصدألضفى امل

! فمن دضمن أن ال دقوم األمردكان بتزودر وثائق ونشرها وخباص  أننا ما عهدنا على األمردكان سوى الكذب والتزودر
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ودكفي أهنا أقامت فضائيات كالعربد  ال  !امسه أسلح  الدمار الشاملودكفي أن أمردكا قد غزت العراق بزعم كاذب 
 3".!لقطع الصل  بني األم  وجماهددها؟شأن ها سوى الطعن يف اجملاهددن وتشوده صورة جهادهم أمام املسلمني 

ُ

 .تجّمعوا حول اللواء

الدول , ومنها من ُتّول إىل  حني مت إعالن الدول  يف اإلسالمي  يف العراق, انقسمت الفصائل, فمنها من بادع
سب على املقاوم  انضمت للمحتل . ومنها من ترك الدول  والصحوات وانعزل بنفسه !صحواتٍ  بل إن فصائل كانت ُتح

, فالصحوات وهكذا احلال سيكون يف الشام. الصلييب وشرعت بقتال اجملاهددن كحرك  محاس العراق وعصائب أهل احلق
حني مت إعالن االمتداد سارعت بعض . ألن هذا هو احلال على مّر التاردخ , د  لقتال الدول النائم  اآلن يف وضع اجلاهز 

كل وقاحٍ  استعداد  لقتال الفصائل بالبيع , وظّل بعضها يف حريٍة وتفاجٍئ من هذ  اخلطوة اجلردئ , وبعضها أعلن ب
آل  فقهاءيل جمالس صحوة بناء  على فتاوى الدول , وال أستغرب قيام بعض اجلماعات اليت حنسبها على خري اآلن بتشك

ا, وأمواهلم  !سعود ُتددد 

باجلماعات اليت مل تبادع الدول , فإن الطعن  وعندما أعلن هنا احنيازي التام لدول  اإلسالم ال دعين ذلك الطعن
 األفضلولكن  .صوليف األ اواملسأل  يف النهاد  ليست اختالف   .باجملاهددن من عالمات فسق الرجل كما قال ابن كثري

لبقي  الفصائل هو بيع  الدول , فالدول  هي األم, واجلماعات تكون ُتتها, ال العكس, فإن مل تفعل الفصائل هذا, 
 .أو سيكون مكاهنا بني صحواٍت ُتارب الدول  اإلسالمي . ال تستطيع تنفيذ  فستظل جمرد جمموعاٍت ُتمل مشروع ا

مت األوقات أقوى من القاعدة نفسها, وحني المي الذي كان يف وقٍت من تقّلص نشاط اجليش اإلس ؛ففيُالعراق
  ترك اجلهاد بالكلي , ومنهم من اخنرط يف العملي هم منلبيع  الدول , ومن اووحدان   امنهم من هاجر زرافات  إعالن الدول  

ُ .يف الصحوات السياسي , ومنهم من أصبح عنصر ا

ألسباٍبُوأطالبهاُبالبيعة،ُفذلكُُ-بغضُالنظرُعنُاملسميات-األخرىُُماعاتوكذلكُفإنينُعندماُأحتدثُعنُاجل
  :منها

                                      
 ..(.وقف  ال بد منها ...وثائق أبوت أباد)من مقال   3
 !هذا الكالم كحتَب قبل أن تبدأ بعض الفصائل قتال الدول      
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ال منها, أخاف أن دحقتل  ,فأنا أخاف على اجلماعات الصادق  :نُاخرتاقُاجلماعةُأسهلُبكثرٍيُمنُاخرتاقُدولةأ -3
ة حرك  محاس, مث الصف األول فيعلو صٌف آخر دبيع دماء من سبقه, ولعلنا شاهدنا كيف قحتل الصف األول من قياد

وال أعين بكالمي أن الدول  معصومٌ  من  .معه الكثري من الشباب الصادق ااحنرف الصف الثاين بالبوصل  آخذ  
   .االخرتاق, ولكن اخرتاقها أصعب بكثرٍي من اخرتاق جمرد مجاع  منتشرة هنا أو هناك

ذلك أن الدول  عندما أعلنت االمتداد جلأ يف صفوف بعض اجلماعات الكربى يف الشام,  وقد حدَث االخرتاق فعال  
أما تلك اجلماعات الكربى اليت أعنيها فعندما . الكثري من اجملاهددن الصادقني إليها, وبادعتها اجلماع  تلو األخرى

شعرت بقل  عدد جنودها لصاحل الدول , سارعت بفتح باب التجنيد لكل من هّب ودب, املهم أن دكون عدد 
مما فتح الباب أمام عبيد النظام الستغالل املوقف واالخنراط يف صفوف تلك ! د جنود الدول جنودها أكرب من عد

من شبيح  النظام يف  اآلالفوقد صرّح القائد العسكري يف اجليش احلر عبد اجلبار العكيدي بوجود . اجلماعات
ن السالح إىل جانب النظام كما صرّح أكثر من طرٍف موثوٍق هناك, أن بعض من كانوا حيملو . صفوف اجليش احلر

النصريي قد انضموا لبعض تلك اجلماعات اليت سّهلت شروط االنتساب ملا علموا أن الدائرة دارت على نظامهم, 
 .فأحبوا أن دضمنوا على األقل حياهتم

 فعندما تتلّقى مجاع   ما الدعم املادي من :خبصوصُاالخرتاق،ُهيُالدعمُاملاد يُواْلامةاملسألةُالثانيةُ - 
لذلك الدعم, وستنّفذ ما دطلبه الداعمون ولو خالف  اطرٍف معني, فإهنا مع مرور الوقت ستصبح رهن  

, اإلسالمي جتا  الثورة اقف املخزد  حلركيت محاس واجلهادومن أمثل  ذلك املو . توّجهات تلك اجلماع 
رع إدران,  الشام وحزب الالت يف روافض العراق والنصريد  يف الذي درضع منه فاحلركتان ترضعان من ضِّ

, يف حني ميكن االستغناء عن بعض املبادئ اوأصبح الدعم اإلدراين ال ميكن االستغناء عنه مطلق  . لبنان
قيام بعض اجلماعات  ؛ومنُأمثلةُذلكُيفُالشا م .اخلاص  باحلركتني, هذا إن كانت عندهم مبادَئ أصال  

من  اكثري    كّنا حنّذروقد   .جنود الدول  أكثر من مرة مبهامج  ااملدعوم  من العرعور املدعوم بدور  سعودد  
مسأل  تلّقي الدعم من أي جهٍ  كانت, ألن من ميلك املال ميلك القرار, فما بالكم لو كان مالك ذلك 

الذدن ال هّم هلم يف هذ  الدنيا إال إحباط أي جهوٍد مبذولٍ  إلقام  حكم هللا ولو ! القرار هم آل سعود؟
 .والتوحيد منهم ومن دولتهم براء" دول  التوحيد"شوارع, ليظلوا هم حمتكردن ملسّمى على شارٍع من ال

إىل الطائرات األمردكي  اليت تقصف إخواننا املسلمني يف  مثال   وهذا الكالم ليس حمض افرتاء, فانظروا
الردة يف اجليش  اليمن, إمنا خترج من القواعد العسكرد  يف بالد احلرمني, وانظروا إىل إمداد ومتودن جنود

املسلمون جوع ا يف  عود, ددعمون املرتددن يف حني ميوتاليمين والصومايل وغريها, ستجدوهنا من آل س
 !بعض البلدان

ُمنُالبيتُاحلرا مُمداخُ عُْإذاُماُأضُ  ُهُلُ ناُشامهاُوعراقهاُُُُُُُُُُفتلك 
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ض املنتسبني لفصائَل معارض  دكرّبون , فقد شاهدنا بعاملنهجيوتعظم املصيب  حني دتم االخرتاق على املستوى 
وما ذلك إال نتيج  االخرتاق الكبري الذي حصل للهيئات ! ودهللون وهم دقصفون جماهدي الدول  حبج  أهنم خوارج

وقد حّدثنا أحد اإلخوة أن أحد  !الشرعي  لبعض اجلماعات, واليت أصبح أغلب أعضاءها ممن هاجروا من عند آل سعود
فانظر وتأمل ماذا دفعل . هم الذدن خرجوا من بالدهم إىل بالدنا: قال" اخلوارج"سحئل عن معّن أسرى الصحوات حني 

 !اجلهل هبؤالء

ُكماُ -1 ُاجملاهدينُحلرٍبُبعدُسقوطه ُكياٍنُواحٍدُقبلُسقوطُالكافرُبشارُقدُجير  عد مُتوح دُاجملاهدينُيف
اب اليت مل تكن قد حّضرت ملا فقد انسحب املالحدة الروس تاركني خلفهم األحز  :حدثُيفُأفغانستان

وهذا . أفغانستانبعد اندحار احملتل, فبدأ القتال لسنواٍت إىل أن حسمت طالبان األمر وسيطرت على 
وبالتأكيد قابلي  هذ  " ساسها من راسها"اآلن ال تدري إىل ما ال نردد حدوثه يف الشام, فبعض الفصائل 

 ل إن بعض الفصائل والكتائب من اآلن دئست من كثرةب .االفصائل لقتاٍل من أجل السلط  وارٌد جد  
 !قتال النظام فأصبحت تقاتل الناس

, فيحّرش بني اجملاهددن عرب علماء السوء "فّرق تسحد"سياس   وندعتمد وأولياؤ  من العرب الغرب الكافر وإن
ر, ليسهل بعد ذلك سيطرة الغرب آخ اورجاالت األحزاب االهنزامي  كي دتقاتل اجملاهدون مع بعضهم, فيفين فردٌق فردق  

وألن مشروع الدول  مشروٌع تسعى له  .تّعظوا دا جماهددن مبن كان قبلكماعلى الفردق الباقي سواء باالحتواء أو اإلفناء, ف
اجلماعات اجلهادد , فإنه مل خيفى تأديد الكثري من حركات اجلهاد للدول  اإلسالمي , كاجملاهددن يف اليمن والصومال, 

سبق وسيطروا على مناطق عدة وذاقوا واملسلمني لذة العيش يف ظل شرع هللا, وذاقوا أدضا  مرارة االحنياز من بعض  ألهنم
 .املناطق نتيج  تكالب قوى الكفر والردة وخذالن األقرباء هلم

ُُ.علىُالفصائلُإدراكُخطورةُمحلُاملشروعُبلُتنفيذه،ُفاحليُالُيأمنُعلىُنفسهُمنُالفتنةُو

ُفإنُلكلُخافقةُسكونا***ُياحكُفاغتنمهاُإذاُهبتُُر
 

*    *    * 
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 ...ال تقولوا

 
. اوجهاد   افالرجل معروٌف للخواصِّّ من أهل اجلهاد, وقد زّكو  علم  . ،ُإنهُجمهولالُنعرفُالبغدادي:ُتقولواُال

 دحشرتط لكل الناس معرف  وال. دهمعن هذ  املرتب  دون أن دكون معروف ا ومن غري املنطقي أن دصل الشيخ البغدادي إىل
وضع الشيخ البغدادي اآلن حّساٌس أكثر من األمراء يف  وإنّ . تتم باملراسالت ورؤدته, فقد كانت البيع  غالب ا امسه ورمسه

ُكلمةيقولُالشيخُأسامةُبنُالدنُرمحهُهللاُ .العصور األوىل, فالكفر اليوم دقف على كل أبواب املسلمني السبيلُ)ُ:يف
ذلك سبب : فأقول, سرية أمراء اجملاهددن يف العراق من الناس الدعرفون اإن كثري  : وهنا مسأل " :(امراتإلحباطُاملُؤ

م الثقات إال أين أحسب أن اجلهل مبعرف  أمراء اجملاهددن يف العراق جهل الدضر إذا زكاه, ظروف احلرب ودواعيها األمني 
ووزدر , -رمحه هللا-ل من اجملاهددن فقد زكا  األمري أبو مصعب فهو محزكى من الثقات العدو , العدول كاألمري أيب عمر

وهم ممن دعرفهم , صواعق الغارات فوق ذرى اهلندكوش احلرب أبو محزة املهاجر الذدن زكاهم صربهم وثباهتم ُتت
من أمراء فاالمتناع عن مبادع  أمري  -ا حسبيهم وال أزكي على هللا أحد  أحسبهم كذلك وهللا-إخوانكم يف أفغانستان 

اجملاهددن يف العراق بعد تزكيته من الثقات العدول بعذر اجلهل بسريته دؤدي إىل مفاسد عظام من أمهها تعطيل قيام 
  ."هذا باطلو ,   املسلمني الكربى ُتت إمام واحدمجاع

 
ُكلها،ُوليستُمتمك نةُمتامًُ:ُوالُتقولواُ قصود به فإن التمكني ليس امل .االدولةُليستُمسيطرةُعلىُاألماكن

ولذلك فقد كانت الدول . التمكني املطلق, بل على األقل تواجد من دعمل من أجل هذ  الدول  يف بقعٍ  من البقاع
إن اإلعالن ": دقول الشيخ أبو املنذر الشنقيطي حفظه هللا .اإلسالمي  القدمي  تعلن عن وجودها قبل التمكني املطلق هلا

وأثر عميق يف توجيه األحداث وال دنبغي أن نغفل , بشكل مكتمل له دالل  رمزد  جودهاعن الدول  اإلسالمي  ح ى قبل و 
ومت  .قبل اإلعالن عن سقوط اخلالف  كانت الدول  العثماني  أضعف ما تكون وكانت تسمى بالرجل املردض .عن أمهيته

 .فمري ضعيإقصاء آخر خليف  للمسلمني اخلليف  العثماين عبد احلميد الثاين وعني مكانه أ
ا من الناحي  الرمزد  ا ضرورد  لكن اإلعالن عن سقوطها كان أمر  , لقد كانت اخلالف  ساقط  بالفعل وال وجود هلا

اء لألم  الذي  وذالك أدعى لتمزق الوحدة الشعورد  واالنتم .ح ى دشعر املسلمون بأن العقد الذي دنتظمون فيه قد انقطع
 .إىل القطر أو القومي  أو القبيل عور باالنتماء وميالد شعور جددد هو الش كان جيمع املسلمني

ُ.وكماُسقطتُالدولةُاإلسلميةُبإعلنُرمزيُعنُسقوطهاُفلنُتقو مُإالُبإعلنُرمزيُعنُقيامها
وصالب  اإلرادة والتوكل وهذا اإلعالن ال حيتاج إىل جيوش جرارة وال إىل أبطال كرارة بقدر ما حيتاج إىل قوة العزمي  

وال بد . امث جناح   حماول  طفولي  مث فشال   ملشاردع الناجح  يف العامل كانت خاطرة مث فكرة مث حماول  عبثي  مثكل ا .على هللا
ساف  األلف ميل تبدأ وم, دأ صغرية مث تنمو ح ى تصري كبريةواألمور تب, سببات وال بد للنهادات من بداداتللنتائج من م
 .قطرة وأول الغيث, خبطوة واحدة

 !ا طاروأخري  ..نسان منذ قرون من الزمن أن دطري لقد حلم اإل
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 ".قدر الرجل على قدر مهته"و" اهلم  جناح احلظ"و" اهلم  تلقح اجلد العقيم" :والعرب قالت يف أمثاهلا
ا على التمسك ما هو إال بداد  لتخلق جنينها لكفى بذالك حافز   "دولةُإسلمية" :ولو مل دكن ما نزعم اليوم أنه

وقد تداعى إليها فرسان اإلسالم من  افكيف والدول  اآلن يف عامها التاسع وال دزداد أمرها إال ظهور  , ف حوهلاهبا وااللتفا
بل إهنا متكنت خالل . ثغردن عظيمني من أخطر ثغور األم وهي اليت ُتمي البيض  وتقاتل األعداء يف  !؟أصقاع الدنيا

وفرضت  مت الشرع فيها وعينت الوالة والقضاةوحكّ  امت بتسيريهاالسنوات املاضي  من السيطرة على مجل  من مناطق وق
 3".نفسها كدول  شرعي  بددل  عن احلكوم  الصفود 

وكذا فقد كانت دول  العراق اإلسالمي  تسيطر على أجزاء كبرية من العراق عند اإلعالن عن الدول , ولكنها : قلت
ن أجل اسرتجاع األرض اليت كان عليها سلطان الدول , ال التحّجج احنازت بعد خيان  أبناء جلدتنا, فاألصّح أن نقاتل م

وقد كانت دول املسلمني عرب العصور تفقد أراٍض تسيطر عليها,  !مسيطرة من أجل عدم االنضمام هلا بأن الدول  ليست
م إال ثالث مدن وال أدل على ذلك من ارتداد جزدرة العرب كلها عن اإلسال .فما غرّي ذلك من مسّمى الدول  أو أمريها

 ., وال مسّمى الدول  اإلسالمي  آنذاك(خليف  رسول هللا)ذلك من مسّمى  يف عهد أيب بكر, فما غرّي 
إن الشرعي  يف باب اإلمام  إما أن تكون من خالل البيع  وإما أن : "خ أيب املنذر الشنقيطي حفظه هللاودقول الشي

فالرافضون لبيع  الدول  اإلسالمي  .   فهو ال دردد اخلضوع إال للقوةوكل من درفض اخلضوع للبيع, تكون من خالل القوة
وهلذا كنا , لن خنضع للدول  على أساس شرعيتها وإمنا سنخضع هلا حني تفرض علينا نفسها: دقولون بلسان حاهلم

 ! خاضعني للنظام النصريي
هم للبيع  مث بعد ذالك دعتربون وإين ألعجب من شيوخ جعلوا احملدد الوحيد للشرعي  هو القوة من خالل رفض

  ."الدول  اإلسالمي  باغي  حينما تسعى إىل فرض سلطتها يف أماكن نفوذها بالقوة
 

ُالُتقولوا ُإَلُالشا م،: ُدولته ُمتديد ُله مت تنصيبه لبسطه  للمؤمنني الشيخ البغدادي مبجرد كونه أمري اف الُحيق 
عليه نصرة املسلمني يف كل مكان قدر املستطاع, ال الشام  جب ارض, أصبح واالسيطرة وإقام  حكم هللا على بعض األ

ن ما زالت أفكار الوطني  وعقال , ولكنه غري مقبول عند مَ  افقط, وبذلك فإن متدد الدول  لتشمل الشام, مقبوٌل شرع  
االمتداد,  فمن عارضَ  !ر بيكو هي احلدود الشرعي  يف نظ-ومن ما زالت حدود سادكس !ث عقله وددنهوالقومي  تلوِّ 

ومبا أن الشيخ البغدادي نصَرهم واستوىل ولو على حٍي واحٍد  .ب أوىل نصرة املستضعفني يف الشامفعليه أن دعارض من با
أم ترددون من الرجل أن . من الشام, فله كامل احلق يف بسط سلطانه على ذلك احلي وضّمه ألراضي الدول  اإلسالمي 

إن العقل دقول بأحّقي  ! ؟وال مشروع ال دحعرف له منهجٌ ! ؟ال دعرف ساسه من راسه درتكها ملندسيطر على املناطق مث 

                                      
 .1ام, صرفع املالم عن جماهدي دول  اإلسالم يف العراق والش  3
 ..!فتاوى بال طيار : من مقال    
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االدول  بإقام  السلطان يف املناطق اليت ُتررها, ومن  على ترك  اعلى بيعتها وال جترب أحد   املالَحظ أن الدول  ال جترب أحد 
  ., إال إذا بغت تلك اجلماع منطقٍ  استولت عليها إحدى اجلماعات

إين ضارٌب لَك مثاال  دَبنيح منه أن استثقال كثري ممن استثقل متدد الدول  اإلسالمي  إمنا هو ملا خلَّفته السنني من و "
 !ملستنكر اإلٍف هبذ  احلدود جعلت من خارِّمه آتي  

حوهلا  أفرأدَت لو أن الدول  اإلسالمي  يف العراق مل دكن هلا من سلطان ومحكن  وشوك  إال يف بغداد, ومل دكن ما
من مدن العراق قد حلقه ما حلقها من احلرب اليت آلت إىل نشأة الدول , مثَّ ملا تغوَّل النظام النصريي على أهل الشام طاَل 
شرر حربه إىل مدن العراق اليت كانت آمن  مطمئن , وعمَّها من القتل والتشردد ما عمَّ املدن الشامي , فانتهضت الدول  

أترا  دستنكر عليها هذا التمدد والتوسع ودستثقله  ! إىل تلك املدن فحررهتا وبسطت سلطاهنا عليها برجاهلا وماهلا وعتادها
 ! كثري ممن كان منه ذلك لـمَّا كان يف الشام؟

وإذ ذاك فما تلك احلدود اليت ألفها الناس إال كاألصنام ! فإن أنصفت من نفسك فما أرى األمر إال قد اجنلى لك
 3."ها وطمس معاملهاالسعي إىل ُتطيم جيب

من فتوحات اإلسالم, فالشام ددار كفر وجب تطهريها  اإىل حدٍّ كبرٍي فتح   دشبهكما أن دخول الدول  إىل الشام 
  !لعودة حكم هللا فيها, والفتوحات اإلسالمي  ال ُتتاج رأي أهل ذلك البلد

 
ل  ليست جمرد مجاعٍ  كما أنتم اآلن, بل فاصحوا من غفلتكم, فالدو . عليهُأنُيشاورُبقيةُاجلماعات:ُوالُتقولوا

وطاملا وحجدت دولٌ  ُتكم مبا أنزل هللا وهلا أمري, فال جيوز . ال العكس هي دول , واجلماع  تقع ُتت سلطان الدول ,
االمتناع عن بيعته ألنه مل دشاور اجلماعات, فإن املسلمني حني اختاروا أبو بكر الصددق خليف  مل دتم مشاورة علي بن 

 !؟أبادع أبو بكر ألنه ما استشارين ال: ايب طالب والزبري بن العوام, فهل قال أحدمهأ
إن الذدن وجدوا يف أنفسهم بسبب عدم مشاورهتم إن كان هلم مه  ورغب  : "ل الشيخ أسام  بن الدن رمحه هللادقو 

رحون بأن الوقت غري مناسب ودأخرون و أما إن كانوا دص, حرج فيه كما سبق ذكر  يف توحيد كلم  املسلمني فَوْجدحهحم ال
حكم هللا تعاىل وحكم رسوله صلى هللا عليه وسلم بآرائهم طيل  هذ  السنوات فهؤالء وجدهم غري مربر وما دنبغي 

عن ظل الدول  املسلم  تبلد حس الكثري منهم ومل  اولكن ملا نشأ الناس وعاشوا بعيد  , انتظارهم وتعطيل أمور الددن
ورغم أمهي  الشورى يف اإلمارة والنصوص يف , فينبغي أن دناَصح األخوة يف ذلك, رج كبري لتأخري قيامهادعودوا دشعرون حب

ذلك واضح  بين  وقول عمر رضي هللا عنه يف ذلك ال خيفى, إال أن أمر اجتماع الكلم  على األمري محقدَّم عليها إذا 
ولو أن اإلمارة ال تتم يف مثل ذلك , ف شبيه  بظروف السقيف تعذر استيفاؤها من مجيع املعنيني هبا, كما لو تكررت ظرو 

                                      
 ., للشيخ أيب احلسن األزدي حفظه هللا  موجبات االنضمام للدول  اإلسالمي  يف العراق والشام ص  3
 . الددار احملكوم  واملأمون  بشرع هللا وأحكام ددنه ولو كان أهلها من الكافردن: ددار اإلسالم   

أنواع )لالستزادة, انظر . وم  واملأمون  بقوانني الكفر ولو كان سكاهنا مسلمنيهي الددار احملك: وددار الكفر   
 .للشيخ عبد هللا بن سعد الفهد( الددار وأحكامها
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وملا قبل أبو بكر , احلال إال بعد مشاورة مجيع من دعنيهم األمر ملا أقدم عمر على مبادع  أيب بكر دون استيفاء املشاورة
 3."وملا أقدم جحل  الصحاب  على مبادعته رضي هللا عنهم أمجعني, أن دبسط دد  لقبول البيع 

لشيخ ل الوجود الدول  يف الشام, ومعارض   اح ى لو كنتح معارض  : "يخ أبو اخلطاب املقدسي حفظه هللاقول الشد
مبجرد استيالئه على أراٍض أقام فيها  األنه أصبح أمري  فال حيق يل إال السمع والطاع  له, وكنتح هناك, لبغدادي نفسه, ا

, ونصرهتا ونصرة سلطانه تعترب دار إسالم, واهلجرة لدار اإلسالم واجب  ألن املناطق الواقع  ُتتشرع هللا وبودع بذلك, و 
  ".أمريها يف طاع  هللا واجب 

فإن اجلنسيات ال اعتبار هلا يف ددن هللا, فالفرق بني فالن وفالن إمنا دكون  .مستقلًُُاسوريًُُانريدُإمامًُُ:الُتقولوا
تكون نفوس معظم أبناء الشام متيل ألن دكون حاكمهم منهم, كما أن الشيخ البغدادي حفظه هللا راعى أن  .بالتقوى

 .حممد العدناين الشامي مسؤوال  عن إقليم الشام, وهو من إدلب فاختار الشيخ أبو
وهذا احلاكم دكون ُتت إمرة الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه هللا, وال جيوز له التسّمي بأمري املؤمنني ولو أمجعت 

. , فقد وحجد أمرٌي للمؤمنني قبل سنواٍت من انطالق اجلهاد يف الشام, واألصح  االنضمام لهعليه مجاعات الشام كلها
دولٍ  واحدة, أو يف إقليٍم  طاملا وحجَد من تسّمى بأمري املؤمنني, وعحقدت له البيع , فال جيوز نصب أكثر من إماٍم يفف

َْبلِّ اللَّـهِّ ﴿ :قال تعاىل. لى التوّحد ونبذ الفحرق فالقرآن يف كثرٍي من اآلدات حّض عمن الناحي  الشرعي ,  واحد؛ محوا حبِّ َواْعَتصِّ
﴿إِّنَّ : وقال تعاىل,  َوَأطِّيعحوا اللَّـَه َوَرسحوَلهح َواَل تـََناَزعحوا فـَتَـْفَشلحوا َوَتْذَهَب رِّحيحكحْم﴾﴿: وقال عز وجل, 1﴾مجِّيع ا َواَل تـََفرَّقحوا

َياٌن مَّْرصحوٌص﴾اللَّـَه حيحِّب  الَّذِّدَن دـحَقاتِّلح   .1وَن يفِّ َسبِّيلِّهِّ َصفًّا َكأَنَـّهحم بـحنـْ
قال رسول هللا صلى هللا عليه . وورد يف السن  من األحاددث ما دكفي لتبيان عدم جواز وجود إماَمني أو أكثر

ر منهم): وقال, (فوا ببيع  األول فاألول): وسلم  .مسلم اروامه (إذا بودع خلليفَتني فاقتلوا اآلخِّ
ألنه ال إذا عحقدت اإلمام  إلماَمني يف بلددن مل تنعقد إمامتهما, ": قال املاوردي :ذلك يفعلماء السن   أقوالومن 

 2."جيوز أن دكون لألم  إمامان يف وقٍت واحد
ولعلنا . ومن الناحي  املنطقي , فإن وجود أكثر من أمرٍي أو إمام لن دؤدي إىل التنازع واالقتتال بينهم على اإلمارة

عرف ماذا حصل يف األندلس باقتتال أمرائها, انقسمت البالد إىل اثنَتني وعشردن إمارة, فجعل الصليبيون دصولون ن
 . فاتّعظوا مبن كان قبلكم! سلمني أهنم دفعوا اجلزد  للنصارىوجيولون عليها إمارة  إمارة, وبلغ الذل يف امل

                                      
 .السبيل إلحباط املؤامرات  3
 .من باب األمان  العلمي , نقلتح كالم الشيخ بتصّرف   
 [.331: آل عمران] 1
 [.2 : األنفال]  
 [. : الصف]  1
 .8حكام السلطاني , صاأل  2
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على بالد املغرب اإلسالمي وقام بنصرة األندلس بعد  وإن دوسف بن تاشفني قائد املرابطني عندما بسط السيطرة
 ؟اذا ال تسّمي نفسك أمري املؤمننيمل: سحئلتسّلط كالب الصليب عليها 

حاشا هلل أن نتسّمى هبذا االسم, إمنا دتسّمى به خلفاء بين العباس؛ لكوهنم من تلك السالل  الكرمي ؛ : "أجاب
عنه أنه دسّمي نفسه بأمري املسلمني,  اوقد كان معروف   ,"جلهم والقائم بدعوهتمألهنم ملوك احلرمني, مك  واملددن , وأنا ر 

ومع ذلك مل دسّمي ابن ! ال ميلكون سوى بغدادو  دعانون الضعف, كان العباسيون يف هذ  الفرتة  3.ال أمري املؤمنني
البعد اجلغرايف دول  العباسيني, ورغم  أقوى من (املرابطني)ؤمنني ومل دطالب باإلمام  رغم أن دولته تاشفني نفسه بأمري امل

 األنه رجٌل فطَن املفهوم الشامل لإلسالم, وفطَن معّن التنازع على األمر, خصوص  . اهلائل بني املغرب اإلسالمي والعراق
 . أمر اإلمام 

 
معصومني وال  سوا أنبياءفهم ليفوجود األخطاء أمٌر ددل على بشرد  جنود الدول ,  ؛الدولةُْلاُأخطاء:ُوالُتقولوا

وإن وجود األخطاء ال دعين انتفاء اإلمام  عن أيب . قادة الدول  يف أكثر من كلم وهذ  احلقيق  أقّرها  .طائعني مالئك   
م ابن دقول شيخ اإلسال. بكر, وال فساد منهج الدول , ما دامت تلك األخطاء تقع بشكٍل عرضيٍّ عشوائٍي ليس منّظم

ا سيفٌ  "   : هللا عليه وسلم دستعمل خالد بن الوليد على احلرب, منذ أسلم, وقال وهلذا كان النيب صلى: "تيمي   إن خالد 
مع أنه أحيان ا قد كان دعمل ما دنكر  النيب صلى هللا عليه وسلم, ح ى إنه مرة قام مث رفع ددده   .  " ه هللا على املشركنيسلّ 

, ملا أرسله إىل بين جذمي  فقتلهم, وأخذ أمواهلم بنوع شبه , ومل  " لداللهم إين أبرأ إليك مما فعل خا "   : إىل السماء وقال
دكن جيوز ذلك, وأنكر  عليه بعض من معه من الصحاب , ح ى وداهم النيب صلى هللا عليه وسلم وضمن أمواهلم, ومع 

  " . تأودلهذا فما زال دقدمه يف إمارة احلرب؛ ألنه كان أصلح يف هذا الباب من غري , وفعل ما فعل بنوع 
بل إن الدول  نفسها كانت . من غريها بكثري قل خطأ  ولو أتينا لقياس أخطاء الدول  بأخطاء غريها لوجدنا الدول  أ

كما حدث أكثر من مرٍة من قتٍل جلنود الدول  من بعض الفصائل واجلماعات . ضحي   ألخطاء غريها وصربت عليهم
أحفاد الرسول, مما حدى بالدول  حلسم املوقف وتطهري بعض املناطق منهم  الفاسدة املفسدة, كلواء عاصف  الشمال ولواء

وما زالت بعض اجلماعات تقارع الدول  وتقاتلها, ح ى بلغ األمر هبا ألسر بعض جماهدي الدول  وتعذدبهم  .ومن فسادهم
ماعات ُترتف الكذب وكانت األحداث معظمها خبطأ اجلماعات األخرى, وألن تلك اجل. وقتلهم والتمثيل جبثامينهم

ح ى انكشفت احلقائق فبادع الكثري من جنود تلك على تودرت والفيس بوك فقد كسبت تعاطف الناس لفرتٍة من الوقت, 
وح ى اآلن جتري اشتباكاٌت بني الدول  وبني اجلماعات  .اجلماعات الدول  اإلسالمي , كلواء مصعب بن عمري ولواء داود

باجملاهددن أثناء توّجه  ها يف أتارب حبلب, وهذا مّت غدر االكثري من جنود الدول  منهم أمري  األخرى يف حلب وغريها, وقحتل
جيوشهم لتحردر بعض املناطق بالكامل, كتوّجه أكثر من ألف جماهٍد لددر الزور لتطهريها بالكامل من النظام وكذا جيٌش 

                                      
 .٢1 قص  األندلس من الفتح إىل السقوط, ص  3
 .11 , ص٢ جمموع الفتاوى, اجمللد    
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سكراهتم للدفاع عن ود الدول  درجعون ملعلتحردر حلب, وآخر لتحردر مطار كودرس, ولكن هذ  الغدرة جعلت جن
املهاجردن الذدن كانوا مستهدفني بشكٍل رئيسٍي من قبل تلك الفصائل, وإن تلك الفصائل دقع يف  إخواهنم خصوص ا

رقبتها بقاء قوات النظام النصريي يف تلك املناطق, وقد انسحب جنود الدول  بعض الوقت من مقراهتا إلعطاء فرصٍ  
ملدفوعني لقتال الدول  للعودة عن ذلك, وقد كانت هذ  الدول  اليت قهرت األمردكان والروافض للمخدوعني وا

وعندما تتم مهامج  جنود الدول   3.والصحوات قادرة  على البقاء والدفاع عن مقراهتا, ولكن حفظ دماء املسلمني أوىل
 133در جبنودهم يف إدلب مما أدى ملقتل والتطاول على نسائهم وأهلهم كما حصل فعال  يف حلب, وعندما دتم الغ

بل إين أرى . جندٍي على حد قول أحد النشطاء املستقلني, فإن من حق الدول  الطبيعي الدفاع عن نفسها وتواجدها
 !ا للدول يف التعامل مع تطاوالت الفصائل اليت تظن نفسها كفو   اورفيق   اجد   االشيخ البغدادي ليّـن  

ض املشادخ ال دوجبون البيع  للدول  ألن هلا أخطاء, يف حني لو كّلمتهم عن أخطاء ومن العجب العحجاب أن بع
أتردد أن تشّق عصا الطاع ؟ قال رسول : األنظم  الطاغي  وأوهلا عدم احلكم بقوانني رب العاملني, صاح أولئك يف وجهك

 .(تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك): هللا صلى هللا عليه الصالة والسالم
 !؟لٍم أخطأفلماذا أمسع وأطيع حلاكٍم كافٍر خمطئ, وال أمسع وأطيع حلاكٍم مس 
 

فال دوجد دليٌل على وجود  ؛بالرجوعُإَلُالعراقُحفظهُهللاُالبغداديَُلُيأمت رُبأمرُالشيخُالظواهري:ُالُتقولوا
بيع  تنظيم القاعدة يف بالد  بل إن الشيخ الظواهري قد أقرّ  .وعلى هذا األصل نتعامل بيعٍ  من البغدادي للظواهري,

وعلى فرض أن هناك بيع  غري . يف العراق" تنظيم القاعدة"الرافددن لدول  العراق اإلسالمي , وهبذا دنتهي شيٌء امسه 
إن تلك البيع  ال تحبطل إمام  و ,  فقد سبق وقلنا إن شروط اإلمام  الشرعي  ُتّققت يف الشيخ أيب بكر البغداديمعلن , 

وقد . , وإن جملس شورى الدول  هو املسؤول عن تلك القراراتوال تحلزمه بإدارة دولته بنوٍع معنٍي من السياس أيب بكر, 
صدَر بياٌن عن تنظيم قاعدة اجلهاد بنفي الصل  التنظيمي  بينه وبني الدول , مما دحبطل القول بأن الشيخ البغدادي يف عنقه 

وأّكد على عقيدة الوالء والرباء, فال دغرّنك يان نفى العالق  التنظيمي  فقط, , فالببيعٌ  للشيخ الظواهري, وتنّبه أدها القارئ
 ,كما أن أمَر الشيخ الظواهري حفظه هللا حبّل الدول  جاء لرأٍي رآ . احملّرشني الساعني جلعل اجملاهددن على منهَجني

 أو عقيدهتما يف ذلك دقدح وال واملسلمني, سالماإل نصرة مّههما وكالمها رآ , لرأيٍ  الدول  تثبيت رأى البغدادي والشيخ
وإذا كان املقصود هو رجوع الدول  ألجٍل فقد أجاب الشيخ الظواهري . اآلراء له تتسع سياسيٌ  هنا فاخلِّالف منهجهما,

ريها لعدم إن إقام  اإلمارة أو الدول  اإلسالمي  فردضٌ  شرعيٌ  وضرورٌة واقعيٌ , وال ميكن تأخ: "بنفسه على هذا التساؤل
توافر الظروف املثلى الختيار احلاكم, وإال الستوىل املفسدون وأعداء اإلسالم على البالد, وضاع األمن وهددت 

ولوقعت الفنت, اليت أضاعت مثرة اجلهاد يف أفغانستان لوال قيام اإلمارة اإلسالمي , واليت ميكن أن تضيع مثرته . احلرمات
                                      

أحداث أتارب والدان  وغريها هي اليت كانت معاصرة  أثناء كتاب  هذا الكتاب, وهللا دعلم كم القت الدول  من   3
 !ظلٍم بعد ذلك

 .للشيخ أيب مهام األثري حفظه هللا( البغدادي مدوا األدادي لبيع )للمعرف  أكثر, انظر    
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  واخلارجي  يف البلددن مهيأٌة ومتوفرٌة إلذكاء القتال الداخلي, إال إذا قامت سلطٌ  يف العراق, فجميع الظروف الداخلي
 3".شرعيٌ  متمكنٌ  ُتبط تلك املؤامرات

لتتخيل أفضل, ارجع واعرف ماذا حصل ! فلَك أن تتخّيل ما سيحدث لو رجعت الدول  اإلسالمي  مرة  أخرى
ن املناطق اليت كانت تسيطر عليها بسبب تكالب قوى الكفر والردة بأهل السن  يف العراق بعد احنياز جنود الدول  م

 .عليها
كان   سوى اهلوى, فهذا فسقه مغّلظ, فإذاأما الطاعن يف الشيخ أمين الظواهري, أو الشيخ البغدادي لالشيء 

 !ق الرجل, فكيف بالطعن يف ساداهتمالطعن باجملاهد العادي من عالمات فس
 

ُ:واهيةُوللقاعدينُعنُالنفريُحبججٍُ
اعلموا أن الدول  اإلسالمي  يف العراق والشام هي ددار إسالم, وجب اهلجرة إليها واملساعدة يف إقامتها وإمدادها 

بو عبد الرمحن البتريي حفظه دقول الشيخ أ.   القعود دون عذٍر شرعٍي مقبول عند هللاوأحّذركم ونفسي من مغبّ . ونصرهتا
, ويف تبوك قعَد ثالثٌ  عن اللحوق جبيش املسلمني, فوّبخ هللا الثالث  الذدن خحلِّّفوا ماةيف معرك  أححد أخطأ الر  ": هللا

ح ى نزلت توبتهم من هللا عز وجل, ومل دوّبخ هللا رحماة أحد, ألهنم كانوا جماهددن أصال   اوقاطعهم املسلمون مخسني دوم  
وذلك  ,ق باجليش ولكنهم مل دفعلواقادردن على اللحالكن أخطأوا التقددر, على عكس املتخلفني الثالث  الذدن كانوا 

, وقعود الثالث  مل دؤدي لشيٍء أصال  ألن وهزمي  جيش املسلمني رغم أن خطأ الر ماة أّدى ملقتل سبعني من الصحاب 
 ."!فتأمل الغزوة مل حيدث فيها قتال,

تستطِّع فادعم باملال, فإن مل تستطِّع فجاهد قافل , وقاتل يف سبيل هللا, فإن مل واحلق بال ؛بنفسَك دا مسكنيفانجح 
 .باللسان والبيان, فإن مل تستطِّع فادعح للمجاهددن, وذلك أضعف اجلهاد

للحكم  اشرعي   افإن اعرتافهم أو عدم اعرتافهم ليس معيار   .الُأحدُيعرتفُبالدولةُمنُالدولُاألخرى:ُوالُتقولوا
ومع ذلك فهي دولٌ  معرتٌف هبا  ادوٌل ضعيفٌ  جد  " مكرونيزدا" مثل على وجود الدول  احلقيقي, فالكثري من دول العامل

الل مكرونيزدا تلك يف ثالث مع العلم أن كتيب   من الدول  اإلسالمي  قادرة على احت. عامليا , ألن األمم املتحدة تردد ذلك
 !ساعات

لشيخ أيب احلسن األزدي ل (اقُوالشا مموجباتُاالنضما مُللدولةُاإلسلميةُيفُالعُر) :رسال  الص خبخنتمُهذاُالفصلُ
 :حفظه هللا
إذا متهد ما سبق من جواباتِّ أبرز االعرتاضات والتحفظات على إقام  الدول  اإلسالمي  يف العراق والشام, "

لالنضمام هلذ   -كما حنسب-وتوسعها ومتددها يف أرض هللا, فلنختم بذكر ما تفرق فيها وما مل دحذكر من موجبات 
 :الدول 

                                      
 .اللقاء املفتوح, احللق  الثاني   3
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 .صح  املنشأ, وسالم  البيع , وعدم طروء موجب حللها: ولاأل -
 .توافر شروط اإلمام  يف أمريها: الثاين -
 .حرم  استحداث بيع  إلمام آخر: الثالث -
يع ا َواَل تـََفرَّقحوا﴾: قال تعاىل ؛حرم  التفرق, ووجوب االعتصام حببل هللا: الرابع - َْبلِّ اللَّـهِّ مجِّ محوا حبِّ  .3﴿َواْعَتصِّ

اعتصام املسلمني حببل هللا واجتماعهم ُتت أمري واحد  اواملقصود واملطلوب شرع  ": شيخ أسام  تقبله هللاقال ال
أعظم الواجبات يف ددن هللا ومعلوم أن هذا األمر جيب املسارع  يف إقامته فهو واجب من , إلقام  ددن هللا ونصرته

 ."تعاىل
س, ونكاد  الشوك , وبسط  السلطان, ومِّراس الصعاب, أن الدول  فاقت كل اجلماعات يف شدة البأ: اخلامس -

وإغاظ  أعداء املل , ومحاد  البيض , ونصرة املسلمني, وهي فوق ذلك من انعقدت ألمريها دون غريها بيع  
 .اإلمام 

 أما دول  العراق اإلسالمي  نصرها هللا فهي ال زالت ح ى اليوم بفضل هللا": قال الشيخ أمين الظواهري حفظه هللا
 .القوة األساسي  يف مواجه  الصليبيني وعمالئهم ويف التصدي للمطامع اإلدراني 

ورغم كل محالت األمردكان وعمالئهم, ورغم أهنار الدوالرات اليت جندت حشود اخلون  واملرتددن, فقد تصدت 
  لألمردكان وعمالئهم, دول  العراق اإلسالمي  لكل هذ  احلمالت, وال زالت بفضل هللا وقوته تكيل الضربات القاصم

 الذدن فشلت كل خططهم, وهي بفضل هللا ومنته باعرتاف اجلميع املوافق واملخالف أقوى قوٍة يف مواجه  األطماع
 ."الصليبي  واإلدراني  يف العراق

 اللدماء, وصيان  للحرمات, وتوهين   اللشمل, وحفظ   اا للصف, ولـمًّ أن يف االنضمام إليها توحيد  : السادس -
على الرب والتقوى وكل هذا واجب, ويف سوى ذلك التفرق, وإشغال املسلمني ببعضهم,  اعداء, وتعاون  لأل

 .وتوهي  صفهم, وإضعاف حدهم, والتعاون على اإلمث والعدوان وكله حمرم
أن عدم االنضمام للدول  تعلال  بالتحفظات عليها فيه من فساد املآل ما دربو على تلك التحفظات : السابع -

 .افها معها, وال ردب أن درء أعظم املفسدتني باحتمال أدنامها مقدَّم على عكسهوأضع
أن ما دحتعلل به من ُتفظات على الدول  لو سحلِّّم فليس مثله جييز تفردق املسلمني برتك االنضمام هلا, : الثامن -

 .أو إحداث بيع  إلمام آخر, ومناكفتها ومنازعتها
ُتصَّل زدادة فضل على من دونه, كما يف أحقي  اإلمام , ووالد  اإلمام  أن معهود الشارع تقدمي من: التاسع -

يف الصف, وابتداء الصغري السالم على الكبري, وتقدمي املتيامن يف الشرب وحنو , وتقدمي الكبري يف احلددث, 
 . وتقدمي األحفظ للقرءان يف القرب وما إىل ذلك

                                      
 [.331: آل عمران] 3
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ها, ملا للدول  من سبق يف الفضائل, هو من رعاد  معهود وانضمام اجلماعات للدول  دون احنالل الدول  في
 !الشارع, وعكسه خروٌج عنه, فكيف إذا أضفت إىل ذلك انعقاد البيع  ألمري الدول ؟

ما موقفكم من احلركات اجلهادد  يف العراق ": الظواهري حفظه هللا هذا السؤالوقد سئل الشيخ اجملاهد أمين 
 ."دبادع أحدهم اآلخر؟مي  ومجاع  أنصار السن ؟ وملاذا مل وعلى رأسهم دول  العراق اإلسال

الدول  خطوٌة يف سبيل إقام  اخلالف  أرقى من اجلماعات اجملاهدة, فاجلماعات جيب أن تبادع الدول  ": فأجاب
 ."وليس العكس

الفضل  منها يف انضمام إىل الدول  وهي أقل  حظ  أن كل عاقل دعلم أن اجلماعات إن تأبَّت اال: العاشر -
ا ما قد علمَت أوىل وأحرى, وإذ ذلك   والسابق  والقوة والتمكني, فتأيبِّّ الدول  لالندماج يف اجلماعات ومكاهنح

 .كذلك فاحتمال أدىن األمردن واحلكم به هو املتحتم عند أويل احلجا, وباهلل التوفيق وإليه امللتجا
م قد فات أوان الرجع  فيه, وتفارط الزمن عن أن مشروع الدول  اإلسالمي  يف العراق والشا: احلاديُعشر -

إمكاني  اإلداب عنه, لعدة أسباب, واملعارض للدول  مهما كان ملعارضته ملشروعها من وجاه  يف مبدأ األمر, 
 .انتهى" .فهذا ال دحسيغ له استدام  املعارض  وقد أضحى املشروع حقيق  واقع  ال جمال لرفعها ونسخها

 
إسالميٌ  جاهزة, بأمريها ووزرائها وقواهتا املدرّب  ومشروعها اجلاهز فمّدوا األدادي لبيع  فها قد أتتكحم دولٌ  

 فوا ببيع  األول): , وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم, واألسبقي  يف املشروعفالرجل له األسبقي  يف اجلهاد. البغدادي
نظل نعيد هذا ا البدء من جددد وهدم القدمي كله و جيب علين !أم علينا أن نكرر سرية الطواغيت العرب؟. (فاألول

 ا؟ وتكرار   السيناردو مرار ا
 

و ذّب عن منهجها  هناك من اتـبع القاعـدة": وأذّكر بقول قاهر املخابرات األمردكي  أيب دجان  اخلراساين رمحه هللا
أدلول  33عد آخر بدار السـالم, و نـريويب و  ك من فـعل ذلك بعد غـزوة اخلرب والرِّدـاض, وآخر بعد غزويتهنامنذ نشـأهتا, و 

هم بعد هزمي  أمردكا يف بعضمتوز يف لندن و  ١آذار يف مدردد وبعضهم بعـد  33يف منـهاتن وواشنـطن وبعضـهم بعد 
 3!بعد الفتح.... ما آمن الط لـقاءبعضهم مازال دنتظر الفتح, ليؤمن كالعراق وطرد رامسفيلد و 

ق  اليت مت فيها تناول موضوع التمدد بني بعض أنصار اجلهاد كانت خمزد , فذلك احناز ومن اجلددر ذكر  أن الطرد
كاملنافق   أحدهموأصبح ! يف قادة هذ  وتارة  يف قادة تلك للدول  بتعّصب, وذاك احناز للجبه  بتعّصب, وبدأ الطعن تارة  

 !حرار وغريهااألاذا دنصر الدول  أو اجلبه  أو وهو ال دعرف أصال  مل !دفجر يف اخلصوم 

                                      
 .1,ص! َسّجـلوا امسي يف أول َصفح  مِّن َدْفتـر الَقاعـدة  3
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أحنازح إليها كوهنا ارتقاٌء باملشروع اجلهادي من مستوى  إمنا أعمى هلا, اال أنكر احنيازي للدول , لكن ليس تعصب  
َكم ا اجملاهدون منذ دسعى هل بشردع  هللا, وَكوهنا حققت هدَفني من األهداف الرئيسي  اليت اجلماعات إىل مستوى دولٍ  ُتح

وعندما نتكلم عن احلدود ال نعين تلك  .وُتكيم شردع  هللا عز وجل ,د سادكس بيكو من الوجودحَمو حدو  سنوات, ومها
 املسلم عين تلك األسالك والبوابات املوضوع  بني املسلمني لتفّرق بنياليت ُتّدد أمساء البلدان, إمنا ناحلدود الشرعي  

ا على معنودات اجملاهددن واملسلمني حول تداد سيؤثر سلبي  ومن املعلوم أن الرجوع يف قرار اإلم !العراقي واملسلم السوري
 .العامل الذدن قّرت أعينهم بتشكيل دول  املوحددن

 

 .وجوب إقامة مجتمٍع إسالمي

 (عمر بن اخلطاب)" .ال إسالم بال مجاع , وال مجاع  بال إمارة, وال إمارة بال مسع وطاع "

. جملتمع اإلسالمي, الذي هو لبن  هذ  الدول  ووقودها الدائمالعامل للدول  اإلسالمي  جيب أن دعمل إلقام  ا
وعندما نتكلم عن العمل, نعين به توّجه الفرد إىل العمل الفعلي على أرض الواقع, ال جمرد إطالق شعاراٍت وعواطف 

 !ال سوا وهو نفس الصنف الذي دظن أنه وحد  دعمل للدول  اإلسالمي  و ! , فهذا الصنف من الناس قد مللنا جّياش 

, وإمنا أتى جد يف شكل تعّبداٍت كالصالة والصوم فقطوالوجوب هنا جاء ألن اإلسالم مل دأتِّ لينحصر يف املسا
ا قال تعاىل يف . إخل ..حلياة املسلمني يف ش ّى جوانب معيشتهم, الرتبود , واالجتماعي , واالقتصادد   أدض ا ليكون منظِّّم 

ُأ نز ْلن ا: حمكم التنزدل ُتـ ْعق ل ون ﴾ُ﴿ل ق ْد ُذ ْكر ك ْمُأ ف ل  ُف يه  ُك ت ابًا فهذ  اآلد  وغريها الكثري تؤّكد أن اإلسالم ليس ؛ 3إ ل ْيك ْم
!  ل وح ى دوضح عالقاته مع احليوانات واجلمادجمرد ددٍن دوضح عالق  العبد بربه, بل ودوضح عالق  العبد بالعباد, ب

األصلح فيها اإلسالم, فيجب عليها العمل والسعي جلعل منط حياهتا وَكون الشعوب اليت تعيش يف البلدان املسلم  
ال استرياد النظردات البشرد  القاصرة وتطبيقها على نفسها, فإن ذلك انتكاٌس للفطرة وتنّكٌب . مبا دتوافق وددنها اإسالمي  

يسي للمجتمع, فمن الطبيعي أن دسعى ومبا أن الفرد هو املشكِّل الرئيسي لألسرة اليت هي املشكِّل الرئ. عن الطردق القومي
أنفسنا  جند الفرد لرتبي  نفسه وهتذدب روحه, ودنقل التجرب  ودعّممها على أفراد أسرته, وهكذا كلٌّ دعمل على نفسه, ح ى

ُيـ غُ : ا قوله تعاىلوعلينا أن نفهم جيد  . أمام جمتمٍع جاهٍز الستقبال دولٍ  ُتكمه مبا أنزل هللا ُاللَّـه ُال  ُ﴿إ نَّ ري   ُم اُب ق ْو مُح َتَّٰ
ه ْم﴾ يـ غ ري   واُم اُب أ نف س 

 ! ا بالكافردن وأردد دول   إسالمي فال دصّح أن أكون يف عادايت وأمور معيشيت متشبه  ,  

                                      
 [.33: األنبياء] 3
 [.33: الرعد]   
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مع كثرة املغردات يف احلياة الدنيا, فتجد الفرد إن بدأ فعال   اال جيدي النفع الكثري, خصوص   االعمل الفردي غالب  
ضعيفٌ   ؛"اإلسالم يف قلبك تقحم على أرضك أقِّم دول : "بط ودرتك العمل, وهلذا فإن مقول دصطدم بالواقع, فيحح بالتغيري

بل  !أي مظهٍر إسالمي؟ ا, وحني أخرج للشارع ال أرى مطلق  بعض الشئ, فكيف يل كفرٍد أن أقيم دول  اإلسالم يف قليب
. إخل.. تائهني, واحملرمات متوفرة يف متناول اجلميع  امتربجات, وشباب   , وجامعاٍت ومدارس خمتلط , ونساء  ربود  اأرى بنوك  

 ذلك أنه للفرد عن القيام بدور  كمسلم, وإذا أراَد إقام  دول  اإلسالم يف قلبه فمعّن اإن كل هذ  األمور تحعترب مثبط  
 !قاء قلبه من شوائب احلياة الدنياعلى ن سينعزل عن الناس حفاظ ا

. قدر املستطاع, ولكن جمهودهم وحد  غري كافٍ  اجلعل منط حياهتم إسالمي   ااألفراد دسَعون حق  جند الكثري من 
وهنا دأيت دور الدول  اإلسالمي , فالدول  تنظِّّم أمور الناس واجملتمع مبا دتوافق مع اإلسالم, وبالتايل فإن قلب الفرد 

فحني خيرج . الدول  اإلسالمي  املنشودة اام ليشّكلوا مجيع  وجوارحه ستتوافق مع اجملتمع, واجملتمع سيتوافق مع هذا النظ
بشكٍل  ستسري هذ  املنظوم  فإنأكثر على نفسه من الفنت اليت كان دراها قبل نشوء هذ  الدول ,  ان  الشاب للشارع آمِّ 

 (.دول = نظام حكم + جمتمع + أسرة  +فرد ) :فاملعادل  الواضح  هي. متكامٍل حنو هدٍف واحد

ُ﴿ُ:, لقوله تعاىل, واختيار إماٍم وخليفٍ  واجباإلسالمي  قيامها واجب والدول  ئ ك ة ُإ ين   ُل ْلم ل  ُر ب ك  إ ْذُق ال  اع ٌلُو  ج 
ُخ ل يف ًة﴾ ُاأْل ْرض  هذ  اآلد  أصٌل يف َنْصب إماٍم وخليف  دحْسَمع له ودطاع؛ لتجتمع به ": يف تفسري  قال القرطيب, 3يف 

جيِّبح َأْن دـحْعَرَف َأنَّ وِّاَلدََ  أَْمرِّ النَّاسِّ ": وقال شيخ اإلسالم ابن تيمي  يف جمموع الفتاوى ."م اخلليف نفذ به أحكاالكلم , وتح 
َباتِّ الدِّدنِّ مِّ  َاْن أَْعَظمِّ َواجِّ نـَْيا إالَّ هبِّ َاَج ِّ  فَإِّنَّ َبينِّ آَدَم اَل تَتِّم  َمْصَلَحتـحهحْم إالَّ . ؛ َبْل اَل قَِّياَم لِّلدِّدنِّ َواَل لِّلد  ْجتَِّماعِّ حلِّ بِّاالِّ

ْجتَِّماعِّ مِّْن رَْأٍس َح ىَّ قَاَل النَّيبِّ  َصلَّى اّللَّح َعَلْيهِّ وَ  هِّْم إىَل بـَْعٍض َواَل بحدَّ هَلحْم عِّْنَد االِّ َفٍر إَذا َخرََج َثاَلثٌَ  يفِّ سَ ) :َسلَّمَ بـَْعضِّ
رحوا َأَحَدهحمْ   (.فـَْليـحَؤمِّّ

املسلمني بعد قبض النيب صلى هللا عليه وسلم الختيار خليفٍ  هلم, وتوصي   وال أدّل على أمهي  ذلك من اجتماع
 .النيب صلى هللا عليه وسلم خبليف , وكان كل خليفٍ  دوصي مبن بعد 

ُت ْأم ر ونُ  :وتنبع أمهي  الدول  اإلسالمي  من كوهنا احلامي لددن هللا, قال تعاىل ُأ ْخر ج ْتُل لنَّاس  ُأ مٍَّة ر  يـْ ُخ  ُ﴿ك نت ْم
ُب اللَّـه ﴾ ُاْلم نك ر ُو تـ ْؤم ن ون  ه ْون ُع ن  ُو تـ نـْ دون  فكيف نكون خري أم , وكيف نأمر باملعروف وننهى عن املنكر؛  ب اْلم ْعر وف 

 ؟ ضعها يف نطاقهاوجود من دنظم هذ  املسائل ود

                                      
 [.13: البقرة]  3
 [.333: آل عمران]  
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ُك لُ  :وقال تعاىل ن ٌةُو ي ك ون ُالد  ين  ُت ك ون ُف تـْ ُال  فغاد  القتال يف األرض بالنسب  للمسلمني  3ه ُل لَّـه ﴾﴿و ق ات ل وه ْمُح َتَّٰ
 .هو أن دكون ددن هللا كامال  يف أرضه, وهذا ال دتحقق إال بنصب إماٍم دقاتل يف سبيل إقام  حكم هللا يف األرض

وهي بإذن . وامتّدت للشام بعد مخس سنوات 332 وهذ  الدول  اإلسالمي  اليت نرجوها قد قامت يف العراق عام 
 .هللا باقي 

 .الصفات العامة للدولة اإلسالمية

كل مسلٍم صادٍق على وجه األرض حيلم باليوم الذي دستظّل فيه حبكم دولٍ  إسالميٍ  ُتمي الددن وتسرّي أمور 
 :فاٌت عامٌ  البد منهاوهلذ  الدول  ص. الدنيا

ال إله "ع  قماٍش كحتب عليها وعندما نقول هذا ال نعين جمرد قط .أنُتكونُهذهُالدولةُحتتُرايةُالتوحيد -3
بل نعين االلتزام بكل ما تفرضه هذ  الكلم , وأن ُتّقق معّن هذ  ! فما أكثر هذ  الرادات"!  هللا إال

غري , وال خوف إال منه, وال الكلم , فتنفي كل اآلهل  والطواغيت, وتحثبتها هلل وحد , فال عبادة تحصرف ل
وأن توّضح أهنا ملتزمٌ  مبا متليه مّل  إبراهيم عليه السالم, من . مر إال يف رضوانه, وال حكم إال بأ طمع ا

وأن دكون لدى القائمني على أمر . واألصول األخرى هلذا الددن. والٍء للمؤمنني وبراءٍة من الكافردن
 الدول  رؤدٌ  واضحٌ  يف األهداف وأسلوب العمل, واملعرك  الدائرة بني قوى الكفر بأنواعها ضد اإلسالم,
وهلذا فإننا جند اجملاهددن اآلن يف كل مكاٍن درّكزون على األصول املتَفق عليها ال الفروع اليت جيوز 

الشردع  على أهنا  من استقبال أحكام ااالختالف فيها, ح ى دكّون الفرد املسلم قاعدة  صلب   متّكنه الحق  
 .هلل, ال جمرد قوانني مفروضٌ  عليه طاعاٌت تقرّب ا

ولةُوض حتُأهناُحتتُرايةُالتوحيد،ُفاملطلوبُأنُيكونُمرجعهاُيفُاحلكمُوتسيريُاألمورُكونُهذهُالد - 
  .إَلُالكتابُوالسنةُبفهمُسلفُاألمة

نـ ه مُِب  اُ: مر هللا كثريٌة, منها قوله تعاىلفاآلدات اآلمرة بضرورة االمتثال ألوا :أماُالكتاب ُاْحك مُبـ يـْ ﴿و أ ن 
ُتـ تَّبُ  ُاللَّـه ُو ال  ُأ نز ل  ُاللَّـه ُإ ل ْيك  ُم اُأ نز ل  ُع نُبـ ْعض  ْره ْمُأ نُيـ ْفت ن وك  ف إ نُتـ و لَّْواُف اْعل ْمُُۖ  ْعُأ ْهو اء ه ْمُو اْحذ 

يبـُ  ُذ ن وِب  ْمُأ َّنَّ اُي ر يد ُاللَّـه ُأ نُي ص  ق ون ُ﴿ُۖ  ه مُب بـ ْعض  ُل ف اس  ُك ث ريًاُم  ن ُالنَّاس    . ﴾3٤و إ نَّ

ن ٍةُإ ذ اُق ض ىُاللَّـه ُ﴿: حملكومني؟ واجبهم يف قوله تعاىلهذا للحاكم, فما واجب ا ُم ْؤم  ُك ان ُل م ْؤم ٍنُو ال  و م ا
ْنُأ ْمر ه مُْ ُْل  م ُاخلْ يـ ر ة ُم  فاهلل عز وجل خالقنا وهو أعلم مبا دنفعنا ومبا دضرنا,  ؛3﴾و ر س ول ه ُأ ْمًراُأ نُي ك ون 

                                      
 [18: األنفال] 3
 .سورة املائدة  
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, وأظن أن ما , وهللا ال حيب الظلمننا لعّم الظلم أرجاء املعمورةولو تركنا هللا عز وجل لنحكم بعضنا بقواني
  .إلثبات ذلك هذا العامل يف هذا الزمان كافي ا حيدث يف

ر عليكم عبد حبشي جمدع, فامسعوا وأطيعوا إذا ن أحمّ إْ ): فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم :وأماُالسنة
 (.قرأ بكم كتاب هللا

حقٌّ على اإلمام أن حيكم مبا أنزل هللا ودؤدي األمان  : "يب طالب رضي هللا عنهقال علي بن أ ؛ويفُاألثر
 ."فإذا فعل ذلك فحق على الرعي  أن دسمعوا ودطيعوا

ُ؟ُوملاذاُبفهمُسلفُاألمة

ألن هذا هو منهج أهل السن  واجلماع , والسلف الصاحل هم أكثر من فهم القرآن والسن , ولو تركنا كل 
إذا جادلكم أهل ": دقول عمر الفاروق رضي هللا عنه. فّسر اآلدات لفّسرها وفق هوا من هّب ودّب أن د

وهل ضّلت ": فيما معنا  ودقول ابن القيم. "األهواء بالقرآن فجادلوهم بالسن , فإن القرآن محّال وجو 
 ".!إال بسوء فهمهم للقرآن؟ وأمثاهلم املعتزل  واخلوارج

ُهذا -1 ُلنصرة ُواحلك ا م ُالشعب ُهللاُتكات ف ُبشرع ُاحلكم ُإَل ُللرجوع ُالدولة ُِبذه ُواالستمرار  .الدين
بل إن  !اصر, بأن هذا الرجوع دعين التخلف, ال نعين ذلك الفهم الق"الرجوع لشرع هللا: "وعندما نقول

 لذا فعلى هذ . هللا عز وجل أمرنا باألخذ باألسباب, وأي سبٍب دؤدي خلدم  اإلسالم فهو واجب
وال ندعو لدولٍ  ثيوقراطي  كاليت  . التكّيف معه من تطوٍر يف هذا العامل ا ميكن شرع االدول  التكّيف مع م

وال  فقد كانت تلغي املتغريات وتتعامل بالثوابت فقط,كانت سائدة يف أوروبا فرتة العصور الوسطى, 
عو لدولٍ  بل ند ندعو لدولٍ  مدنيٍ  مبفهومها احلددث, واليت تتعامل فقط باملتغريات وهتمل الثوابت,

 .تستخدم الثوابت للتعامل مع املتغريات احلياتي  إسالمي ٍ 
 

فإن تصنيع كوامت الصوت يف الصحراء, وتطودر العبوات الناسف , وحماوالت تصنيع طائرات  ؛واحلق دحقال
 .تأخذ باألسباب الشرعي  والكوني ار, كل هذا دنّم عن عقليٍ  واعيٍ  بدون طي

                                                                                                
 [.12: األحزاب] 3
للرد على شبهات من دشّبه ( الدول  اإلسالمي  والدول  الثيوقراطي  االوروبي , ال سواء)قد كتبنا مقاال  سابقا  بعنوان    

 .حكم هللا حبكم رجال الددن, دحراجع ملن أراد االستزادة
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طاع  ألولياء األمور ما دام ذلك يف طاع  هللا, ويف ذلك حكم , فلو تحرَك وجيب على الشعوب السمع وال
األمر العظيم للفرد لعّمت الفوضى, ألنه قّلما جند الناس متوافقني على رأٍي واحد, وهذا من حكم  هللا 

 .عز وجل

ُأُ ﴿:  أن دكونوا كما قال هللا عز وجلوجيب على احلاكمني ُاْلم ْؤم ن ني  ُع ل ى ُأ ذ لٍَّة ُاْلك اف ر ين  ُع ل ى ع زٍَّة
ئ ٍم﴾ َُي  اف ون ُل ْوم ة ُال  ُاللَّـه ُو ال  ُس ب يل   .وأن دشاوروا أهل العلم ودقرّبوا العلماء الربانيني منهم3ُجي  اه د ون ُيف 

وأذكر لكم أن املال عمر مجع الناس بعد ": أحد مشادخ قندز بأفغانستان دقول الشيخ غالم هللا رمحيت
إن كنتم مللتم من هذا القصف فإنه سوف دشتد أضعاف ! دا أدها الناس:   أدام وقال هلمالقصف بثالث

أضعاف ما رأدتم, فإن كنتم مللتم من هذا, سأسلم نفسي هلذا الكافر الغاشم بوش ح ى أرفع عنكم هذا 
ركنا مقاوم  واحد ملا توهللا لو بقي منا رجل : وقالوا. ال: البالء والقصف, فكل الناس أجابو  بصوت واحد

 اهـ. "فهذا شعور عام  الناس, وال عربة بالفساق وأصحاب الفجور والقبور .األمردكان

عن شردع  هللا عز  ادفاع   اوحمكوم   افليت العرب دكونون مثل هؤالء األعاجم الذدن دحقصفون كلهم حاكم  
ل مل دروا من العرب إال أمثاوألن البشتون حيبون العرب ألهنم أحفاد الصحاب , فإين أمحد هللا أهنم . وجل

 !املشادخ عزام وأسام  والظواهري

ُأصنافهم -  ألن يف توفري مثل هذا املنهج نضمن نشوء اجليل القادم وقد  .وضعُمنهاجُتربويُللرعيةُبشَت 
فاملالَحظ أن املسلمني بعمومهم اآلن دعانون . أحشرَِّب مبعاين الددن ليصبح أفضل من سابقيه بأمر هللا

يف ددنهم, وهم حباجٍ  ملنهاٍج تربوٍي منظٍم دستخرجهم من هذا املستنقع وددجمهم بواقع  اجهال  شددد  
هذا املنهاج درتجم معاين العقيدة اليت تستقّر يف نفوس . الدول  اإلسالمي  اليت غحيِّّبت عن املسلمني

األمور, وهلذا فإننا جند  موعلى احلّكام التزام منهاٍج خيّصهم قبل استالم زما. املسلمني كواقع عملي للحياة
توجيهاٌت من الشيخ أمين الظواهري للمجاهددن حول العامل, ووجدنا كذلك وصادا الشيخ أيب  دائم ا

 .محزة املهاجر رمحه هللا للجند واألمراء, وغريها الكثري من دروس املشادخ للمجاهددن ولألم 

 .يف ش ى اجلوانب, ال الددني  فقط وكذلك فإن هذا املنهاج جيب أن دتضّمن تربي   للنشء املسلم

وكذلك . ودنبغي الرتكيز على الرتبي  بالقدوة, فحني درى املسلم أن إمامه أمامه فإن ذلك دزدد من عزميته
الرتبي  باحلدث, فقد أمجع كل علماء الرتبي  على أن أفضل وسائل التعلم وأجنعها هي التعليم بالعمل, قال 

كان اجلهاد العملي : "وقال, "إن أعظم ميداٍن للرتبي  ميدان القتال: "هللالشيخ حممد أمني املصري رمحه ا
                                      

 [. 1: املائدة] 3
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ا باجلهاد النفسي, مل دنفك أحدمها عن اآلخر حلظ   واحدة, وكان اجلهاد لدى املسلمني األولني مقرتن  
 ".العملي أكرب وسيل  لرتبي  املسلمني وإقرار املعاين السامي  واملثل الرفيع  يف نفوسهم

فكل املسلمني دعلمون أن السارق تحقطع دد  وأن  ؛هذهُالدولةُدولٌةُعملية،ُالُجمردُدولةُنظريةأنُتكونُ -1
لد, ولكن هذ  األحكام حباجٍ  لرتمجٍ  عملي  ليشعر الناس أهنم دعيشون يف ظل دولٍ   قاذف احملصنات جيح

من أحكام ددنهم, ولعّلنا نرى مدى االحنطاط الذي وصل باملسلمني جرّاء االنسالخ . إسالميٍ  حبق
وهذا الواقع حباجٍ  ألحكاٍم تردع أولئك اجملرمني وتوفّر سبل . فتّفشت البدع واجلرائم واخليانات دون رادع

وال دفهمّن أحٌد من هذا الكالم أننا خنتزل الشردع  يف حدوٍد فقط, بل إن . العيش الكرمي للمسلمني
مي الدول  وشعبها, فاحلدود  إلقامتها لتحل  السعي احلدود هي جمرد جزٍء من الشردع  اليت جيب على الدو 

عمل على محاد  املقاصد اخلمس للشردع  اإلسالمي  بالطرق واحلدود ت .لحددق بالنسب  لكالسور اخلارجي 
وهللا إن اإلنسان يف هذ  الدنيا ": عليها, دقول الشيخ غالم هللا رمحيت السليم  يف ربوع املناطق املسيطر

 ."إىل األمن للتعادش يف الدنيا, واإلميان للتعادش يف اآلخرة :حيتاج إىل شيئني
فالناظر لتاردخ الدول  اإلسالمي  احلالي  جيد أهنا كانت جمرد مجاعات متفّرق , توّحدت فيما ُالرتق يُاملستمر؛ -2

بينها, مث توّحدت مع الناس, مث أعلنت عن وجودها, مث استمّرت, مث متدّدت, وهكذا ح ى متتّد أكثر 
 .للخالف  على منهاج النبوةكثر بإذن هللا لتشمل كل البقاع اإلسالمي , متهيدا  وأ

ُالدين -١ ُهذا ُعن ُاملدافعني ُالعقديني ُاملقاتلني ُإعداد ها عقيدة أهم املعامل اليت تقوم علي"والتنوده على .
 : اجلندي املسلم القتالي 

 وهذا . دق بني املسلمني وغري املسلمنيودرتّتب على ذلك التفر . إذ ال دحقبل عمٌل بدون توحيد: التوحيد
 .التفردق ددفعنا للثاني 

 ُوالرباء ُبـ ْعض ه ْم﴾علم األول, توّجب مواالة املؤمنني, مَ ـبناء  على ال: الوالء ُو اْلم ْؤم ن ات  , 3﴿و اْلم ْؤم ن ون 
ُاللَّـه ُُ﴿ومعاداة الكافردن,  ُم نُد ون  ُتـ ْعب د ون  ُو ِم َّا ُم نك ْم آء  ُبـ ر  او ة ُإ نَّا ُاْلع د  ن ك م  ُو بـ يـْ نـ ن ا ُبـ يـْ ا ُو ب د  ُب ك ْم ك ف ْرن ا

ُب اللَّـه ﴾ ُتـ ْؤم ن وا ُح َتَّٰ ُأ ب ًدا و اْلبـ ْغض اء 
﴿و ل نُ: وهذ  املواالة واملعاداة تقول بأن الكافردن لن درضوا عنك,  

لَّتـ ه ْم﴾ ُتـ تَّب ع ُم  ُالنَّص ار ٰىُح َتَّٰ ُاْليـ ه ود ُو ال   .وبالتايل لن دسكتوا عنك, وهذا ددفعنا للثالث , 1تـ ْرض ٰىُع نك 

                                      
 [.١3: التوب ] 3
 [. : املمتحن ]  
 [.3 3: البقرة] 1
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 ُا﴿ علينا القتال؛ دوجبطاملا لن درَضوا عّنا, فهذا دعين أهنم سيقاتلوننا, وهذا : اجلهاد ُع ل ْيك م  ُك ت ب  ْلق ت ال 
ُك ْرٌهُلَّك مُْ  .وهذا القتال سيرتّتب عليه نتائج على األرض تقودنا للرابع  ,3﴾و ه و 

 هاد هي إقام  شرع هللا يف أرضه, هذا بكل وضوح وبكل صراح , ال دوجد يف معاملنا شيٌء مثرة اجل: اخللفة
خنفيه أو خنشى بيانه, وجيب على كل جنودنا أن دفهموا هذ  احلقائق الكلي  وأن دتفقهوا يف ددنهم, أن 

  ". حيرصوا على إعداد أنفسهم بتلك املعامل تأصيال  وتفصيال  

ُللخروجُبتلكُ -٢ ُعامٌة ُالذكرخطٌة بدون خطٍ  واضحٍ  ومناسبٍ  للعمل, أي عمل, فإن ف .الصفاتُآنفة
 :هذ  اخلط  جيب أن تتضمن. ذلك العمل لن دلبث أن دنهار, هذا إن بدأَ أصال  

 باستمراردٍ  ومتابعٍ  لرأي الشرع يف مستجّدات األحداث, ومن مث بناء التصرفات  ؛دراسٌةُمستفيضٌةُللواقع
 .تقلباتحبكمٍ  على أساس تلك ال

 ،ُللتنفيذ وهذ  تابعٌ  لسابقتها, فال ميكن أن نفّكر بتحسني الزراع  بدون دراس  املشروع  نظرياٌتُصاحلٌة
 .وجدوا , وبدون احلصول على املعّدات الالزم  لذلك

 ُ ُاسرتاتيجية ُاملدى)خطًة وميكن اشتقاق خطط أو أهداف ! مشروع حزيب فإهنا دول , ال جمرد ،(طويلة
 .من اخلطط أو األهداف االسرتاتيجي ( ة املدىقصري )تكتيكي  

 ،فمما ال شك فيه أن بعض األحداث قد ال جتري كما مت وضع اخلطط هلا, وهنا دأيت  املرونةُيفُالتطبيق
فمثال  يف بغداد دتم يف الغالب . دور املرون , فيمكن وضع خط  بددل  أو اللجوء لوسائل بددل  يف التطبيق

. كبري الغتيال جنود الرافض  والصحوات, ويف األنبار دتم مسح السيطرة مبفخخ استخدام الكوامت بشكٍل  
ألن تواجد أغلب العناصر األمني  يف بغداد قردٌب من املسلمني, واملفخخ  قد تؤذدهم, أما األنبار فهي 

 .واسعٌ  جدا  وقليال  ما دتواجد املسلمون بالقرب من املراكز العسكرد 

 !؟اهل هي دولٌة حًق

جَرت به العادة, أن أهل احلق دكثر أعداءهم, فما من دعوةِّ حقٍّ إال وقد وقف الباطل بكل ما أويَت من قوٍة يف  مما
 مل دأت" :وجهها, والقاعدة املقررةح يف ذلك هي ما قاله ورق  بن نوفل للنيب صلى هللا عليه وسلم يف بداد  إرهاصات النبوة

 .1"قط مبثل ما جئت به إال عودي رجلٌ 

                                      
 [.32 : البقرة] 3
 ., للشيخ أيب عبد الرمحن البتريي حفظه هللا(بتصرف) ٢ العقيدة القتالي  للجندي املسلم,ص   
 (1-البخاري)  1
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من نيٍب وال رسوٍل إال وكان أغلب الناس ضد , والعِّربة ليست بالكثرة, بل إن الكثرة مضرٌب للحياد عن احلق,  وما
ُالظَّنَُّ﴿: قال تعاىل ُاللَّـه ُإ نُيـ تَّب ع ون ُإ الَّ ُع نُس ب يل  ل وك  ُي ض  ُاأْل ْرض  ُم نُيف   . 3﴾و إ نُت ط ْعُأ ْكثـ ر 

فإن . ليوم هي امتدادح الدول  اإلسالمي  النبود , مع فارق األعالم يف الدولتنيوإيّن ألحسب أن الدول  اإلسالمي  ا
 . درى أهنا متشاهب الناظر لظروف قيام الدولتني 

ر من كمي  سهام الشبهات اليت وحجهت للدول , ومل أتعّجب من الطعن بأيب بك اوهلذا كله فإين مل أستغرب مطلق  
ا , ألنه كلما ازدادت ك رغم الكمد الذي دعتصر قلب كل مسلٍم على ما حيدثلذل البغدادي وجنود , بل سعدتح جد 

 .واشتّدت احملن  خرج اجملاهدون أقوى وأصلب عزمي   من ذي قبل

ُأظن هاُت فرجُ ***ُضاق تُفلماُاستحكم ْتُحلقاهتاُ ُكنت  ُف رج تُوما

ُيُـ ؛ دون ابتالء اوألن هللا عز وجل ال درتك مسلم   ُأ ن ُالنَّاس  ب  ُيـ ْفتـ ن ون ُ﴿أ ح س  ُال  ُو ه ْم ُآم نَّا ُيـ ق ول وا ُأ ن ر ك وا تـْ
ُم نُقـ ْبل ه ْم4ُ﴿ ُ﴿ُۖ  ﴾ُو ل ق ْدُفـ تـ نَّاُالَّذ ين  ُاْلك اذ ب ني  ُص د ق واُو ل يـ ْعل م نَّ ُاللَّـه ُالَّذ ين  فإن هللا عز وجل ال   ﴾4فـ ل يـ ْعل م نَّ

ُ﴿و لُ , ليميز اخلبيث من الطيب درتك املؤمنني إال ودبتليهم ل و  ُو نـ بـْ ُو الصَّاب ر ين  ُم نك ْم ُاْلم ج اه د ين  ُنـ ْعل م  ُح َتَّٰ ل و نَّك ْم ن بـْ
 ! ال دصربجياهد, و دؤمن وال جياهد, وهناك من  فهناك من 1﴾أ ْخب ار ك مُْ

بد اخلالف  وإعالء كلم  هللا يف أرضه, ال إعادةوهلذا فإن هؤالء الرجال الذدن محلوا على أكتافهم هّم األم , وهّم 
ٍل يف هذا الزمان يف الصرب والثبات, اوأشهدح أن الدول  اإلسالمي  يف العراق والشام هي أروع مث. هلم من ابتالٍء ومتحيص

دقاتلون األمردكان واإلدرانيني والروافض والنصريد  والصحوات ومالحدة األكراد وغريهم  الناسفلَك أن تتخيل جمموع   من 
وهللا إن دول   أخرى . دنشئون احملاكم الشرعي  واللجان الشعبي  لالهتمام بأمر املسلمني يف وقٍت واحد, ويف ذات الوقت

 .تكاد تنهار حبِّمل هذ  اهلموم

لقد ابتلى هللا عز وجل أنبياؤ  كلهم, فهذا دونس التقمه احلوت, وهذا إبراهيم رحمَي يف النار, وهذا حممٌد خامت 
فهل جماهدي الدول  أكرم . عد ابتالءات وزالزل عظيم , عليهم أفضل الصالة والسالماألنبياء واملرسلني مل تقحم دولته إال ب

ما من ": دقول , كانأبو الدرداء رضي هللا عنهوليكحن حال اجملاهددن كحال  !؟من أنبيائه ورسله كي ال دبتليهم عند هللا
 ."من هللا تعاىل عليّ دوم أصبح فيه حيًّا وأمسي وال درميين فيه الناس بداهي  إالّ عددته نعم  

                                      
 [.332: األنعام] 3
 .سورة العنكبوت  
 [.13: حممد] 1
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قد قّيض هللا هلذ  ف. ال ميكن جتاهله مطلقا , ولكن هللا ددافع عن الذدن آمنوا احيّـز   واللمزاتلقد أخذت الشبهات 
قال . وكلما ازدادت الشبهات زاد تيّقين وهللا بصدق منهج الدول  اإلسالمي  .يف كل مكاٍن دذبّون عنها الدول  أنصار ا

 له اجتمع علينا وكل صاحب هوي  لله وحنِّ ألن الكفر بكل مِّ ؛ باقيـ ": دادي رمحه هللا عن دول  اإلسالمغالشيخ أيب عمر الب
 ."ا بصدق اهلدف وصح  الطردقبدأ دلمز و دطعن فيها فتيقنّ  جبانٍ  انٍ خوّ  وبدع ٍ 

ُ:ُالدولةُحتتاجُإَلهيُدولٌةُقائمة،ُُوُو

الدول  اإلسالمي  هلا سلط  وحمكومٌ  بالكتاب و . حاكم  تستمد أحكامها عرب دستوٍر معنّي  سياسي  سلط  -3
 .والسن  دستورا  

 .حيكمه ذلك الدستور, وهذا موجود اشعب   - 

 .إقليم حمدد من األرض دعيش عليه ذلك الشعب -1

 .وهذ  موجودٌة بفضل هللا عز وجل. قوة ُتمي السلط  والسيادة والشعب - 

وهو -إعالن قيام الدول , قلنا إن النيب صلى هللا عليه وسلم قبل تاٍم إْن قلتم أننا حباج  ملؤسساٍت ووزاراٍت ومتكنٍي 
عندما أقام دولته مل دكن ميلك مؤسسات وال وزارات, بل مل دكن املسلمون ميلكون معظم املرافق االقتصادد ,  -قدوتنا

حيملون السالح وكانوا طوال الوقت  بل ومل دكن املسلمون دشعرون باألمن واألمان يف دولتهم .وكانت يف أددي اليهود
أن الصحاب  يف غزوة اخلندق كان أحدهم ال دأمن الذهاب إىل اخلالء, ومع ذلك فقد   عرفدوكلنا  .ومستعدون للقتال

وكان املقصود هو  .بأحكام ربه عز وجل, وكان الصحاب  خري عوٍن له ولدعوته اكان النيب صلى هللا عليه وسلم متمسك  
فاملقصود ليس  .ليكونوا هم طين  الدول  املنشودة اهم مع  يف كياٍن واحٍد ودتّم ابتالؤ  توحيد املسلمني مهاجردَن وأنصار ا
 "امليسور ال دسقط باملعسور"وَ  .التمكني املطلق, بل مطلق التمكني

ُ؟ُمنُبعدُالطحنُيفُاملعاركُواحلروبوهلُمك نُهللاُعزُوجلُلنبيهُالكرميُإالُ

معروف  عند غري املسلمني, فما من دولٍ  قامت إال على  وهي عي ,سنٌ  كونيٌ  فضال  عن أن تكون شر  بل إن هذ 
ضد احلكم الكنسي يف عصور  كملها مل تكن لتقوم هلا قائم  بغري الثورةشالء ودماء شعوهبا, فهذ  أوروبا بأمجاجم وأ

 وأبناء طوائف ولعل حماكم التفتيش اليت ظلمت املسلمني , وح ى الكنيس  وهي تدافع عن نفسها استخدمت القوةالظالم
وهذ  بورما ملا شعرت بكثرة املسلمني أصدرت القوانني بتحرمي تناسلهم, ومن مث  .خمالف  للكنيس  خري دليل أخرى

السالم ", مع العلم أن البوذد  تحعترب أكثر ددان  تبحث عن أعملت فيهم اجملازر لتحافظ البوذد  على سيطرهتا على الدول 
, ما كانت لتصبح على ما هي عليه اآلن قبل -!كما تظن-أمردكا أقوى دول  يف العامل وهذ   !وعدم العنف" الداخلي

احلرب األهلي  الطاحن  اليت انتهت بانتهاء عصر العبودد  فيها, وهي اآلن تعطي نفسها احلق للقتال يف دولٍ  ليست هلا 
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والقتال ألجل احلرد  والدول  حيق هلم احلرب  فلماذا. من أجل نشر الدميقراطي  وقيٍم ال توافق قيمها ضد شعٍب ال دعنيها
 !م القانون الذي درغبون, وال حيق لنا كمسلمني القتال من أجل دولتنا اليت نرغب هبا حمكوم   بكتاب خالقنا؟يكوُت

َكَّن أو دـحْبتَـَلى؟ فقال أميا أفضل": عي رمحه هللاالشاف ئل اإلمام سح  َكَّن ح ى دـحْبتَـلَ : للرجل أن ميح  3."ىال ميح

مل دكن حال النيب صلى هللا عليه وسلم وصحبهِّ رضوان هللا عليهم إال خروٌج من ابتالٍء البتالٍء أقوى, ح ى 
الذدن دسعى البعض -ل ما دحسمى اجملتمع الدويل وحينما تدخّ . أصبحت األم  اإلسالمي  حدودها من املشرق للمغرب

رامت أطرافها هنا وهناك فأصبحت موطئ قدٍم لكل من هّب بعد سقوط اخلالف  تقطّعت األم  وت -لنيل االعرتاف منه
 !ودّب من الكافردن وأراذل البشر, فتأّمل دا مسلم

وعلى فرض أننا نقّر بأهنا ليست دول , بل جمرد مجاع  كما حيلو للبعض التسمي , فاألعمى واملبصر دقّر أهنا أقوى 
وأفضلها تدردبا, أال تستحق هذ  اجلماع  االنضمام لصفوفها  ح اوأكثر اجلماعات تنظيم ا وتسلي مجاعٍ  يف العراق والشام,
 !فإن النمل خيتار أقوى الذكور لتشكيل اجليش املدافع عن املستعمرة! ؟م  الدول  اإلسالمي لنيل الشرف معهم بإقا

والكذب يف ..  وجتمع األم..ترفع اهلم  ..فهي كذب  رائع   ,جمرد كذب " الدول  اإلسالمي  "  فعلى فرض أن وجود..)
  ( " ..ليس الكذاب الذي دقول خريا أو دنمي خريا"و..احلرب مشروع 

ُ:ُرقُاحلصولُعلىُاإلمامةُإَلُثلثةوقدُقس مُالعلماءُط

كل قحطر,   يف اكون املسلمني مشرذمني جسدد    يف زماننا متعذرٌ وهذا . عن طردق أهل احلل والعقد :األول -
فالصحيح هنا االكتفاء مبن  ! دحعرف العامل الرباين من عامل السلطانوال! لكل حزب وددني ا اومشتتني عقلي  

 .ويف عدد الواجب اجتماعهم خالٌف بني العلماء .دتسرّي اجتماعه من العلماء الربانيني كما دقول النووي
بعد  منذ  لعدم وجود خليف  دعهد ملن اوهذا متعذٌر أدض  . اختيار اخلليف  إلماٍم دتلو  ودرضا  املسلمون :الثاين -

 .عقود
فعندها دقوم رجٌل . وتكون عندما دنعدم اإلمام, وتكثر الفنت اليت تعصف باملسلمني. الغلب  بالسيف :الثالث -

ومن غلب عليهم بالسيف : "قال اإلمام أمحد .من املسلمني له طائف  ودتغّلب على احلكم وهنا جتب له البيع 
 ."ألحد دؤمن باهلل واليوم اآلخر, أن دبيت وال درا  إمام ا ح ى صار خليف , ومسي أمري املؤمنني, فال حيلّ 

                                      
 .3 , ص زاد املعاد, ج  3
 .يب املنذر الشنقيطي حفظه هللا, للشيخ أ1رفع املالم عن جماهدي دول  اإلسالم يف العراق والشام, ص   
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كما   ال أهل حل وعقدفال خليف  دعهد ملن بعد , و  يف هذا الزمان, الكامل  الطردق  الثالث  هي الوحيدة املمكن و 
. م واملسلمني, وإْن كانوا موجوددن فهم من اجتمع دوم حلف املطّيبني, فأهل احلل والعقد هم من دفّكرون يف اإلسالجيب

 .وأغلبهم مؤدٌد للدول  اإلسالمي ! ء الثغور, ال علماء اجلحوروأهل احلل والعقد هم علما

 

 !؟هو الطريق الوحيد إلقامة الدولة الجهادهل 

. ال شك أننا نسمع الكثري من األشخاص واألحزاب واحلركات تقول أهنا تسعى لدولٍ  إسالميٍ , وطرقهم ختتلف
املؤسسات ومن مث إعالن الدول , والبعض دردد التغلغل يف النظام احلايل إلصالحه, والبعض دردد أن  فبعضها دردد إقام 

 جياهد البدع ليقيم الدول , وكل شيٍخ وله طردق , ولكن هل هذ  الطرق مناسب  ؟

ن درددو  وبأي حقٍ  ال أدري أدن عقوهلم؟رات مث إعالن الدول  اإلسالمي , أصحاب نظرد  إقام  املؤسسات والوزا
 !دول   ومل تحسفك منهم قطرة دم

 حموهناسي قوةٍ , فبأي منوا دولته؟ وإذا أعلمنشؤون الوزارات واملؤسسات ح ى دعلنوا دولتهد مأي نظاٍم سيرتكهو 
وجمرد ارتباطهم باسم  !ني مصر مثال  اّدعت مجاع  اإلخوان أهنم دسعون إلقام  دولٍ  مد؟ ففي وهم أصحاب السلمي 

أنتم فاعلون أدها  ذادغفر هلم, فأتى السيسي بأراذل الشعب وأعلن انقالبه على الدميقراطي  نفسها, فمااإلسالم مل 
 .السالم البد له من وجود قوة ُتميه: ح ى اهلالك السادات قال !؟اإلخوان

لراشدة اليت هل جيهل هؤالء أن الكافرون ما انفّكوا دتآمرون لضمان عدم قيام الدول  اإلسالمي  ومن مث اخلالف  ا
 ا؟وها جور  ملؤ ستمأل األرض عدال  بعد أن 

 !ني وامليوع  والطراوة, فأىّن هلم بتغبري أقدامهم يف قتال أعداء هللا؟جدقوٌم ألفوا التولكنهم 

 .3"!والبد للمخاض من آالم ,والبد للميالد من خماضد, من ميال للمجتمع اإلسالميالبد ": دقول سيد قطب

إنشاء املؤسسات, أهنم دقومون بعمل الكثري من املؤسسات االجتماعي  واخلريد  ومشكل  أصحاب نظرد  
بل أصبح إنشاء مجعيٍ  خريدٍ  ! ومن مث دأيت النظام لينسف هذ  اجلهود كل عشر سنواٍت أو أكثر! يف الدول " للتغلغل"

 .اليكوهكذا دو ! راء هتم   تزج بصاحبها يف السجونإلدواء املشّرددن أو دعم الطلب  الفق

                                      
 ., بتصرف دسري 33اإلسالم ومشكالت احلضارة,ص   3
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وما قص  الردان عنا ببعيد, فالرجل بّن امرباطورد   اقتصادد   ضخم   يف مصر وملك الكثري من املؤسسات, فأتى 
 !النظام بكل بساطٍ  وصادر ممتلكاته وأرسله وراء الشمس بتهم  النصب واالحتيال وما إىل ذلك

ُ!املماليكُدولةالزيينُبركات،ُإخواجنيُيفُ

يف البالد والعباد, وكان كل قائٍد يف الدول ِّ لهح عصابٌ  تقفز على البيوت  خر  فساد ا كبري ار املماليك يف آشهَد عص
 !ل  ومراكز القيادة فيها إلصالحهافجاء هذا الزدين بركات بن موسى, وأراد التغلغل يف الدو . وتسرق وتنهب ما تستطيع

لوكي  ترتّصد له راكز القوة يف الدول  املموجنح يف ذلك بعض الوقت ح ى احتّل منصب حمتسب القاهرة, وكانت م
فما   ,الليل وتنّغص على اللصوص سرقاهتمجبعل فوانيَس يف الشوارع لتزدح عتم   افكان أن أصدر قرار   .األخطاء ليعزلو 

 كان من مراكز القوة تلَك إال أن زّجت بنفسها وببعض العلماء املأجوردن إىل باب السلطان, هبدف إفشال مشروع الزدين
فتم نسف مشروع !  بركات حبجٍج عدة, منها أن الرجال الذدن دصعدون لتنودر الفوانيس قد دطّلعون على عورات البيوت

ومرت األدام . االحتكار وكحتَب هلا الفشل أدض ا وله عدة مشاردع أخرى كمحارب . الزدين بركات اخلاص بالفوانيس
ال خيتلف عمن كان حيارهبم, وحني انتهى العصر اململوكي وحّل حمّله ا الزدين بركات أن وجَد نفسه لص   والشهور فما لبثَ 

العصر العثماين, بقي بركات يف نفس املنصب, فالرجل قد أصبح من امليوع  والتلّون ما جيعله مياشي العصر ودواكب 
 .التطورات الواقعي 

ستفِّد من أخطاء اآلخردن فنحن على شفا مل أذكر القص  للتسلي , بل للتعّلم واالعتبار مبن كان قبلنا, وإذا مل ن
وبالنظر للواقع سنجد أن اإلخوان وأمثاهلم من . وأمثال الزدين بركات موجودون يف كل زماٍن ومكان! جرٍف هاٍر من اخلطأ

روا أصحاب نظردات التغلغل يف الدول  وإحداث التغيري بالتدرج, مل دلبثوا أن أصبحوا أداة  منفذة  للعلماني  حبذافريها شع
وهم كذلك أصبحوا متلّونني حبسب تغرّي اجلو, فمبارك مثال  كان طاغي   أوال , مث أصبح ويل أمر بعد . أم مل دشعروا

اهتاأصبح اإل -ازعم  -التضييق على اإلخوان, وبعد عزله   !خوان هم مشعلوا الثورة ومحح

ٍ  ددني , بل بلهجٍ  واقعي , ألن القوم دبدو أن تحقيم دول   إسالمي , لن أتكلم بلهج وأساليبهم هذ  ال ميكن مطلق ا
اأهنم تأثّ   !بفقه الواقع روا جد 

 .؟ ولو فازوا فهنا املصيب من ددردهم أهنم فائزون. نتخاباتلنفرتض صح  طردقهم مثال  يف سلوكهم لطردق اال

ُ.فلوُمتُفوزُمنُيريدونُالشريعةُعربُصناديقُاالقرتاع،ُفإهنمُسيصطدمونُبوقائعُكثرية

 كيف سيقيمون شرع هللا, الذي مينع ما تحسّمى بالتعددد  احلزبي , وهم دخلوا االنتخابات على أساسها؟  ،أوالًُ -
 ؟أن ساووا بينهم أثناء االنتخاباتكيف سيفرّقون بني املسلم والكافر بعد   ،اثانيًُ -
 ؟عي وهم قد وصلوا للسلط  عن طردقهكيف سيغرّيون الدستور الوض  ،ثالثًا -
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ون أن دخوهلم السلط  بناء  على القوانني الوضعي  ومبادئ العلماني  دعين اإلقرار على تلك أال دعرف ،ارابعًُ -
 !؟جيعل العلماين دظن أن مذهبه صحيحالقوانني واملبادئ, مما 

أحقيم إال بالسيف, أقول إقام  الشرع وليس نشر  امن خالل النظر إىل جمردات تارخينا اإلسالمي ما عرفنا شرع  
بحعثتح بني ددي الساع  بالسيف, ح ى دحعبد ): هللا عليه وسلمرسول هللا صلى قال : بد هللا بن عمر قالعن ع .اإلسالم

أمري ومن تشّبه بقوٍم فهو  هللا وحد  ال شردك له, وجحعل رزقي ُتت ظل رحمي, وجحعلت الذل  والصغار على من خالف
 . (منهم

 !أدن عمر وأدن صالح وأدن قطز؟: حبرقٍ  ودتساءلون ا ما خيطبونلقد صحدعت رؤوسنا من املشائخ الذدن دوم  

كيفُحررُصلحُالدينُالقدسُمنُالصليبيني؟ُوكيفُأوقفُُُكيفُفتحُعمرُبيتُاملقدس؟ُُوأناُأتساءلُبدوري،
ُُ!سيفُالدينُقطزُاملدُاملغويلُعلىُبلدُاملسلمني؟

 باعتصاماتٍ  بانتخاباٍت وال مفاوضاٍت وال اإلجاب  واضح  لكل من درس التاردخ, فال هم حرروا بالد املسلمني أن أعتقد
 فالسبيل الوحيد إلقام  الدول  اإلسالمي  هو ما اعتاَد عليه املسلمني على مر التاردخ, .بل حرروها بالسيف والدم ,سلمي 

 .الدول  اإلسالمي  تحبّن باجلماجم وتحعّبد طرقها بالدماء

ومن أرادها بدماء,  -هذا إْن قامت أصال  - تسقط بكل سهول لكلٍّ من فعاله نصيب, فمن أراد دولته بال دماء, ف
 .فإن هلا البقاء على األقل سنينا

 : قال املتنيب

ُتأيتُال ُالع ْز م  ُامل ك ار  مُ لوتأيتُع***ُُُُمُ زائععلىُق ْدر ُأهل  ُىُق ْدر ُالك ر ا م 

 : اوقال أدض  

ُلُ إ ب ر ُالن حُمنُ ُهددون ُالشَُُّوالُب دُ ***ُُُُةًُقيانُاملعايلُر خيصت ريدين ُلُ 

ُ

فعجيب ملن دردد الشهد دون التعّرض للسعات النحل, عجيب ملن دردد دول   إسالمي   دون دماٍء وأشالء, بل عجيب 
 !كانت إحلادد  دون دماٍء وأشالء  ملن دردد دول   ح ى لو
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   الديمقراطية دين

والبعض دظنها مضاد  ري وحرد  الرأي,العددد من الناس ال دعرف معّن  للدميقراطي  سوى أهنا حرد  التعب
والبعض اآلخر دعلم أن أساسها هو حكم الشعب للشعب, وجيدون أهنا النظرد  األنسب للحكم وهناك  الددكتاتورد ,

ردّ , وكل من دقف يف صفها ولكن لنكون واضحني, فالدميقراطي  نظرد  كف. من درفضها ودضع بدال  منها نظردات أخرى
 .والدول  اإلسالمي  لن تعرتف هبا ولن ُتكم هبا. بددال  عن القرآن والسن  افر باختاذها َحَكم  هبا فقد ك امقتنع  

   إِّنِّ احلْحْكمح إِّالَّ لِّلَّـهِّ﴾: أن احلكم هلل وحد  افالدميقراطي ح كفٌر ألهنا حكمح الشعبِّ للشعب, ونعلم مجيع﴿  ,
ل وُترمي ما ب دنوبونه يف جمالس برملاني  لتحليوبالتايل فإن إدكال مهم  احلكم للشعب عن طردق اختيار نّوا

َن الدِّدنِّ َما ملَْ دَْأَذن بِّهِّ اللَّـهح﴾: بواٌح خمرٌج من املل , قال تعاىلون هلو كفٌر ؤ دشا ﴿أَْم هَلحْم شحرََكاءح َشَرعحوا هَلحم مِّّ
1 

 جيب أن دسجن ثالث سنوات فنواب الربملان دشّرعون القوانني وفق ما تشتهي أنفسهم, فقد درون مثال  أن الزاين
لد, والسارق دحسجن ال تحقطع دد , وهم هبذا معرضون عن حكم هللا يف أمثال مرتكيب موجبات احلدود,  ال أن جيح

قبل  اوكان نصراني  -من دون هللا, دخل عدي بن حامت  الى هذا األساس فقد اختذهم أرباب  ومن انتخبهم ع
ن دحونِّ : سلم وهو دقرأح قوله تعاىلعلى رسول هللا صلى هللا عليه و  -إسالمه ﴿اختََّذحوا َأْحَباَرهحْم َورحْهَبانـَهحْم أَْربَاب ا مِّّ
لون هلم ما حّرم هللا فيستحلونه, : قال !فقال عدي دا رسول هللا ما كانوا دعبدوهنم  اللَّـهِّ﴾ أجل, ولكن حيح

 ".وحيّرمون عليهم ما أحل هللا فيستحرمونه, فتلك عبادهتم هلم

 ص الدعارة وتبيح حرد  الكفر والزندق والناظ وح ى لو مت  .ر يف حال الربملانات جيدها ُتلل بيع اخلمور وترخِّّ
هللا, وكأن هللا دستجددنا  فإن ذلك من اإلهان  لشرعاختيار تطبيق الشردع  باألغلبي  وفق قواعد الدميقراطي , 

 . قيمٍ  تعبّدد وتطبيقها حبحكم الشعب لن دكون ذا! شرعه لتطبيق
  ٌألهنا تعين رد التنازعات إىل استفتاءات الشعب أو إىل احملاكم الطاغوتي  اليت ُتكم بغري ما أنزل  والدميقراطي  كفر

رُ  :هللا, قال تعاىل ُاْْلخ  ُب اللَّـه ُو اْليـ ْو م  ُك نت ْمُتـ ْؤم ن ون  ُإ ن ُاللَّـه ُو الرَّس ول  ُش ْيٍءُفـ ر د وه ُإ َل  ُُ﴿ف إ نُتـ ن از ْعت ْمُيف  ذٰ ل ك 
ٌرُو أ ْحس ن ُت ْأو يًل﴾ يـْ ُاللَّـهُ ﴿ :وقال تعاىل , 1خ    .2﴾و م اُاْختـ ل ْفت ْمُف يه ُم نُش ْيٍءُف ح ْكم ه ُإ َل 

  والدميقراطي  كفٌر ألهنا تعين املساواة التام  بني مجيع مواطين الدول , دون اعتباراٍت ألدداهنم اليت دعتنقون, وهللا
ُ﴿ :املسلمني والكفار فقال فّرق بني سبحانه وتعاىل اْلم ْجر م ني  ُك  ُاْلم ْسل م ني  41ُ﴿أ فـ ن ْجع ل  ُك ْيف  ُل ك ْم ﴾ُم ا

                                      
 .كتاٌب قّيٌم للشيخ أيب حممد املقدسي ثّبته هللا, ننصح بالرجوع إليه( الدميقراطي  ددن)  3
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﴿ُ يْـُ :, وقال تعاىل3﴾46حت ْك م ون  ُأ ْخر ج ْتُل لنَّاسُ ﴿ك نت ْمُخ  ُأ مٍَّة فإذا كان هللا سبحانه وتعاىل من فوق   ﴾ر 
فمن هم هؤالء النواب ومن هو هذا الرئيس ليأيت ودقول سبعِّ مسواٍت فّرق بيننا وبينهم, وجعلنا خريا  منهم, 

 .إنه بال شك كافٌر مبا أنزل هللا! عكس ذلك؟
 قال رسول هللا صلى هللا عليه . والدميقراطي  كفٌر ألهنا تعين حرد  االعتقاد والتددّن, وهذا خمالٌف ألحكام اإلسالم

ولذلك جند امللحددن دنعمون  (...ال شردك له  دحعبد هللا وحد ح بحعثتح بني ددي الساع  بالسيف ح ى ) :وسلم
 !حبرد  وافرة يف األقطار الدميقراطي , يف حني من دنادي بالتوحيد اخلالص نرى مصري  السجن أو القتل

  والدميقراطي  كفٌر ألهنا تسمح بتشكيل األحزاب ُتت ما دسمى بالتعددد  السياسي , بغض النظر عن املناهج
زاب, فدميقراطيتنا يف فلسطني خّولت تشكيل اجلبه  الشعبي  ذات املنهج الشيوعي اليت تتبناها هذ  األح

اإلحلادي, ومسحت بتشكيل حرك  فتح العلماني , ومسحت بتشكيل حزب الشعب الشيوعي, وهذ  األحزاب 
ٍب مسلم تدخل االنتخابات وفق الدميقراطي  مث دشّرعون وحيّرمون وحيللون ما مل دأذن به هللا, وهبذا نصبح كشع

 !حمكومني بقوانني وضعها الشيوعي والعلماين والنصراين
 كما حيلو للبعض أن درّوج, فالدميقراطي  تعين رأي األكثرد , سواء كانت الرأي  والدميقراطي  ليست هي الشورى

. األصوبأما الشورى فيأخذ احلاكم هنا الرأي . من اجلحّهال أم من العلماء اا, وسواء كان صادر  أم صائب   اخاطئ  
أما جملس الشورى فال دضم إال علماء, . لفاسق والفاجر واجلاهل واوالدميقراطي  تضم ُتت قبب برملاناهتا العاملِّ 

 :فتاء, فمثال  حيلو للبعض أن دقولورد فيه نٌص لالست اوالدميقراطي  قد تطرح موضوع  . علماء بالشرع وبالواقع
 . تنضع موضوع الربا للتفاوض على طاول  املداوال

أما الشورى فتعين أن دأخذ احلاكم رأي أهل العلم يف مسألٍ  مل دنزل هبا نص, مثال  هل جنعل لون املدارس أزرق 
 أم أخضر؟ 

دعتقدون بأنه ال دوجد  الذدن اإلخوانمثل طردق الدميقراطي ,  البعضسلك  ؛يف البعد عن هذا الددن القومي اإمعان  
دعوة السلمي  والدخول إىل مراكز السلط  ومن مث ُتكيم الشردع , وهذا طردق إلعادة اخلالف  إال عن طردق ال

أما خمالفته للددن فقد عرفَت عزدزي القارئ ما هَي الدميقراطي  وما مدى خمالفتها للشردع  . خمالٌف للددن واملنطق
زق بالذرد  الصاحل  من دزين لري وال شك أن كثريا  من اإلخوان دعرفون أن اإلنتخابات حرام, ومثلهم ك. اإلسالمي 

وهذا الصنف من اإلخوان دحعترب مقبوال  إذا قيس بالصنف اآلخر الذي دعتقد بأن . من دسرق ليخرج زكاة مالهو 
دقوم  حاكما  االنتخابات هي البيع , وهذا كالٌم عاٍر عن احلقيق , ففي البيع  خيتار املسلمون, واملسلمون فقط, 

مسلمني ونصارى ودهود باختيار رئيٍس دساوي بينهم ( أشقاء الوطن)يقوم ما االنتخابات فأهللا بينهم, بأمر 
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ويل أمر جتب )أم بعثيا, فكله يف نظر اإلخوان  اأم شيوعي   ايف أن دكون هذا الرئيس علماني   مجيعا , وال ضريَ 
 (.إطاعته

عن طردق االنتخابات  فقد جّرب اإلخوان طردق الدميقراطي  واسرتاتيجي  ُتكيم الشردع  ؛وأما خمالفته للمنطق
نزلت هنا ستسعى لتطبيق الشردع  إال و وفشلوا, ففي اجلزائر ما إن فازت جبه  اإلنقاذ اإلسالمي  باالنتخابات وإعالهنا ا

الدبابات الشوارع وبدأ العسكر بتقتيلهم وأسرهم ونفيهم, ومحاس حني فازت باالنتخابات يف فلسطني فقد حاصرها 
مع بزوغ جنم حممد مرسي وتأكد اجمللس العسكري من أنه سيفوز بالرئاس  قام اجمللس و (. نإخوة الوط)العامل وأوهلم 

العسكري مبا دسمى باإلعالن الدستوري الذي دنقل سلط  التشردع له وجيعل اختاذ قرار احلرب من حق الرئيس ولكن بعد 
 أما" الشرعي  الدستورد "كون على , وتوالت األحداث ح ى حدث االنقالب, فجعَل اإلخوان دبإذن اجمللس العسكري

  !الشردع  الرباني  فال بواكي هلا

فقد  !فاعلم أن مسأل  تطبيق الشردع  أصبحت من املاضي بالنسب  لإلسالموقراطيني ؛وعودة  إىل الزدين بركات
 .ا بالعملي  الدميقراطي  والعلماني  مبا ال جيعل هلم نقط  عودٍة مطلقااندجموا كلي  

 

 .وطنية، دعوها فإنها منتنةالقومية، ال

أو  .مبدأ سياسي اجتماعي دفضل معه صاحبه كل ما دتعلق بأمته على سوا  مما دتعلق بغريها :االقوميةُاصطلحًُ
د فيه اإلنسان مجاع  حمدودة من الناس دضمها إطار جغرايف ثابت, وجيمعها تراث ميجّ  اجددد   اعقيدة تصور وعي  : هو

 .ي  واحدةمشرتك وتنتمي إىل أصول عرق

للقومي , حيث كان كل فرٍد دتعصب لقبيلته اليت دنتمي إليها, وقد  القد كان اجملتمع العريب اجلاهلي مثاال  واقعي  
وجاء . ُتول هذا التعصب إىل حروٍب طاحنٍ  بني القبائل, وال أدل على ذلك من حرب البسوس اليت دامت أربعني سن 

. القومي  اليت كانت قائم  آنذاك, فأصبحت األخّوة يف هللا والغضب حلرمات ددنه النيب حممد بالرسال  هادما  كل شعارات
 . وبعد اهلجرة؛ اختذ النيب أول قراٍر مبؤاخاة املهاجردن واألنصار, مذدبا  بذلك كل دعاوى القومي  يف بوتق  اإلسالم

, وأصبح التعصب لدى كثرٍي .. و .. و ..  و اوقوقاز   اوأكراد   اواآلن فقد عدنا للوراء إىل ما قبل البعث , عدنا عرب  
وقد استطاع الغرب الكافر أن دزرع . منا من أجل العشرية والقبيل  والقوم, غري آهبني بأن الغضب دكون للددن وحرماته

ة والعجيب يف األمر أن أوائل دعا. هذ  األفكار املسموم  مرة  أخرى, ووجدنا الكثري ممن دقيم األحزاب على أسٍس قومي ٍ 
 . القومي  احلددث  كانوا مجيعا  من الكفار أمثال النصارى بطرس البستاين وناصيف اليازجي واليهودد  خالدة أددب
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ويف العصر احلددث بدأت القومي  العربي  بلعب دورها اخلبيث يف االنفصال عن الدول  العثماني , وذلك على دد 
ه قوميته أن مظاهرة الكفار ضد املوحددن رّدٌة وخروٌج تْ يز, وهنا أنسَ حسني وايل مك  بالتعاون مع االجنل" الشردف"اهلالك 

هم فقد ورغم وقوف حسني مع. عن مل  املسلمني, لكن لورانس ضابط املخابرات الربدطاين استطاع اللعب بعقله اخلرِّب
اُالَّذ ين ُ: القائل وكانت هذ  النتيج  األليم  للتعاون مع الكفار وصدق هللا العظيم. ماطلو  ومل دعطو  ما متّن ُأ يـ ه  ﴿ي ا

ر ين ُ﴿ ُك ف ر واُيـ ر د وك ْمُع ل ٰىُأ ْعق اب ك ْمُفـ ت نق ل ب واُخ اس  ك م8ُْ 3آم ن واُإ نُت ط يع واُالَّذ ين  ُاللَّـه ُم ْوال  ر ين ُُ﴾ُب ل  ُالنَّاص  ر  يـْ ُخ  و ه و 
﴿313﴾3. 

كنت أعلم أننا إذا كسبنا  لقد": أعمدة احلكم  السبع  تابهمن هؤالء القوميني فقال يف ك بعد وقد سخر لورانس فيما
لقد كان قادة . للعرب لنصحتهم بالعودة إىل بيوهتم ا ميت  ولو كنت ناصحا  شردفا  صبح أوراق  احلرب فإن عهودنا للعرب ست

 ان مبناورات جردئ  اعتماد  دقومو  وكان الربدطانيون والفرنسيون ابدود   اعشائرد   ا  دفهمون السياس  اخلارجي  فهم  احلرك  العربي
مل  أن الدم االجنليزي اإنين أكثر ما أكون فخر  ... لعدوعلى سذاج  العرب وضعفهم وبساط  قلوهبم وتفكريهم وهلم ثق  با

. اهـ" تساوي يف نظري موت اجنليزي واحد دحسفك يف املعارك الثالثني اليت خضتها ألن مجيع األقطار اخلاضع  لنا مل تكن
 .عتربوا دا عباد هللافانظروا وا

بيكو واتفقوا على تقسيم دول  -فقد اجتمع عّباد الصليب يف مؤمتر سادكس. مث جاءت الوطني  لتعّمق املأساة
اخلالف  العثماني  اليت كانت تضم األراضي اإلسالمي  والشعوب املسلم  ُتت رادتها إىل دوٍل ودودالٍت بعد أن فعلت 

كان دسري املسلم من بالد   اقدمي  . اني , فأقاموا السدود ورمسوا احلدود بني األراضي اإلسالمي القومي  أفاعيلها بالدول  العثم
أنه دسري يف وطنه, أما اآلن, فيجب على األنظم  املرتدة أن  اخراسان إىل املغرب اإلسالمي ومن اليمن إىل الشام شاعر  

الوطن, ذلك املعبود اجلددد من  !"الوطن"مصلح   على اختتم دخول وخروج, وتراقب وتفتش وتسأل وُتقق, وذلك خوف  
على االنتماء حلفنٍ  من تراب, وجعلوا اجليوش تقاتل محّي    -إال من رحم هللا-دون هللا, الذي جنح عّباد  بإجبار الناس 

س البستاين أول من نادي بالوطني  املعاصرة هو النصراين بطر . ودفاعا  عن حدوٍد رمسها الكفار يف مؤمترهم سابق الذكر
صلى هللا عليه دحروى عن النيب  اوقد اختذ  البعض حددث  . جعل شعارها حب الوطن من اإلميان الذي أصدر صحيف 

 ., ولكنه حددٌث موضوعوسلم

ُكيفُيكرهُاألوطانُساكنها؟ُ؟بغضُالوطنيةنُكيف:ُقدُيقولُقائل ُإذ

مشروع جحبل اإلنسان  ن واألرض هذا حبٌّ حب الوط. أن هناك فرٌق بني حب الوطن, وبني عبادة الوطن اجلوابح 
. ( ولوال أين أحخرجتح منك ما خرجتوهللاِّ إنكِّ خلري أرض هللا وأحب أرض هللا إىل هللا) :مك  ا, فقد قال النيب خماطب  عليه
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قول, ولكن السؤال دستغل بعض الوطنيني هذا احلددث للتدليل على معتقداهتم الفاسدة, وقد مير هذا على جاهٍل وعَ 
 ! ؟رج النيب من مك  طاملا أنه حيبهاملاذا خ :لذي دطرح نفسهح أدها الوطنيونا

اجلواب بسيط؛ وهو أن النيب قّدم حب الددن ومصلح  الددن على حب الوطن, ليس كما تفعلون أنتم من تضييع 
ولكن شتان بني الثرى وقد حاول الوطنيون التمسح باختاذهم نبينا الكرمي أسوٌة هلم, . لثوابت الددن يف إطار الوطني 

فالوطن يف نظر نبينا الكرمي ليس أكثر من مكان دعيشح فيه ُتت راد  ال إله إال هللا, ال كما درى الوطنيون من أنه . والثردا
وإْن كان ألي مكاٍن يف األرض من قدسّي , فإن قدسّيته إسالمي  . مكاٌن جامٌع لكل األددان ُتت حكم دستور وضعي

الين حني وصل املددن , عمل على عقد اتفاقي  مع اليهود الذدن كانوا متنّفذدن يف املددن , وكان أهم كما أن   .ال وطني 
 .بنود هذ  االتفاقي , أن تحرد التنازعات إىل كتاب هللا

وقد أخرب سبحانه عن النهاد  املخزد  للذدن رفضوا اهلجرة وارتدوا عن ددنهم إدثار ا حلبهم ألوطاهنم, وتفضيلها على 
هِّْم قَالحوا فِّيَم كحنتحْم قَالحوا كحنَّا محْسَتْضَعفِّنَي يفِّ اأْلَ  :ب هللا ورسولهح ْرضِّ قَالحوا َأملَْ ﴿إِّنَّ الَّذِّدَن تـََوفَّاهحمح اْلَماَلئَِّك ح ظَالِّمِّي أَنفحسِّ

رحوا فِّيَها فَأحولَـٰئَِّك َمْأَواهحْم َجَهنَّمح َوسَ  َع   فـَتـحَهاجِّ  .3اَءْت َمصِّري ا﴾َتكحْن أَْرضح اللَّـهِّ َواسِّ

ُ!؟فكيفُسن قيمُالدولة

ُ

 قوام الدين كتاٌب يهدي وسيٌف ينصر

 نكحنوإذا مل  .لى هللا عليه وسلم, دعوٌة وقتال, فقوام الددن كتاٌب دهدي وسيٌف دنصرباتباع طردق  النيب ص علينا
. بالذبح وهو مستضعٌف يف مك  انا قردش  كما أنذر نبي  سنقاتلهم بأنناالطواغيت  نذرعّد للقتال, ولنفلنقادردن على القتال 

لن تلبث أن تطّبق العلماني  حبذافريها  ما تحسمى جبماعات اإلسالم السياسيإن فأما دخول عامل السياس  بقوانينه احلالي , 
يه وسلم التقى واحلق  أنين مل أمسع أن النيب صلى هللا عل! رتٍة مثل الفرتة املكي ف, وحّجتها يف ذلك أننا يف درت أم مل تدري

ومل  !ومل أمسع أنه رغم التعذدب واإلدذاء بش ى األلوان احنرف عن الطردق اليت درددها هللا منه! لكافردن يف منتصف الطردقبا
بغري ما  اومل أمسع أنه رضَي حكم  ! ومل أمسع أنه اعترب املشركني واليهود إخوانه يف الوطن! أمسع أنه تداول السلط  معهم

  !على وحدة القبيل  ظ احفا أنزل هللا

﴿اتَّب ْعُم اُ :قال تعاىل. الناحي  األخرى أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان دّتبع أوامر هللا عز وجل هذا من ناحي ,
ُاْلم ْشر ك ني ﴾ ُو أ ْعر ْضُع ن  ُه و  ُإ الَّ ُإ ل ـٰه  ُال  ُم نُرَّب  ك  ُإ ل ْيك  ي  ف اْصد ْعُِب  اُ﴿ :قال تعاىلمث  .فكانت الدعوة السرد  3أ وح 

                                      
 [.8١: النساء] 3
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ُاْلم ْشر ك نيُ  ُو أ ْعر ْضُع ن  دن من العذاب لقد كان النيب صلى هللا عليه وأصحابه دقاسون األمرّ . فأصبحت جهرد   ﴾تـ ْؤم ر 
, ة أولئك الناس كما دزعمونقردش, فإن كان الرسول قدو  واحلصار يف شعب أيب طالب والتحردض ضد املؤمنني من قبل

الغرب الكافر وضع قائم   من عشرة أمساء ألكثر ! م ؟هم وأعراضهاس مرتاحي البال وآمنني على أنفسنأكثر ال هممايل أرا
عداوة  م دزدن تلك القائم  ؟ فإنَّ اجلهاددني, ملاذا ال نرى اسم أحدهمطلوبني يف العامل, كلهم من " إرهابيني"عشرة 

 !الكافردن ألحد املسلمني دليٌل على صدق إميانه 

وكان . كّنا أعزّة  وحنن مشركون واآلن حنن أذل : اعرتضوا على السكوت وقالوا يف الفرتة املكي  لمنيإن بعض املس
 .ولو بسعف النخيل ادعين لو أمر  هللا بالقتال بالقتال يف مك  لقاتَل قردش  . مل دأمرين هللا بالقتال: النيب دقول

أتسمعون دا معشر ): م مبلء فيه بعد أن طاف بالكعب أمل تسمعوا قول النيب صلى هللا عليه وسل ؛ها اإلخوانأد  
نعم جاءهم بالذبح, وليس بسلمي  الدعوة, جاء ليخرج الناس . (قردش, أما والذي نفس حممٍد بيد  لقد جئتكم بالذبح

مل دكحن . ليخرجهم من ظلمات القومي  إىل الوطني  إىل الدميقراطي  المن اتباع الشردع  الوثني  إىل الشردع  القرآني , 
هذا . رهبم  ردعٍ  ُتكمهم غري شردعقادتكم وزعمائكم األولني دعذبون إال ألهنم رفضوا التودد لغري املؤمنني ورفضوا أي ش

إن االصبع ": سيد قطب رمحه هللا عندما طحلب منه أن دتقدم بطلب اسرتحاٍم من اهلالك مجال عبد الناصر قال بكل ثق 
  !فأدن أنتم منه؟. "تستجدي طاغوتاليت ترتفع للشهادة ال ميكن أن 

هو ما والصرب , وهذا الثبات على الدعوة والقتال والصرب الثبات مسأل  الوصول للدول  اإلسالمي  هواملطلوب يف 
فثباهتم منقطع . وصحبه الكرام قادرون على نشر هذا الددن يف اجلزدرة وفتح البلدان يف بضع سنوات اجعل سيدنا حممد  

املسلمون يف اخلندق كانوا قّل   ضعفاء, أمام قبائل  .اصي والداين على األقل حيرتم مَحَل  الددن اجلدددالنظري جعل الق
ح ى  وظلوا ثابتني. املشركني من جه , واليهود واملنافقني من جهٍ  أخرى, ومع ذلك مل دسّلم أحٌد الزمام ألهل الكفر

قرر خالد بن الوليد اإلسالم, فذهب  الغزوةبعد . دوا مدحوردنأرسل هللا الردح تقلب قدور املشركني وتطفئ نارهم فعا
لقد اّتضح امليسم ": فأجاب ابن العاص طردقه عمرو بن العاص فسأله أدن تقصد؟ للمددن  إلعالن إسالمه, ووجد يف

ن هللا خالق وبان الطردق, ما رأدنا من أمر هؤالء القوم وعون هللا هلم وصربهم إال آداٌت شاهدٌة أن هؤالء حيملون دد
 .وأعظم عقٍل سياسٍي يف اجلزدرة فنتيج  الثبات والصرب على الددن أسلم أعظم قائٍد عسكريٍ  ."السماوات حقيق 
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 ثمار الثبات والصبر

ُ!علىُالتفريطُيفُزمنُالبذرُ ُندمتُ ُُُ***ُُُاحاصدًُُبصرتُ أَلُتزرعُُوُنتُ أإذاُ

ُ:والصربُومنُمثارُالثباتُ

وهللا عز وجل يف أكثر من . فاملسلم الصادق دفرح لطاعته هلل, وحيزن لو عصا . مٍر إهليالسعادة بتنفيذ أ -3
ُب الصَّرْب ُ :على الدعوة والقتال والثبات موضٍع يف القرآن الكرمي حيّث املسلمني على الصرب ﴿و اْست ع ين وا

ع ني ﴾ ُاخْل اش  ُع ل ى ُإ الَّ ُل ك ب ري ٌة إ نّـَه ا ُو  ة  و الصَّل 
و ب ش  ر ُ﴿: هللا عز وجل, قال تعاىلوالفوز برضوان  ,3

ع ونُ ﴾ 311﴿ الصَّاب ر ينُ  إ نَّاُإ ل ْيه ُر اج  يب ٌةُق ال واُإ نَّاُل لَّـه ُو  ه مُم ص   . ﴾312﴿ الَّذ ين ُإ ذ اُأ ص ابـ تـْ
ط فَكون اجلماع  أو الدول  تنظّر فق. متاسحك أفراد اجلماع  اإلسالمي , أو عناصر الدول  اإلسالمي  املقاتل  - 

وتدعو فقط دون قتال, فإن ذلك دصيب الشباب بالفتور واإلحباط, فأنا كشابٍّ لن أرضى جمرد دعوة أو 
عمل سياسي دون قتال, وكل عشرة سنوات دأيت النظام ليهدم ما بنينا , على األقل أردد إدالمهم ولو 

 .بشوك  يف قدم أحد جندهم

دعّد للمعرك  الكربى الفاصل , إال أنه  م ا  عشر عاها صالح الددن, فرغم أنه مكث سبعوهذ  املسأل  خربِّ 
جلعل العدو يف حال  ترّقٍب وقلٍق . خالل تلك الفرتة كان درسل السرادا ليقوموا بعملياٍت حربيٍ  استنزافي 

 . دائم, ولضمان عدم إصاب  اجلنود بالفتور عند استنفارهم للمعرك  الكربى

اهددن, أو على األقل الوقوف على احلياد وترك العمل مع إىل اجمل والصحوات احنياز جنود الطواغيت -1
ما قد دالقيه  افاجلندي العامل للدول  اإلسالمي  دنذر حياته كلها من أجل ددن هللا, ودعرف متام  . النظام

أما اجلندي الطاغويت فال دعمل من أجل . والثباتمن صعاٍب يف طردقه, ومع ذلك فهو دستعني بالصرب 
يف  اأجل راتب, وهو عندما دصطدم جبندٍي عامٍل للدول  اإلسالمي  فإنه سيشاهد ثبات   عقيدة, وإمنا من

القتال منقطع النظري, مما جيعله دعرف أن كتيب   كامل   من جيشه لن تستطيع الثبات أمام جماهٍد واحد, 
 . مقارن   بأحالم وأهداف اجلندي املسلم هلشاش  أحالمهم وأهدافهم

انضمامهم للمجاهددن, وهذا ما دشهد  التاردخ بشكٍل مستمر,  ااحملاربني, وأحيان   كسب احرتام الكافردن - 
وذكرنا كيف أسلم خالد وعمرو بن العاص وانضّما لطالئع الدول  النبود , ويف العصر احلددث أسلم 

لكنه وهناك من مل دسلم . العددد من الكافردن وانضّموا للمجاهددن, كعزام األمردكي وأيب طلح  األملاين

                                      
 [.1 : البقرة]  3
 .سورة البقرة  
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فما زال هذا . حيرتم اجملاهددن, كمادكل شودر, الرئيس السابق لوحدة بن الدن يف املخابرات األمردكي 
 !ددن وميدح الشيخ أسام  رمحه هللا ح ى ظننتح أنه دنتمي للقاعدةالرجل دشيد باجملاه

ر والتمكني وإقام  دولٍ  دحتّوج الصرب والثبات على الدعوة والقتال بإحدى احلسنيني, إما الشهادة, وإما الظف -1
 .ُتكم بشرع هللا

بتالءات, وها هم بفضل ولعّل اجملاهددن يف العراق ضربوا أروع األمثل  يف الثبات والصرب على املصائب واال
املطلوب منهم ألجل إعالء   أن فقد علموا. شروا يف الشام دضربون النصريد  هنا والرافض  هناكتنهللا قد ا

ة والقتال, الدعوة إىل إقام  الدول  اإلسالمي  والعودة للحكم اإلسالمي, والبدء كلم  هللا, وهو الدعو 
قال هللا تعاىل يف احلددث القدسي لنبيه الكرمي بعد أن اشتكى ضعفه وقل  . بالقتال من أجل هذ  الدعوة

س   نبعث مخ ااستخرجهم كما استخرجوك, واغزحهحم نحغزِّك, وأنفق فسننفق عليك, وابعث جيش  ): حيلته
 .واحلددث ذكر  مسلم (مثله, وقاتل مبن أطعاك من عصاك

  !؟هللاُترافقُاجملاهدينُيفُالدولةُأالُترونُأنُآياتُ؛هللاُأكرب

فقد بدأوا باستخراج املرتددن لنفض الدساتري الوضعي  وإعادة القرآن لسدة احلكم وحبمد هللا أقاموا احملاكم الشرعي  
آد ,  22قتال, فانتصروا انتصاراٍت عجزت عنها جيوش, ولكم يف فتح مطار منغ واللواء وبدأوا بال. يف املناطق احملررة

حيث مل تستطع كل الكتائب األخرى دخوهلما بعد حماصرٍة طودل , ويف غضون أداٍم استطاعت الدول  اإلسالمي  
صىقوا مما رزقهم هللا, ففتح هللا عليهم يف كل معسكٍر من الغنائم ما ال دح أنفَ . فتحهما وهل تظنون أن جنود . عّد وال حيح

 !؟ فتأّملالدول  وحدهم هم من أخرج األمردكان من العراق, وأذل الرافض , وحّطم الصحوات, وجابَه النصريد 

ُت كُ : فال شأن لنا به, فهو من عند هللا, فنحن مأمورون ؛أما النصر ُال  ُاللَّـه  ُس ب يل  ُ﴿فـ ق ات ْلُيف  ُنـ ْفس ك  ُإ الَّ لَّف 

 . ﴿إ نُت نص ر واُاللَّـه ُي نص رْك ْم﴾: وهللا عز وجل تعّهد بالنصر إذا نصرنا , 3﴾ر  ضُ و حُ 
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 !غزوة األحزاب، والدولة اإلسالمية

ملواجه  األحزاب, اعرتضت الصحاب  صخرة, فجاء النيب صلى هللا عليه  اأثناء حفر اخلندق حول املددن  استعداد  
وما . (فحتحت خيرب, وكسرى, وقيصر) :, وضرب قائال  (هللا أكرب فحتحت بالد الشام): وسلم, فضرب الضرب  األوىل قائال  

كان حممد دعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر, وأحدنا "إْن مسع املنافقون املاددون هذ  اجلمل  ح ى أشاعوا يف املددن  
 !تلو اآلخر حبج  أن بيوهتم عورة ااحد  مث بدأ املنافقون دتسللون و "  .اليوم ال دأمن على نفسه أن دذهب إىل الغائط

هللا أكرب : تضرب الدول  يف العراق والشام, ودضرب اجملاهدون يف اليمن والصومال وغريها, ودقولون ؛واليوم
 !استَعدنا البوسن , هللا أكرب استعدنا األندلس, هللا أكرب فحتحت روما

هؤالء ال دأمنون الطائرات بدون طيار ودرددون فتح " ؛سلمواملنافقون دورهم هَو هَو من دوم النيب صلى هللا عليه و 
 !ودتسللون حبج  احلفاظ على الدماء ومقدرات الدول  ومكتسبات الدعوة, !"روما

أثناء احلصار اخلانق على املسلمني يف املددن , بلغ االبتالء منهم آخر , فأصبحت قلوهبم تدّق يف حناجرهم من 
وا باهلل الظنون, وأثناء ذلك كان املنافقون واليهود دعملون على إضعاف عزمي  اخلوف, بل وصل احلال هبم أن ظنّ 

اجملاهددن وختذدلهم وتثبيطهم عن املواجه , وأهنم لن دستطيعوا هزمي  قردٍش ومن حالفهم من اليهود واملنافقني وقبائل 
ري املعجزات على دد النيب ليطم. العرب ئن املسلمون ودثقوا بنصر هللا ودثبتوا أثناء تلك الشدة, كان هللا عز وجل جيح

أرسل هللا الردح فقلبت قدور املشركني وقلعت خيامهم, فارتّدوا على  وبعد احلصار الشددد بشهٍر تقردب ا. ودصربوا أكثر
أعقاهبم ال دلوون على شئ, بعد أن فشلوا وهم عشرة آالف مقاتل توّعدوا باستئصال اإلسالم وإفناء ثالث  آالف مقاتٍل 

كان هللا عز وجل قادرا  على إرسال الردح منذ أول دوم, وهو الذي أمر  بني الكاف والنون, ولكن سنته . ن املستضعفنيم
 .عز وجل اقتضت ضرورة االبتالء, ليعرف الصادق من الكاذب, واملؤمن من املنافق

وأعداء الددن درّوجون أن اجملاهددن فالسن  متضي هبذا احلال إىل دوم الددن, فاملنافقون  ؛واليوم التأردخ دعيد نفسه
ضعفاء ولن دلبثوا أن دحهزموا, فتوّعدوهم باإلفناء يف أفغانستان, فظهروا يف العراق, توّعدوهم باهلزمي , فامتّدوا للشام, 

 . حبمد هللا وظهروا يف اليمن والصومال واملغرب اإلسالمي, والقائم  متتدّ 

زمي , وحياصروهنا من كل مكان, ودضّيقون عليها, ولسان حال املنافقني دتوّعدون الدول  يف العراق والشام باهل
ري هللا عز وجل على أدددهم انتصاراٍت مبهرة تثّبت الذدن آمنوا . للشردع  الن نرى هلم سيطرة وال ُتكيم  : دقول وجيح

 .بالتمكني, وال عزاء للمنافقني اوتفضح الذدن نافقوا, وسيفرح الثابتون جد  
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 بيت المقدس وعيوننا على

 3" أقسم باهلل العظيم الذي رفع السماء بغري عمد, لن هتنأ أمردكا باألمن ما مل نعشه واقعا يف فلسطني "

سلم, فنقاتل يف العراق وعيوننا  عليه و ننا يف العراق على مرمى حجٍر من مسرى رسول هللا صلى هللاإ أميت الغالي ؛"
  " .اونصري   اوسيف دنصر, وكفى بربك هادد  دهدي يف بيت املقدس, الذي ال دسرتد إال بقرآن 

 ."قادمون دا أقصى" :تنتهي بكلم التابع  لقاعدة اليمن املالحم  مؤسس  إصدارات

 ."ا قادموندا قدس إنّ " :ويف إصداراهتم خيتمون" أنصار بيت املقدس" :يف مصر حيملون اسم

دظن القاعدة كاذب  يف اّدعائها نصرة فلسطني  بل و  ؟ماذا فعل تنظيم القاعدة لفلسطني :لعّل البعض دتساءل
حنن من أجل القضي  : كقضي  إسالميٍ  هام , ذلك أن الفصائل الفلسطيني  كلها بال استثناء كذبت حني قالت

 !الفلسطيني 

ال تتحرك وفق  -واليت كانت من أهم اجلماعات املشكل  للدول  اإلسالمي - يف الواقع هذا دحثبت أن القاعدة
َهت النتأوال  ولو أن القاعدة ظهرت يف فلسطني  . بغري دراسٍ  جيدٍة لألحداث, ماضيها وحاضرها ومستقبلهاهوى, وال

 :  ال ثالث هلما مصريَدنإىل 

 :لعدة عواملاالستئصال بكل سهول ,  :املصريُاألول -

 بإدواء أرض فلسطني وتضاردسها ال تسمح و  أن كل جهاٍد وفيه مهاجردن وأنصار, :العاملُاألول
باحلرب اجلهادد  وال تسمح كذلك ! ح ى أحيان ا ال تسمح بإدواء األنصار أنفسهمن, بل مهاجرد

 . املطلوب  لدحر اليهود, وإمنا تسمح فقط ببعض عمليات الكر والفر واالستنزاف
 ُإن فلسطني حماصرٌة من أنظمٍ  عميلٍ  ال هّم هلا سوى محاد  اليهود إرضاء  للمجتمع  :الثاينالعامل

ولذا, فإن خروج تنظيم جهادي عاملي كالقاعدة يف أرض فلسطني لن . رأسه أمردكا الدويل وعلى
دكون آمن الظهر من قَبل الدول احمليط , وال دوجد له عمق اسرتاتيجي لالحنياز وإعادة مللم  الشتات  
, كما حيدث يف اليمن والعراق مثال , ذوات املساح  الواسع  والتضاردس اليت تسمح بإدواء اجملاهددن

 .م مع ضعف األنظم  احلاك

                                      
 .333 الصادرة سن  ( رداح التغيري والقسم الشهري)الشيخ أسام  بن الدن رمحه هللا, من كلم    3
 .332 الصادرة سن  ( هذا بالٌغ للناس)الزرقاوي رمحه هللا, من كلم  الشيخ أبو مصعب    
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 الشعبي , فالبيئ  السكاني  يف فلسطني ليست عشائرد   احلاضن   صعوب  احلصول على :العاملُالثالث 
اع كل العشرية بل جياد تلك احلاضن , فمجرد اقتناع زعيم العشرية مبشروعك دعين اقتنإل بكاملها

, والذي ستضطر للسعي لكل فرٍد على   بذلك, على عكس الرتكيب املدين للسكانوالعشائر احلليف
 .حدٍة ح ى تقنعه مبشروعك

ُاحلركاتُاملقاتلةُالفلسطينيةُ؟:ُوقدُي ثارُتساؤل ُماُبال 

فال دوجد فصيٌل منهم إال ! إن مجيع الفصائل الفلسطيني  على اختالف مشارهبا تلعب يف ملعب اليهود: قلت
اق احلدود اليت رمسها سادكس وبيكو, ومن مث أصحاب أوسلو وغريها, ودتبّّن الوطني , وهلذا فإن عملياته حمدودٌة يف نط

رون ألي عمليٍ  حمتمل  ولو مّت حصار فصيٍل يف مكاٍن ما فال دستطيع . واليهود يف مثل هذ  احلال  مطمئنون جدا , ومتحضِّّ
. سياسٍ  منضبط  الضرب من مكاٍن آخر, على عكس اجلهادي العاملي, الذي دضرب يف كل مكاٍن ويف كل زماٍن وفق

 .فلسطني يف خضّم هذ  املعمع , ولكن اللوم على قادة الفصائلوال أنسى ذِّكر جهود اجملاهددن الصادقني يف 

ومن مل دنخرط يف  .بال استثناء الفصائل كلاالندماج يف العملي  السياسي  كما حدث مع   :املصريُالثاين -
 .العملي  السياسي , خضَع ملن اخنرط

وهلذا فإن الكثري من . محصاب, إال من رحم ريبـني نتمّيز بالنفس القصري, وال نصرب على الحنن سكان فلسط
وقد أصبح . , فانضّمت لقوافل السياسّيني بناء  على قوانني اجملتمع الدويلوالقتال الفصائل الفلسطيني  دئست من اجلهاد

 "!الطلق  األوىل"ت, كأصحاب اجلهاد مسّيسا  وفق مصاحل الفصائل السياسي , وتبّقت هلم الشعارا

, وهؤالء لن دلبثوا من أرضها, ذوي النفس القصري  فلسطني فإن معظم عناصر  سيكونوتنظيم القاعدة لو ظهر يف
ولألسف فبعض الشباب السلفي يف غزة قد تراجع مبجرد اعتقاٍل أو استدعاٍء من جهاز  أن دستسلموا ودشعروا بالفتور,

ضد من دقاتل إال بأمرها وفق مصلحتها, وألن الشعب  ائل قد تركت القتال وتقف حالي اصأغلبي  الف .األمن الداخلي
! الفلسطيين يف وضعه احلايل ال دشّكل حاضن   شعبي   كافي  للجهاد العاملي, وال تنخدعوا مبا دحقال عّنا يف اإلعالم

مكَث اليهود يف أرضنا سبع   اإلعالم, ملا ذلك الشعب الذي دحقال عنه يف افاألخيار يف هذا الشعب قل , ولو كّنا حق  
 !عقود

فاحلق أن الكثري من الشباب الفلسطيين انضم لركب العمل كخياطني وبّنائني يف الكيان اليهودي, والكثري دسعى 
على لساهنم, تبقى قلٌ  " أنا بادع نصييب من القدس" :للهجرة إىل السودد وغريها, والكثري اآلن أصبحت مجل  اجاهد  

ث بالعصبي  القومي  والوطني , وكثرٌي من هؤالء اآلن دئسوا من فلسطني وأهلها , ومل تحلوَّ لٌ  فقط ُتمل هّم اإلسالم حقًّاليق
ُ. ودتمّنون اهلجرة للشام وغريها
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ُفلسطنيعودًةُالسرُت الددن زنكي  عمادفإن ما تفعله القاعدة اآلن هو عني ما فعله  :اتيجيةُالقاعدةُفيماَُيص 
مباشرة, فاألم  اإلسالمي  كانت تنظر للفرجن  أهنم ال دحقهرون, وال  لرجل مل دتحرك لقتال الفرجن  احملتلني لفلسطنيمثال , فا

 امبفهومه الشرعي, ألجل أن تكون كلم  هللا هي العليا, جهاد   اأمل من مقاوهتم, بل سعى جلعل اجلهاد املطلوب جهاد  
لهم وجع هذا السعي للوحدة اإلسالمي  أقلق الفرجن ,. اأم أعجمي   اا, عربي  بيض  كان أم أ  اجيتمع ُتت رادته كل مسلم, أسود  

وبالفعل استطاع زنكي توحيد اجلهود وقام بفتح  .من القادة أعلنوا اجلهاد قبله وأثناء إعالنه درتقّبون حركته رغم أن كثري ا
ح الرها جعل املسلمني دفوقون من غفلتهم ودعرفوا وفت" فتح الفتوح"إمارة الرها الفرجني , وقد وصف ابن األثري ذلك بأنه 

عت احلمل  الفرجني  األوىل, ل  الدفاع إىل حال  اهلجوم, فانقشأن بيت الفرجن  أوهن من بيت العنكبوت, فتحّولوا من حا
 . وأحلقتها أوروبا بالثاني 

تل نور الددن العددد ات وقد قَ قحتل عماد الددن زنكي وخلفه ابنه نور الددن, فسلك هنج أبيه, واستمّرت الفتوح
كما   امتام   من األمراء الذدن كانوا حيكمون مناطق إسالمي  ولكنهم امتنعوا عن اجلهاد, مثل ميجر الددن آبق أمري دمشق,

 !فتأمل من أجل توحيدهم, ف بن تاشفني أمراء األندلس مضطر اقاتل دوس

القوات الفرجني  من مصر, واستمرت  اوطردوا مع  ومن مث توّحدت اجلهود وانضّمت مصر إىل نور الددن زنكي 
املعارك واحلمالت ح ى ظهور صالح الددن األدويب, والذي مل دهاجم الصليبيني يف فلسطني مباشرة, بل عمل أوال  على 
إسقاط الفاطميني الروافض الذدن قوَدت شوكتهم وأسسوا دول   يف مصر, وجنح يف ذلك, واستمّر يف توحيد اجلهود 

وبعد سبع  وبعد القضاء على كل األصوات املعارض  للجهاد, مي  فانضّمت له اليمن واحلجاز والعراق والشام, اإلسال
خاض معرك   كان دثق بأن النصر فيها له, وهي  مع الصليبيني من التجهيز واإلعداد ومعارك االستنزاف عشر عام ا

فأتبعتها أوروبا بالثالث , واستمر القتال ح ى غدا جنود  .سطنيمن فل يف محلتهم الثاني  حطني, اليت طحرد بسببها الفرجن 
الصليب ما بني مقتوٍل وفارٍّ إىل بالد , ومل دتبقى سوى ألَفي جندٍي مع ردتشارد ملك اجنلرتا الذي انسحب من فلسطني 

لصليبيون يف احلمالت كر  الصليبيني لصالح الددن فعندما عاد اولشّدة   .بعد توقيع صلح الرمل  مع القائد صالح الددن
  ."ها قد عدنا دا صالح" :قرب صالح الددن وقال القائد الفرنسي غوزواحلددث  إىل الشام ركل 

 ."اليوم انتهت احلروب الصليبي ": يف القدس مطلع القرن العشردن قالقدمه " اللنيب"وعندما وضع اجلنرال االجنليزي 

 !فهم مل دنسوا, وحنن نسينا

ماذا لو بدأوا ! وصالح الددن القتال وبالد املسلمني مشّتت ؟ وابنه لوا, ماذا لو بدأ عماد الددنولكم اآلن أن تتخيّ 
ماذا لو بدأوا القتال وكلم  املسلمني مشتت  بني أمراء أرادوا الدنيا ! القتال وأمثال الفاطميني ما زالوا موجوددن يف دولتهم؟

 .ومن هنا تنبع حكم  قادة اجلهاد العاملي املعاصردن! عقلي اجلواب مرتوٌك لكل ذ  !وآخرون أرادوا اآلخرة؟



4153ُُ-5341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعل ُلُ ل ُُغُ ل ُالبُ ُانُ رسُ فُ 

 

 

92 
ُمشروعُاخللفةُاملوعودُ؛الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا مُُُُُُُُ

 

بفلسطني, فألنه على أدددهم بإذن هللا سيكون زوال دول  اليهود  اهذا بشكٍل عام, أما ارتباط أهل العراق خصوص  
 . وُتردر فلسطني من دنس أحفاد القردة

ُالبداية ُقرآنية ؛يف ُحتمية ُاليهودي ُالكيان ُزوال ُ﴿وُ : قال تعاىل :فإن ُاْلك ت اب  ُيف  ُإ ْسر ائ يل  ُب ين  ُإ َل ٰ ن ا ق ض يـْ
ُك ب ريًا ُع ل وًّا ُو ل تـ ْعل نَّ ُم رَّتـ نْي  ُاأْل ْرض  ُيف  د نَّ ُب ْأٍسُش د يٍدُ﴾  ﴿ ل تـ ْفس  مه  اُبـ ع ثـْن اُع ل ْيك ْمُع ب اًداُلَّن اُأ ويل  ُأ وال  ف إ ذ اُج اء ُو ْعد 

ي ارُ  ُالد   ل  ل  ُ﴾ 1﴿ و ْعًداُمَّْفع واًلُُو ك انُ ُف ج اس واُخ  ْدن اك مُب أ ْمو اٍلُو ب ن ني ُو ج ع ْلن اك ْمُأ ْكثـ ر  ْمُو أ ْمد  مث َُّر د ْدن اُل ك م ُاْلك رَّة ُع ل ْيه 
 .3﴾2﴿ ن ف ريًا

ُمنطقيٌةُأيضًُ بقاء هذا الكيان اليهودي يف قلب األم  اإلسالمي , فبين إسرائيل  افإنه من الصعب جد   ا؛وحتميٌة
ومهما طال األمد هبذا الكيان يف فلسطني, فلن . اوتارخيي   اوحضارد   اددني   ؛عن الشعوب احمليط  به اخمتلٌف متام   شعبٌ 

 .على أددي املخلصني من املسلمني ادلبث أن دحلفظ قردب  

ُتارَيية ؤها أعين كربا فإن أهل فلسطني وما حوهلا ال عالق  هلم على مر التاردخ بتحردر فلسطني, ؛ومنُناحيٍة
والذدن حرروها جّلهم أَتوا من العراق, فخالد بن . دد اإلسالمبل يف كثرٍي من األحيان كانوا حجرة عثرة أمام مت وقادهتا,

وعماد الددن زنكي حني بدأ حربه التحردرد  ضد الفرجن   .مث سار لفتح الشام امنها جند   االوليد فتح العراق أوال  آخذ  
 من كرديٌ  الذي خلف نور الددن صالح الددن األدويبو  .ور الددن حممود على نفس النهجبدأها من العراق, وسار ابنه ن

 .بالد الشامالة املناطق يف العراق, وعندما جاء لتحردر بيت املقدس غدر به الكثري من وح 

قام آل على بيض  اإلسالم,  م بعد ضعف الدول  العباسي  حفاظ االنزول للسيطرة على الشا القرامط وعندما حاول 
مبساندة القرامط  بادئ األمر, , ممثلني بكبريهم حسان بن جراح الطائي وقتها وهي أكرب عائل  يف جنوب فلسطني اجلراح

مث نزل . , القادمني من بالد املغرب للسيطرة على العامل اإلسالميولكن بعد اإلغراء باألموال احنازوا للفاطميني الروافض
هلم امسه مفرج بن  اوشرع يف بسط سيطرته عليها, فوقف معه بعض آل اجلراح, ولكن كبري   القائد أفتكني الرتكي لفلسطني

, اال ننسى جهود املخلصني من أبناء هذا الشعب, وهم قلٌ  كما هم دائم  و . دغفل خانه وقبض عليه وسلمه للفاطميني
يف  اوواحد  ( الفاطميني)تسع  يف املغارب   لو كان معي عشرة أسهم, لرَميتح ": فهذا أبو بكر النابلسي أحد اجملاهددن دقول

 ."الروم

﴿قـَْوم ا : فقد مت ُتردر فلسطني من أددي العمالق  الذدن قال هللا فيهم اهذا فقط يف العصر اإلسالمي, أما قدمي  
 وزالت دول . , وقد قاد اجليش من العراقومن معه على أددي دوشع بن نون تلميذ موسى عليه السالم  َجبَّارِّدَن﴾

                                      
 .سورة اإلسراء 3
 [.  : املائدة]  
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على أددي البابليني من ( دهوذا)على أددي اآلشوردني من العراق, وزالت دولتهم اجلنوبي  ( السامرة)إسرائيل الشمالي  
ُ.أدض ا العراق

إن شاء  االدول  اإلسالمي  بدأت من العراق, وامتدت لسوردا, وقردب  ف ؛التأريخُيعيدُنفسهُ،ويفُالعصرُاحلديث
سننقسمح لقسَمني, القسم فنحن شعب فلسطني  وحني دأيت ذلك الوقت .املقدس اب بيتهللا سنجد جحافلها على أبو 

وهذا القسم الثاين عليه أن دبقي  ! دقتدي بأمثال أبو بكر النابلسياألول دقتدي بأمثال حسان بن اجلراح, والقسم الثاين
 3.يت املقدس بإذن هللااآلتي  لفتح ب الستقبال جحافل املسلمني هاد مشتعل   مع اليهود استعداد اجذوة اجل

ميٍ  يف كٍل التصورح العامح للمجاهددن يف العراقِّ وأفغانستاَن هو إقام ح إمارٍة إسال": وهلل در حكيم األم  إذ دقول
ال ننسى أن ن للدفاعِّ عن اإلسالمِّ واملسلمني, وخطوة  على طردقِّ إحياءِّ اخلالف ِّ, ويف العراقِّ علينا أ امنهما, تكونح منطلق  

ملقدسِّ على مرمى حجٍر من بغداَد, فإذا قامت اإلمارةح اإلسالمي ح يف العراقِّ بعونِّ هللاِّ, واستطاعت اخرتاَق الكِّيانِّ بيَت ا
ها, فحينئٍذ سيكونح  -بإذنِّ هللاِّ -على حدودِّ فلسطنَي, وَتواصَل  األردينِّ اخلائنِّ لتقفَ  اجملاهدون من داخلِّ فلسطنَي وخارجِّ

  .ظمح بإذنِّ هللاِّ الفتحح األكربح والنصرح األع

 

 بشائر عودة الخالفة الراشدة

  "وهي دولٌ  تدعو وتسعى وجتتهد يف إعادة دول  اخلالف  املنتظرة, وُترض املسلمني على ذلك "

 (أمين الظواهري حكيم األم )

 تكون , مثتعاىل النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون, مث درفعها هللاتكون ): صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا 
كون, , فتكون ما شاء هللا أن تاا عاضًّ تعاىل, مث تكون ملك   نهاج النبوة ما شاء هللا أن تكون, مث درفعها هللاخالف  على م
على منهاج  تعاىل, مث تكون خالف ٌ  , مث درفعها هللافيكون ما شاء هللا أن دكون اجربد  ا , مث تكون ملك  تعاىل مث درفعها هللا

 ., حّسنه األلباين وصّححه العراقيلنعمان بن بشري وحذدف  بن اليمانروا  ا (.مث سكت. نبوةال

ومرحل  اخلالف  على منهاج النبوة  ,بالرفيق األعلى النيب صلى هللا عليه وسلم بالتحاقونرى أن مرحل  النبوة انتهت 
هو ملك  وامللك العاض   . انتهت بانتهاء اخللفاء الراشددن الذدن حدد حبيبنا املصطفى مدة خالفتهم بثالثني سن

                                      
للشيخ أيب اخلطاب ( الدالئل الوثاق على أن زوال دول  اليهود من العراق)لالستزادة دحراجع البحث القّيم   3

 .فقد توّسع الشيخ يف املسأل . املقدسي حفظه هللا
 .هـ  ١  3قضادا ساخن , شعبان : لثاين مع السحاب اللقاء ا   
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امللك اجلربي, وهو وجود الطواغيت و  .ملرحل  انتهت بانتهاء العثمانينيوهذ  ا...( األمود , العباسي , ) الوراثي العائالت
 .إال بداد  النهاد  هلذ  املرحل  بإذن هللا -بسلبياته وإجيابياته-اجلبابرة املتسلطني على رقاب املسلمني, وما الربيع العريب 

ُلعودةُاخللفةُالراشدة؟ُالكن،ُمنُيعملُحبقٍ ُاستعدادًُ

إمنا كل مهه اإلخالص . توّكل على هللا حق توّكله, ومل دكرتث لقوٍة أرضيٍ  يف الشرق أو الغربدإمنا دفعل ذلك من 
ي  فقط ال غري, وهذا اجلندي هو جندي  الدول  اإلسالم .هلل عز وجل أن دوفقه ليكون اجلندي الذي دسّلم الراد  للمهدي

 ؟ملاذا, فهؤالء أتباع الدّجال أما جنود اجلماعات الوطني  والقومي  واإلسالموقراطي 

بأن القوة  اال دكرتث لقواهم األرضي  ما دام مقتنع   ,احمتسب   امرابط   اهناك من دقاتل العامل كله ثابت   ؛اآلنانظر 
دقيم شرع هللا ولو كر   .إخل.. احلاضن  الشعبي  .. صلح  امل.. الواقع  بعبادة ال دكرتث ملن دقول .السماود  معه

فهذا فمن دقاتل إلعالء كلم  هللا دحسّمي األشياء مبسّمياهتا الشرعي , . , ال دكرتث للدميقراطي  مهما مجّلوهاالكافرون
قى ارب, ومن ألامسه كافر حم من غريهم ملسلمني, ومن قاتل اذاَك مرتدٌ ف جلدتهمن بين من وقف يف وجههِّ و  ,جماهدٌ 

, وال فلسطييٍن وعراقي, ما دام وال عريٌب وال أعجمي ,ال فرق عند  بني أبيض وأسود. إخل.. السلم فهو كافٌر غري حمارِّب
 .وهذا دوجب عليه أن دنصر املسلمني يف كل مكان .دربأ من الكافر ولو كان أخو  من أمه وأبيه. ددن هللا ساوى بينهم

اجلهاد, ح ى جتد  دصف لك : ما إْن تقول له. على عدم إغضابه امنه أو حردص   اخائف  مل وهناك من دتوّدد إىل العا
بددن  ا, راضي  على الدعم املقّدم له اعلى موّدة الكافردن, وحرص   ادتربّأ من شرع هللا حرص  . الواقع والضعف واملصلح 

صلح  العظمى بتوحيد هللا يف مصاحل موهوم  دقّدم العقل على النقل, ودضيع امل .الدميقراطي  ليثبت أنه معتدٌل وسطي
والكافر ابن ! أصحاب آراء مقبول ميّيع األلفاظ ودضعها يف غري موضعها, فالعلماين والليربايل  .تحشرك الشعب يف احلاكمي 

واملرتد ! هد متشدداواجمل! وددار الكفر دولٌ  مدني ! ال جيوز االعتداء عليه اوالكافر احملارِّب معاهد  ! ا يف الوطنالبلد شقيق  
 !. والطاغوت ويل أمر! جندي توحيد

مني يف موطٍن حيتاجون وهذا جيعلهم دتخّلون عن املسل لسن  أسيادهم سادكس وبيكو, ادفرّقون بني املسلم واملسلم اتّباع  
 .فيه النصرة, ويف ذات الوقت دآخون الكافر ألن تلك احلدود مجعت بينهما

يف احلرم مبك ,  اخرَج وحد  معتصم  وحيٌد اآلن, رجٌل ضعيٌف  ق الَعنان ملخّيلتكأطلِّ و  ق اارَجع إىل ما قلتحهح ساب 
حييي املوتى, ودأمر بعد سنواٍت من القحط واجلفاف, وآخَر دأتيَك  .دطالب الناس بنصرته فال دستجيب له إال قليل

األول املهدي, والثاين  .عه فيتبعه أكثرهمدطالب الناس بّتبا, , وتتبعه خريات القحرىنبتالسماء فتمطر, ودأمر األرض فتح 
 !؟أدهما تتبع الدجال,



4153ُُ-5341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعل ُلُ ل ُُغُ ل ُالبُ ُانُ رسُ فُ 

 

 

95 
ُمشروعُاخللفةُاملوعودُ؛الدولةُاإلسلميةُيفُالعراقُوالشا مُُُُُُُُ

 

الذي دصمد أمام فنت املصلح  والدميقراطي  والقوة والكثرة, هو من دتبع املهدي, والذي ال دصمد  ؛بكل اختصار
  .أمام فتن  الدجال, اليت هي أعظم فتن  اأمام هذ  الفنت فمن املعلوم أنه لن دصمد مطلق  

, وعندَك قومه "حسيب هللا ونعم الوكيل" :املؤمن الوحيد على وجه األرض, سالحه :يم عليه السالمعندك إبراه
 .الكافرون الساعني لتحردقه وقتله

وعندك قومه . املؤمن الوحيد وابنتا ح يف قوٍم منتكسون على فطرهتم, خانه قومه وزوجه :عندك لوط عليه السالم
 !ي الذدن دتمّتعون باحلرد  والتقدم

دتمّسك برسال  ربه هو وأخيه هارون, وعندك فرعون ذي األوتاد, جيشه بلغ املليون  :عندك موسى عليه السالم
 .وفق ابن كثري, ودعبد  الناس

سجن على احلرد  يف فضاء السلطان, دصدع بكلم  احلق ولو كر  األمراء, دفّضل اخللوة يف ال :عندك ابن تيمي 
وعندك القرضاوي ميّسرٌة له الفضائيات والدول والربامج والفتاوى ليقول ما دشاء, . ءلألنبيا ادصّر على أن دكون وردث  

 .مّتبعا  سن  ابن باعوراء

, ال ترَك بيته وبلد  وقومه ومكانته ونزَل يف الكهوف عند من ال دعرفون من الدنيا سوى البسيط :عندك الظواهري
 . ما تشاء كيفما تشاء, وتأمر وتنهى فيسمع هلا أغلب الناس ودطيعواوعندك األمم املتحدة اليت ُتّرك . دنصر  إال القليل

. املستضعف  ضعيٌف طردٌد ال دحفصح عن امسه ورمسه لتكالب قوى الكفر عليه وعلى دولته :عندك البغدادي
هللا ال دعلم إال  ومأوى   ابسيط   ا, ال دقّدم لَك إال سالح  لدولته, ولو كر  أرباب القوانني الوضعي  دتمّسك بالقرآن دستور ا

 دستوٍر دشّرعه البشر للبشر ي  منها والعربي  لتقاتل يف سبيلوعندك أوباما, دأمر جيوش العامل, العجم .كيف حصل عليه
 .هلم السالح والدعم املادي واإلعالمي واللوجسيت الالزم امقدم  

 . اهلم الشنيع ألعم اللكفرة واملرتددن, فاضح   اال تسمع صوته إال مرعب   :عندك العدناين

 .عن جرائمهم الألمردكان والروافض, ساكت   اتوّدد  ال تسمع صوته إال م :اهلامشيوعندك 

 !فانظر لنفسَك من تنصر دا ضعيف؟

إىل  ادكون اختالٌف عند موت خليف , فيخرج رجٌل من أهل املددن  هارب  ): وأذّكر بقوله صلى هللا عليه وسلم
خرجونه وهو كار , فيبادعونه بني الركن واملقام, ودحبعث إىل بعٌث من الشام, فيحخسف مك , فيأتيه ناس من أهل مك , فيح 

هبم بالبيداء بني مك  واملددن , فإذا رأى الناس ذلك أتا ح أبدال الشام, وعصائب أهل العراق, فيبادعونه, مث دنشأ رجٌل من 
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ب, واخليب  ملن مل دشهد غنيم  كلب, فيقسم فيظهرون عليهم, وذلك بعثح كل ا, فيبعث إليهم بعث  قردش أخواله كلب
مث دحتوّّف, ودصلي عليه املال, ودعمل يف الناس بسن  نبيهم, ودحلقي اإلسالم جبِّرانه إىل األرض, فيلبث سبع سنني 

 .3(املسلمون

 أي أن املهدي املقصود باحلددث لن خيرج (..دكون اختالف عند موت خليف  ) :انظر لقوله صلى هللا عليه وسلم
قبل أن ميوت خليف , أي أن هناك خليفٌ  دسبق املهدي, أي أنه ال جيب التواكل واالعتماد على املهدي املنتظر, بل 

وانظر من هم الذدن دنصرون هذا الرجل . جيب العمل من أجل إقام  الدول  اإلسالمي  اليت تكون نواة اخلالف  الكربى
: وعصائب أهل العراق, أي. صاحلون إذا مات أحدهم أبدهلم هللا غري هم قوٌم ": املهدي, أبدال الشام, قال املفسرون

  ."خرية أهل العراق

 في الختام

بال رجع , وال جمال إلدقاف حركتهم اآلن, لذا فقد جلأ الكافرون !" القضاء على اإلرهابيني"د مضت خط  لق
جلأ اجملاهدون من طرفهم للعمل على ومن واالهم إىل اخلط  األخرى, وهي العمل على عزل اجملاهددن عن أمتهم, و 

االندماج بالشعوب املسلم  اليت جياهدون من أجل رفع الظلم عنهم كأحد أهدافهم, وقد وصلت حماوالت اجملاهددن إىل 
نتائج مبّشرة, ح ى أعلن األمردكان أهنم فشلوا يف احتواء قبائل اليمن, وأعلنت تقاردر استخباراتي  كثرية أن اخليمات 

وبعدما جنح اجملاهدون باالندماج وكانت خط  الكافردن غري . عّلقهم باجملاهددنيف الشام تسرق ألباب الناس وتح الدعود  
ناجع , جلأ الكافرون إىل خطٍ  أخرى, وهي قتال اجملاهددن بأددي أبناء جلدهتم من عحّباد الشهوات, مع ضخ الشبهات 

 , يف كل وال زالت هذ  املعرك  جاردٌ  ح ى اللحظ. ملزدّف  خلصومهمواألكاذدب املنّفرة عن اجملاهددن, وسرد البطوالت ا
ثق به متاما  أن الفكر اجلهادي انتشر بفضل هللا, وأن هناك شباٌب كحثـحٌر مستعّدون للموت ما نجبهٍ  من جبهات اجلهاد, و 

  .دنفروا للجهاد ا ح ىيف سبيل هللا, وأن اآلالف ُترقهم نار القعود, وهؤالء بإذن هللا لن دلبثوا كثري  

لتنظيم القاعدة, بل إن مشادخ القاعدة أنفسهم دربّون الشباب أن  افإن الفكر اجلهادي ليس حكر   ؛واحلمد هلل
النصرة ليست للمسميات واجلماعات, بل للعقيدة والددن, وهلذا فح ى لو قضى الغرب على القاعدة, فإن اجلهاد لن 

 . ذ  األم  طائفٌ  تقاتل على أمر ددنهدنتهي, وال دزال هللا عز وجل خيرج من ه

                                      
وقد روا  (. 1/183 ), واملعجم الكبري للطرباين (٢٢/ ), وسنن أيب داود (8٢ /3٢)مسند اإلمام أمحد   3

وقد ذكر  أكثر من إماٍم يف . األئم  أمحد وأبو داود وابن حبان وأبو دعلى والطرباين عن أم سلم  رضي هللا عنها
جممع الزوائد, )وقال اهليثمي يف . صحيح: وقال عنه ( 1 3املنار املنيف, ص)املهدي, كابن القيم يف احلددث عن 

وحّسنه بعض األئم  املعاصردن, كاألرناؤوط . صحيح( : ١2 / الصواعق احملرق , )صحيح, وقال يف ( : 131/١
 .والعرقسوسي
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كل هذا وأكثر عوامل مبّشرة بعودة اخلالف  اإلسالمي  الغائب , واليت ستبدأ بعون هللا من الشام, عقر دار اإلسالم, 
ا اليوم لن فاجلماعات اآلن تتجه إىل فسطاطني ال ثالث هلما, إما مع هللا, وإما مع الشيطان, وكثرة األمساء اليت نسمعه

وعندما أقول فسطاط  .الفسطاطني, فهلّموا دا أبناء اإلسالم لتكثري سواد فسطاط اإلميان تلبث أن تنتهي يف إحدى
اإلميان؛ ال دفهمّن أحدكم أين أعترب الدول  اإلسالمي  يف العراق والشام هي فسطاط اإلميان وما دوهنا يف فسطاط الكفر, 

اقٍض مسلٌم له ما لنا وعليه ما علينا, وهو مسلٌم وإن سرق وزىن وشرب اخلمر من قال ال إله إال هللا غري متلّبٍس بن فكل
غري مستحّل, إمنا ما أردد  من قويل أن دلتئم كل العاملني لإلسالم, رجال الدول  وغريها من املخلصني, يف كياٍن واحٍد 

 !أحكلت دوم أحكل الثور األبيض: اد , وال دقولّن أحدهم بعد سنواتدضمن هلم احلم

ُرتُآحاداتكسُ ُوإذاُافرتقنُ **ُ*راُتأَبُالرماحُإذاُاجتمعنُتكسُ 

أسأل هللا أن تتوّحد مجيع الفصائل ُتت مشروع دولٍ  إسالميٍ  ُتكم مبا أنزل هللا وُتّطم حدود سادكس بيكو, 
ول  ال تتمّدد ظ أن الدمن املالحَ ف. ع الدول  جاهٌز ودتم تنفيذ  على األرضو ر البحث والعناء والتخطيط, فإن مش وبدل

دون ختطيط, فقد سيطرت على أماكن حساس  وأقامت مراكز الشرط  ونّصبت القضاة الشرعيون للحكم بني الناس يف 
, مما دوحي أن ادراسي   اومنهج   اشرعي   اخالفاهتم, وَقضت على املظاهر املسلح  اخلارج  عن نطاق الثورة, وأقاموا معهد  

لذا ال حاج  للرجوع  !من قبل ح ى قيام الثورة السورد  ,اقد خططت هلذا األمر مسبق  هذ  الدول  وحجدت لتبقى طودال , و 
أعجبين تعليق أحد اإلعالميني السوردني الذي عاش مع جنود الدول  اإلسالمي  لفرتٍة وقد . إىل الوراء والبدء من الصفر

 انت بنقدر ننفي ططني, وال أنا والاجلماع  مشروعهم ماشي متل مو خم: " ل , وكتب من ضمن ما كتب بالعامي طود
 ."الواقع بكلمتني

 .3﴾م وت واُب غ ْيظ ك مُْ﴿:ُكلُمنَُيالفُالدولةُعنُهوىُوشهوةأقولُل
 .أسأل هللا عز وجل أن دهدي رجال الدول  وإداكم إىل ما حيب ودرضى :وملنَُيالفُالدولةُعنُاجتهاٍدُله

 :ال تكن كمن قال :بُواملصلحةُواالمتيازاتُالدنيويةتوملنُيقفُيفُصفُالكافرينُواملرتدينُويتحج جُبالرا
ُنرقُ  ُبتمزيقُديننا ُنرقعُ **ُ*عُدنيانا ُيبقىُوالُما ُفلُديننا

ُوجادُبدنياهُملاُي توقعُ **ُ*آثرُهللاُربهُُفطويبُلعبدٍُ

  :شيخُأيبُحممدُالعدناينُحفظهُهللاماُقالهُالُأقولُلكلُالكافرينُواملرتدينُومنُحذاُحذوهمُو

أنّـا سنرحل؟ أختالون أنّـا سننتهي؟ أُتسبون أنّـا سنكّل أو منّل ؟ كال, إننا باقون إىل قيام الساع , وليقاتلنَّ  أتظّنون"
 ."آخرنا الدّجال

                                      
 [.338: آل عمران] 3
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  :لشيخُأيبُعمرُالبغداديُرمحهُهللاألمريُالُبالعشرُالباقياتوأختمُ

دلدغ املؤمن من جحر  لقد عزمنا أن ال نكرر املأساة وأن ال تضيع الثمرة فال ؛أم  اإلسـالم"
 ..مرتني وإن دول  اإلســالم باقي 

 . باقي  ألهنا بنيت من أشالء الشهداء ورودت بدمائهم وهبا انعقد سوق اجلن 
 .باقي  ألن توفيق هللا يف هذا اجلهاد أظهر من الشمس يف كبد السماء

 .باقي  ألهنا مل تتلوث بكسب حرام أو منهج مشو 
ضحوا بدمائهم وصدق اجلنود الذدن أقاموها بسواعدهم حنسبهم  باقي  بصدق القادة الذدن

 .وهللا حسيبهم
 .باقي  ألهنا وحدة اجملاهددن ومأوى املستضعفني

 .باقي  ألن اإلسالم بدأ دعلو ودرتفع وبدأت السحاب  تنقشع وبدأ الكفر دندحر ودنفضح
 .امىباقي  ألهنا دعوة املظلوم ودمع  الثكاىل وصرخ  األسارى وأمل اليت

باقي  ألن الكفر بكل ملله وحنله اجتمع علينا وكل صاحب هوى وبدع  خوان جبان بدأ دلمز 
 .ودطعن فيها فتيقنا بصدق اهلدف وصح  الطردق

باقي  ألنا على دقني أن هللا لن دكسر قلوب املوحددن املستضعفني ولن دشمت فينا القوم 
 .الظاملني

ُو ع م ل واُ: له فقالباقي  ألن هللا تعاىل وعد يف حمكم تنزد ُم نك ْم ُآم ن وا ُالَّذ ين  ُاللَّـه  ﴿و ع د 
ُد ينـ ه مُ  ُْل  ْم ُو ل ي م ك  ن نَّ ْم ُم نُقـ ْبل ه  ُالَّذ ين  ُاْست ْخل ف  ا ُك م  ُاأْل ْرض  ُيف  ُل ي ْست ْخل ف نـَّه ْم ُالصَّاحل  ات 

ل نـَّه م ُُ.3﴾أ ْمًناُم  نُبـ ْعد ُخ ْوف ه مُُْالَّذ يُاْرت ض ٰىُْل  ْمُو ل ي ب د  
ُيـ ْعل م ونُ ﴿ ُال  ُالنَّاس  ُُ ﴾و اللَّـه ُغ ال ٌبُع ل ٰىُأ ْمر ه ُو ل ـٰك نَُّأ ْكثـ ر 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

ُاملتقر بُإَلُهللاُحببُاجملاهدينُيفُسبيله/ُوكتبُ

ُ.أيبُنسيبةُاملقدسي

ُ

                                      
 [.11: النور] 3
 [.3 : دوسف]  
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 ننصح بهاإصداراٌت / ملحق 

 مكتوبة:  

  .ق لسيد قطبمعامل يف الطرد -
 . إعالم األنام بقيام دول  اإلسالم لعثمان التميمي -
 .مّدوا األدادي لبيع  البغدادي -
 .بيع  األمصار لإلمام املختار -
 . أليب مهام األثري وجبات االنضمام للدول  اإلسالمي م -
 . أحوال املعارضني لدول  املسلمني أليب حممد األزدي -
 . املنذر الشنقيطيفصول يف اإلمام  أليب  -
 . الدميقراطي  ددن أليب حممد املقدسي -
 . هتافت الدميقراطيني أليب عبد الرمحن الشنقيطي -
  .حول تطبيق الشردع  حملمد قطب -
 .من أرشيف القاعدة سري األنبياء والصاحلني أليب دجان  اخلراساين -

*ُ*ُ*ُ
 مسموعة:  

-ُتقبلهُهللا-مصعبُالزرقاويُُالشيخُأبوُ-
 .إحلق بالقافل  -
 !أدن أهل املروءات؟ -
 .وكذلك الرسل تحبتلى مث تكون هلا العاقب  -
 .وعاد أحفاد ابن العلقمي -
 .هذا بالٌغ للناس -

 * * * 
-ُتقبلهُهللا–ُعمرُالبغداديُالشيخُأبو

 .حصاد السنني بدول  املوحددن -
 .منعوهم ال تقتلوهما -
 .وقل جاء احلق وزهق الباطل -
     .بد فيذهب جفاءفأما الز  -

 * * * 
-ُتقبلهُهللا–محزةُاملهاجرُُالشيخُأبو
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 .نداٌء إىل العلماء -
 .الدول  النبود  -

 .مسالك النصر -
 .إنِّ احلكم إال هلل -
    . أليب محزة املهاجر .عالوا إىل كلمٍ  سواءت -

-ُحفظهُهللا-بكرُالبغداديُُأبوالشيخُ
 .ودأىب هللا إال أن دتم نور  -
  .  يف العراق والشامباقي -

-ُحفظهُهللا–الشيخُأبوُحممدُالعدناينُ
 .اآلن اآلن جاء القتال -
 .لكِّ هللا أدتها الدول  املظلوم  -
 . أليب حممد العدناين .والرائد ال دكذب أهله -

-ُتقبلهُهللا–الشيخُأسامةُبنُالدنُ
  .السبيل إلحباط املؤامرات -

-ُحفظهُهللا–الشيخُأمينُالظواهريُ
 .م الوحدة الوطني نص -

* * * 
  :مرئية*ُ
 . أليب حيىي اللييب مارات النصر ودسائس املؤامراتإ العراق بني -
  .على خطايَب اجلوالين والعدناين خطب  الشيخ هاين السباعي تعليق ا -
 . اهلم  مهم  -
 . مخس  أعوام لدول  اإلسالم -
 . سلسل  صليل الصوارم -
 . حمسلسل  رسائل من أرض املال -
 . سلسل  نوافذ على أرض املالحم -

 
مل كل اإلصدارات واقتصرناها على املذكورة أعال ] : تنويه تقرأ وتسمع وتشاهد , واسَع دا مسلم بنفسك؛ ألمهيتها مل جنح
 .[اإلصداراتبقي  
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