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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 لقاء منتديات شبكة احلسبة مع الشيخ عطية اهلل حفظة اهلل
 
 
 

 ]كتبت هذه المقدمة قبل ورود نبإ مقتل أبي مصعب رحمه اهلل، وهي المقدمة األصلية لألجوبة[
 

متن يدتدها اهلل  ت  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستتففره   ونعت ب بتاهلل متن شتروس انفستنا ومتن عتيلات اعمالنتا  
مضّل له  ومن يضلل    هادَي له  واشدد اال إله إال اهلل وحده ال شريك له  واشتدد ان ممتدا عبتده وسعت له  

 صلى اهلل عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وبسيته ومن اهتدى هبديه إىل ي م الدين.
 

 اتاها َواَل ََتُ ُتنَّ إاالَّ َواَنُتم مُّْسلاُم َن{}يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آَمُن ْا اتتَُّق ْا الّلَه َحقَّ تُتقَ 
دُ  نتْ َدتا َزْوَجَدتا َوبَت َّ ما نتْ لَتَق ما ََ تَدخا َو َا َواحا َلَقُكتم م تن نتَّْفت ََ َمتا ساَجتاالك َثريات اك َوناَستاء }يَا اَيتَُّدا النَّاُس اتتَُّق ْا سَبَُّكُم الَّتذاي 

أَلْسَحتتاَم إانَّ اللّتتَه َثتتاَن َعلَتتْيُكْم َسيايباك{}يَتتا اَيتَُّدتتا الَّتتذايَن آَمنُتت ا اتتَُّقتت ا اللَّتتَه َوُي لُتت ا يَتتتْ الك َواتتَُّقتت ْا اللّتتَه الَّتتذاي َتَستتاءُل َن باتتها َوا
 ظايماك{َعدايداك ُيْصلاْح َلُكْم اَْعَماَلُكْم َويَتْففاْر َلُكْم ُبنُ َبُكْم َوَمن يُطاْع اللََّه َوَسُع َلُه  َتَقْد  َاَز  َتْ زاك عَ 

 األحباب مشريف واعضاء شبكة احلسبة الطيبة.   إَ اين
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 
نسأل اهلل تعاىل ان جيعل لقاءنا هذا لقاء مباسثا طيبا نا عا  وان جيعله لنا له ال علينا  وان جيعتل تفرينتا متن بعتده 

 تفريا مرح ما مشم ال بسرته وعف ه عز وجل.
 
مشتتريف الشتتبكة علتتى دعتت ةم الكرمتتة و قتتتدم وحستتن ضتتندم بتتأَيدم الضتتعي    يف البتتدء اشتتكر ا َتت خ الكتترام 

 واعأل اهلل تعاىل هلم ا عانة والت  يق واحلفظ والتأييد  إنه ويّل ثرمي.
 

ونسأله تعاىل ان يباسك يف هذا الصرح الدع ي العلمّي ا ع مّي اجلدادي )احلسبة( مبنه وثرمه  وواهلل إنا نراه من 
الكب  النفع   تقبل اهلل متنكم ايدتا األبطتال  وابشتروا إن شتاء اهلل مب عت د اهلل تعتاىل بتاألجر اجلزيتل  العمل الصاحل

 والري اب العظيم   اعتعين ا باهلل واصربوا  واصدي ا اهلل تعاىل وله اَلص ا.
 }يا ايدا الذين آمن ا اصربوا وصابروا وسابط ا واتق ا اهلل لعلكم تفلح ن{



 

 3 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

 جياهُد لنفسه إن اهلل لفيّن عن العاملني{}ومن جاهَد  إمنا 
 }والذين جاهدوا  ينا لندديّندم عبلنا وإن اهلل ملع احملسنني{

ونسأل اهلل عز وجل بأمسائته احلستو وصتفاته العت  ووحدانيتته  وبامسته الست م وامسته اللطيت  ان يفتر  عتن اَينتا 
عليته  وان يستّلمه متن شتّرهم  ويفتر  عتن اهتل  الشيخ متسب  وان يربط على يلبه ويريّبته وينصره علتى متن بفتى

بيتتتته ا،عتتتني  وان يدلكتتتم الطفتتتاخ الظتتتاملني اجلبتتتاسين املتتتاثرين املكتتتَر الشتتتّيء  احملتتتاسبني هلل ودينتتته واوليائتتته  إنتتته هتتت  
 القاهر   ق عباده وه  العزيز احلكيم.. آمني

 
عاىل ان يعينين على إ ادةم مبا اعلتم  واشكر ،يع ا َ خ األحباب على حفاوةم وحسن ضندم   واعأل اهلل ت 

 وان جيّنبنا وإياهم اخلطأ  وان يرزينا اهلدى والسداد.
 واسج  اال يك ن ا يد اعتسمن ا وسماك..!

  اهلل إننا ضعفاء ولسنا بشيء  ولكن مابا نصنع ويد احتا  الناس إىل مريلنتا!! يف ويت ا يتل  يته الناصتح واملعلتم 
  ويتتد ّّيبتت  الستتع ن العلمتتاء الصتتّداعني بتتاحلق  واَرتمتت  ايتتداس اهلل تعتتاىل متتن املعتتني  اذَتتذ بأيتتدي الشتتباب

 نفذه األجل مندم   أين الشيخ العق ء! واين ت ميذه األملعيُة النب ء! واين  اسس امليدان العل ان! وامرياهلم!
 املسع ن معّطل..! 

 واملعاىف َائٌ  مضطدد مروّع..!
   وتشك  إىل اهلل نف سهم عندا ال نف هم إليدا.!!وعاحات اجلداد تبكي  قد العلماء

تتتتعّد يف سيتتتّي دس  العزمتتتات  املستتتابق إىل بتتتذل املدتتت  علتتتى عتبتتتات 
ُ
وشتتتباب ا عتتت م النتتتاهت للمكرمتتتات   امل

اجلنات  يتلّف  ح اليه    جيد املعتني متن مشتايخ العلتم والتدين  إال متن سحتم سب العتاملني  بتل سمبتا وجتد الصتد 
 ريريب والنكران واجلح د.!!والصدود  والت

  إىل اهلل املشتكى..!
 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.

 نسأله تعاىل ان يصلح بلطفه وسمحته اح النا.
وهتتتذه واحتتتدخ متتتن اثتتترب مشتتتك تنا ومنعتتتينا  والبتتتد ان نتلطّتتت  ونستتتتعني بتتتاهلل يف حتتتّل عقتتتدةا وتفتتتري  ثربتدتتتا  

 إن شاء اهلل. وعيأيت مزيد الك م عليدا يف مناعباته من األعللة
وحنن مع بلك ثله متفائل ن مستبشرون  وب عد اهلل تعتاىل مممنت ن م ينت ن  وال يتزال اهلل عتز وجتل بلطفته وسمحتته 
يفتتتح لنتتا متتن ابتت اب األمتتل  ويربّينتتا بالرجتتاء وبتت اسق الفتتترَ   وثلمتتا اويتتد الكفتتاس للحتترب نتتاساك اطفأهتتا اهلل  وثلمتتا 

لفتّتاح العليم بإزائه اب اباك من الرزق وا نعتام والرمحتة وا حستان  وهتا هتي تباشت  اّلق ا مبكرهم الكّباس باباك   تح ا
 النصر والفتح تت ايل من ثل ا ق  من ا فانستان والعراق والص مال والصحراء ّو ها.

  يائمتة وهي هي ي ع الصتم د  ومنتابع ا متداد بالريبتات والعتزم الرشتيد  واملبتاين التحتيتة للرج لتة والعتزخ يف األمتة
 شاخمة يف الشيشان و لسطني وثشم  ّو ها.

 بل ويف ج انتنام  وإَ انه ووساء يضبان عع ن الط اّي  يف ب د املسلمني ّرباك وشرياك.
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نسأل اهلل تعاىل ان يفرّ  عن إَ اننا ،يعا يف ثل مكان  وان يتربط علتى يلت هبم ويريبّتتدم وينصترهم وجيعلدتم متن 
 .ابطال هذه األمة وصاحليدا

 والعدّو يتلقى الضربات وتتفتق عليه األزمات بقدسخ اهلل تعاىل وي ته.
 ويزداد ثل ي ما بُعداك عن اعباب َتكنه وعيطرته.

 }ومكرون ومكر اهلل واهلل َُ  املاثرين{.
إمنا هي مرحلة  يدا صع بة وشدخ وبأعاء  وهي  تنة وايام َ فا ويدتر  تتتا  متن  -ايدا ا َ خ-وإن شاء اهلل 

الرجتتال القتتدوات إىل صتتربا ومصتتابرخ و بتتات  ذ تنحتتّل بتتإبن اهلل وتنفتتر  ـتت ل العزيتتز الفّفتتتاس األول األَتتر الظتتاهر 
الباطن  الفّعتال ملا يريتد التذي ضفتت القستط وير عته  والتذي }ثتل يت ما هت  يف شتأن{    تنقلتب تلتك الشتدائد 

للناس ائمتة  وير تع بثترهم ويعلتي يتدسهم  ويُتريدم  -نيبالصرب واليق–ألهلدا ععداك وجمداك  وجيعلدم اهلل عز وجل 
 ويُري ّ هم من دالئل إجناز وعده ما : 

 يموب معه البعيد..
 ويفيء النا ر.. 
 ويرجع الفائب.. 
 ويلحق املقّصر.. 
 ويعزم احلائُر املرتدد .. 
 ويتشّعع الضعي  اخلائر.. 
 ويف ثل ٌَ  إن شاء اهلل ..!! 
 م السابق ن :وإمنا الفائزون حقا ه 

بَتْعُد َويَاتَتُل ا وَُثّ ك َوَعتَد  }اَل َيْسَت اي مانُكم مَّْن اَنَفَق مان يَتْبلا اْلَفْتحا َويَاَتَل اُْولَلاَك اَْعَظُم َدَسَجةك م َن الَّذايَن اَنَفُق ا مان
باٌ { ََ َا تَتْعَمُل َن   اللَُّه احلُْْسَو َواللَُّه مبا

   انفق احدثم ملء احدا بهبا ما بلغ مدَّ احدهم وال نصيفه" "دع ا يل اصحايب     اهلل ل
  مزيدا من الصرب واملصابرخ والريبات   إن النصر مع الصرب وإن مع العسر يسراك إن مع العسر يسراك.

 واحلمد هلل سب العاملني.
 
عتتررت   يّستر اهلل هذا   ويد ترددُت ثري ا يف عقد هذا اللقاء مع ا َ خ عندما جاءين العتر،  ذ شتاوست وا 

 ا يدام  وشرح اهلل الصدس لإلَتام.
  اللدم اشرح يل صدسي  ويّسر يل امري واحلل عقدخ من لساين يفقد ا ي يل.

 اللدم انا نسألك علما نا عا  وعم  صاحلا متقب   وعرتاك ،ي  يف الدنيا واذَرخ.
 كلنا إىل انفسنا طر َة عني. يا حّي يا يّي م برمحتك نستفي    أصلح لنا شأننا ثله وال ت

 ويا ايدا ا َ خ الكرام   إن األعللة ثري خ ثما ترون..!
 وإن اَاثم الذي تسأل ن ليَ ه  شيخ ا ع م وحا ظ الدنيا ومفيت األنام.!!
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  أسبع ا على انفسكم واس ق ا بأَيكم   باسك اهلل  ينا و يكم.
ط خ  ذ يريد اجل اب عليدا تفصي  وتدلي ك  وبلتك ايدتا وبعت ا َ خ يسأل اعللة هي مسائل ثب خ ويضايا َ

 األحباب شيء شاق وصعب  وحيتا  إىل تفرّغ ـو  وتس يد ذ تبييت  ومراجعة ومذاثرخ ومشاوسخ...!
 

 ويد ييل من ال   قد اعُتدداف  اي جعل نفسه هد اك.
 ما يشبه االسجتال!! هذا يف التألي  على تمدخ وسّوية    كي  بإجابة مريل هذه األعللة على

  أييم ا العذس ايدا ا َ ان..
  قد ال مكن الكري  من التحرير والتفصيل والتط يل..

وحنن نفيد مبا عندنا وننصح ونعّلم ونفّدم مبا اسانا اهلل   من ساى َ ا  ليحمد اهلل تعاىل وليتمّسك به  ومن ساي 
 زل ك  ليعتنبه وليستعمل السرت والعف .

اهلل تعاىل عأجيب على ما اعرف من األعللة  وما ال اعرف ج ابه  رمبا ترثتته  وسمبتا تكلمت  ح لته  وانا إن شاء
مبتتتا يفيتتتد ويقتتتّرب وإن ب يكتتتن ج ابتتتا مبعتتتو اجلتتت اب   إنتتته  سب إحعتتتام انفتتتع متتتن إيتتتدام    وسب ثلمتتتةا طيبتتتة يف 

ة مرّثتتب متتن يضتتايا  وثريتت  تصتتحيح عتتمال او ت جيتته  كتتر وتقتت مي مقتتال َتت  متتن جتت اب  ال عتتيما واثريتتر األعتتلل
مندتا يف مستائل  يدتا تعقيتد  ويتحتّ   يدتا العقت ء  ويترتدد  يدتا الكّمتل األلبتاء  ا يحستن متع بلتك ان نتقّحمدتتا 

 حنن الضعفاء  واهلل املستعان.
ويد ساي  ان اصّن  األعللة على ماوس اعاعية تتدا عناوين  رعيتة   تأ،ع يف ثتل مت س متا ناعتبه متن األعتللة 

يف ثريتتت  متتتن -املكرس مندتتتا  يف الفالتتب  لكتتتي ال اأتتل عتتتمال اي اا متتتن ا َتت خ  واحتعتتتُ  متتن اجتتتل بلتتك بتت
 إىل ان ا ّرق اعللة السائل ال احد واوّزعدا على عدخ ماوس ـسب مناعبتدا. -األحيان

 وسمبا ترث  بلك احيانا ألنه مكرس او تفليبا لألّلب او لعلة اَرى.
ألعللة  ولن هنمل مندا شيلا يتدس ا مكتان  ثرامتة  َ اننتا األحبتاب  وإيفتاء حلقدتم  إن شاء اهلل عندتم بكل ا
 علينا  عائلني اهلَل ا عانة.

 من ب جيد بعت اعللته وج اهبا يف ملدا املظن ن   ليبح  عندا ب اعطة امسه يف احملاوس األَترى   رمبتا جتاءت 
 الفائدخ يف ّ  مظاهنا.!

وإنزاهلا على د عات إن شاء اهلل تعاىل  واملعذسخ إن حصل بعت التأَر   املشاّل  وعأجتدد يف إثمال ا جابة
َّابخ  وال ح ل وال ي خ إال باهلل.  آ

 وباهلل الت  يق.
وا َتت خ الكتترام التتذين دَلتت ا للستت م وا َبتتاس باحملبتتة    علتتيكم الستت م وسمحتتة اهلل وبرثاتتته  واحتتّبكم اهلل التتذي 

  َ ا  وانالكم اهلل ما َتنّيتم من اخل  يف الداسين.. آمني. احببتم ين له  وجزاثم اهلل
وامسحتت ا يل يبتتل الشتتروع يف األج بتتة ان ابّثتتتر علتتى وجتته خمتصتتر عتتريع بتتبعت الق اعتتد واذداب  علتتى امتتل ان 

 نزيدها او بعضدا إيضاحا يف مناعباةا من األج بة بتيس  اهلل تعاىل :
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ل إىل اليقني يف ثل مستألة  اعتين مستائل اخلت ف واالجتدتاد   تإن الكريت  األوىل : ينبفي يطع الطمع عن ال ص  
من مسائل الدين )بل اثريرها( مبيّن على ّلبة الظن  وعلى االجتداد  وعبيل املعر ة به االعتدالل   َمتتن حيتاول 

ى علتتتم ثتتتل ال صتتت ل إىل يطتتتعا ويقتتتني  او يتتتت ّهم انتتته مكنتتته ان يستتتت يل علتتت -يف ثتتتل مستتتألة  او اثريتتتر املستتتائل–
الديائق وال يك ن عنده جمال ألي تردد   د  خمطئ  وعيتعب ثري ا.. واَطر ما يف األمر انه ُضشتى عليته الفتنتة 

 والض ل.!
 وعيأيت مزيد إضاح هلذا األمر يف مناعباته إن شاء اهلل.

  بالقستط  وإعطائدتا الريانية : وهي مكملة لألوىل  وهي وج ب التفريق بني املسائل  وإنتزال ثتل مستألة منزلتدتا 
 دسجتدا من حي  ي خ احلكم و ب ته ووض حه  ويف ثل ما ينبو على بلك.

 الريالرية : لزوم التفقه يف باب :  قه اخل ف وآدابه. 
 الرابعة : االشتفال مبا ينبين عليه العمل  وترك ما ع اه. 
 اخلامسة : معر ة  قه األول يات  ويّدم األهم...! 
 عر ة التعاسب والعرب والتاسيخ و قه االعتفادخ مندا  ومعر ة حدود بلك وآدابه.السادعة : اأية م 

 وعنتكلم على بعت هذه األشياء مفّرية إن شاء اهلل يف مناعباةا.
 واهلل املسمول لنا ولكم الت  يق إىل ثل علم نا ع وعمل صاحل.

  ويد حّل اذن الشروُع يف األج بة   مت ثلني على اهلل تعاىل وحده :
 واحملاوس األعاعية لألج بة هي : 

 حول المسيرة الجهادية بوجٍه عام. -
 الجهاد في الجزائر والصحراء والمغرب العربي اإلسالمي - 
 الجهاد في العراق وجزيرة العرب وما قاربها. - 
 فلسطين وحماس، والشام. - 
 أفغانستان وطالبان وباكستان وما قاربها. - 
 لسودان والصومال وما يليها.الجهاد في دارفور وا - 
 العلماء - 
 اإلعالم اإلسالمي الجهادي - 
 مسائل في فقه الجهاد  - 
 متفرقات - 
 

هتت امل ا تق لتتت 1421متن ،تادى األوىل لستنة  12]وبعد ثتابة هذه املقدمة  بلفنا وبلغ العاب ا،تع يت م اخلمتيَ 
 هتتتذا التتتزمن  واحتتتد عتتتي ف اهلل املستتتل لة علتتتى م مقتتتتل القائتتتد الكبتتت  واحتتتد شتتتي ا ا عتتت م يف2006ي نيتتت   8

الكفرخ اعداء الدين  الشيخ ايب مصعب الزسياوي سمحه اهلل وتقبله يف الشدداء واعلى يف عليني منزلته   احلمد هلل 
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على ما يضى ويّدس  وإنا هلل وإنا إليه ساجع ن  اللدم اؤجرنا يف مصيبتنا واَل  لنا َ ا مندا  وواهلل إن املصاب 
لعظتتيم  وإن  قتتده جلستتيم  إنتته سجتتٌل ال ايتت ل بتتأل  سجتتل  بتتل واهلل لتت  حلفتتُ  انتته مبليتت نا سجتتلا لرجتت ت ان  بتته

اث ن باساك  وإن عزاءنا يف  تية ا ع م احباب ايب مصعب واعامة  السائرين علتى مندتا  ثتتاب يدتدي وعتي  
 ره.. واحلمد هلل سب العاملني.[حيمي  املتعّلقني برب العباد   نسأل اهلل ان يباسك عقب ايب مصعب وا 

 
 واهلَل عز وجل نسأل ا عانة واهلداية  إنه ثرمي يريب جميب.

 وصلى اهلل وعلم وباسك على عبده وسع له ممد وآله وصحبه.
 اجلبدة ا ع مية ا ع مية العاملية

Global Islamic Media Front 
  قني اليعلم نوهلل العزخ ولرع له وللمممنني ولكن املنا -واهلل اثرب

 سصد ألَباس اجملاهدين وتريت للمممنني
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 من معاين اعتشداد الشيخ اب  مصعب الزسياوي 

و لعلنا نبدا مع الشيخ بسمال ب يتم طرحه من يبتل... و ال شتك انته جيت ل اذن يف َتاطر ثتل متستب.. وهت  
 بأثرير الكلمات اَتصاسا : 
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 داد الشيخ اجملاهد اب  مصعب الزسياوي.. مابا بعد!!اعتش
 قد تلقينا النبأ اجلليل العظيم الي م  احتاست األبهان.. و شلَّ  األسثان.. و تلعريم اللسان..  ما عر نا ما نق ل 

 ندااو عن اي شيئ نسك  إال من ي ل إنا هلل و إنا إليه ساجع ن.. اللدم اجرنا يف مصيبتنا هذه و ابدلنا َ ا م
 يا لي  يا شيرنا الفاضل ل  تتكرم علينا بكلمتات.. تشترح لنتا  يدتا حكمتة ا لته الكترمي الترحيم يف اَتذ بعتت 
القادخ شدداء يف ازمنة معينة يد تبدو ألول وهلة اهنتا الكاعترخ التيت ال ييتام بعتدها.. و ثيت  يكت ن يف شتدادةم 

 زيادخ تصر لألمة.

 

 
 اجل اب : 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل حق محده  والص خ والس م على عبد اهلل وسع له ممد وآله وصبح وجنده

 وبعد/
  إن هلل ما اَذ وله ما ابقى   وثل شيء عنده بأجل مسّمى.

 واحلمد هلل  إنا هلل وإنا إليه ساجع ن   اللدم اؤجرنا يف مصيبتنا واَل  لنا َ ا مندا.
با عبد اهلل اعامة بن الدن والشيخ  امتن الظت اهري   واملت  امت  املتممنني  نعّزي انفسنا وانفسكم ونعزي الشيخ  ا

ممتد عمتر جماهتد   واملت   داد اهلل   وعتائر إَت اهنم متن ييتادات اجملاهتدين  مبقتتل اَينتا وحبيبنتا الشتيخ اجملاهتتد 
 ريتتتد عصتتتره :  ايب  تتاسس ا عتتت م وجمتتتدد بطتت الت اهتتتل ا متتتان  القائتتتدخ الفتتاسوق الفتتتذ الفريتتتد  نستتي  وحتتتده و 

 مصعب الزسياوي  سمحه اهلل تعاىل واعلى دسجته يف الفردوس األعلى.. آمني
 ونعزي اهله وبويه   وثل احبابه واملسلمني ،يعا يف  قده..

ونعّزي إَ انه يف تنظتيم القاعتدخ يف بت د الرا تدين ويف جملتَ شت سى اجملاهتدين  و،يتع إَ انته واحبابته اجملاهتدين 
 اق من عائر اجلماعات اجملاهدخ.معه يف العر 

 وخنّص بالتعزية َليفته من بعده   و قه اهلل وعدده.
 ذ اما بعد/

  نعم ايدا ا َ خ األحباب  إن مصابنا بأيب مصعب مصاب جليل  وإن  قده واهلل لعزيز وعظيم.
 وإننا حملزون ن حقا  ولكن ال نق ل إال ما يرضي سبنا عز وجل.

 والرضى.. ومستمسك ن بشع خ الصرب
 ساض ن بقسمة اهلل تعاىل ..

 عازم ن على املضّي يف طريق اهلل اليت مّن اهلل علينا باهلداية إليدا والداللة عليدا والت  يق لسل ثدا.
 ال نقيل وال نستقيل..
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دا نقلى األحبة ممداك وصحبه.  بل واهلل جداٌد وت ثل على اهلل على آَر سمق  ّو
َر َوبََثَر اللََّه َثريا اك {األحزاب}َلَقْد َثاَن َلُكْم يفا سَ  َا  21ُع لا اللَّها ُاْعَ ٌخ َحَسَنٌة ل َمن َثاَن يَتْرُج  اللََّه َواْليَتْ َم اْذ

ُدم مَّتتن يَنَتظاتتُر وَ  تتنتْ ُدم مَّتتن َيَضتتى حَنْبَتتُه َوما تتنتْ تتَن اْلُمتتْممانانَي ساَجتتاٌل َصتتَدُي ا َمتتا َعاَهتتُدوا اللَّتتَه َعَلْيتتها َ ما  ا تَتْبتتداي ك َمتتا بَتتدَّلُ }ما
تتتتتْدياداْم َويُتَعتتتتتذ َب اْلُمنَتتتتتا اقانَي إان َشتتتتاء اَْو يَتتُتتتتت َب َعلَتتتتتْيداْم إانَّ اللَّتتتتتَه َثتتتتتانَ  يمتتتتتاك لاَيْعتتتتزاَي اللَّتتتتتُه الصَّتتتتتادايانَي باصا َُّفتتتتت ساك سَّحا  

 23،24{األحزاب
 اي ل : -و قكم اهلل–وإجابة على عمالكم 

 تعتتتاىل  وان نعلتتم ان هتتتذا األمتتتر وثتتل امتتتر يضتتتاه اهلل تعتتتاىل اول ال اجتتب هتتت  الصتتترب والرضتتى والتستتتليم ألمتتتر اهلل
للمتتممنني  دتت  َتت  وإحستتان وسمحتتة وصتت ح وحكمتتة  ثمتتا يتتال نبينتتا صتتلى اهلل عليتته وعتتلم : "إمنتتا الصتترب عنتتد 

 الصدمة األوىل".
تتتيَبةا إاالَّ باتتتإاْبنا اللَّتتتها َوَمتتتن يُتتتتْممان بااللَّتتت تتتن مُّصا ها يَتْدتتتدا يَتْلبَتتتُه َواللَّتتتُه باُكتتتل  َشتتتْيءا َعلاتتتيٌم يتتتال اهلل تعتتتاىل : }َمتتتا َاَصتتتاَب ما

 11{التفابن
ويال النيب صلى اهلل عليته وعتلم : "ععبتا ألمتر املتممن إن امتره ثلته لته َت   ولتيَ بلتك ألحتدا إال للمتممن  إن 

 اصابته عرّاء شكر  كان َ ا له  وإن اصابته ضراء صرب  كان َ ا له" سواه مسلم.
: "إبا  -إبا صّح احلدي –رع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم  ثما اوصانا صلى اهلل عليه وعلم ولنذثر مصيبنا ب  

 اصاب  احدثم مصيبة  ليذثر مصيبته يب"سواه الطرباين ّو ه.
  قد ت يف سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم

 ذ اب  بكر
 ويتل عمر يف احملراب

 ويتل اهُل الفتنة والفساد عريماَن 
  س بعلّي وضفرت ث ب اجمل

 سضي اهلل عن صحابة سع ل اهلل ا،عني.
 ويتل محزخ بن عبد املطلب

 ومصعب بن عم 
 وععد بن معاب

 ويتل احلسني سحيانة سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم
 وابطال الصحابة والتابعني

 يب  وبعداك..
 وابطال عائر املسلمني  على مّر األعصاس..

طتاب وابت  ال ليتد  وابت  حفتص املصتري ويف عصرنا احلدي  : الشيخ عبد اهلل  عزام  وابطال ا فانستتان ثريت   َو
)الك مندان( وصحبه الذين معه وثتان ا ث ثبتة جمتمعتة نكتَب هبتم اهتل ا عت م واجلدتاد  ال يعترف متداها إال متن 

  ويف  لستتطني عر دتتا  ويتتتل ابتت  عبتتد اهلل امحتتد يف اجلزائتتر ويبلتته القتتاسي عتتعيد   وابتت  عبتتد التترمحن املدتتاجر يريبتتا
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شدداء سجاالت وابطال ععل ا بدمائدم امساءهم يف هذا الكتاب : الشيخ ياعني والقائد الرنتيسي وحيىي عيتا  
 ّو هم ّو هم.

 إهنا طريق واحدخ..
 ويصة متكرسه متعددخ  لكندا ال َُتتل  وهذا من الععائب..!
ة املدّوية النديّة : " زُت هبا   وسب الكعبة".إهنا يصة َاَتتدا تلك الصَر

 هناية ععيدخ لصاحبدا..
 مع ما  يدا من اب لناضرها وعامعدا.

لكنتتته اب مميتتت  طبيعتتتّي   وحتتتني ضلتتتط باألمتتتل والرجتتتاء املنبعتتت  متتتن آ تتتاس الشتتتدداء ال يلبتتت  ان ينقلتتتب سحيقتتتا 
 وشدداك.

  احلمد هلل.
 متد.!اب  مصعب واحد من هذا الرثب و رٌد يف هذه القا لة الط يلة  وهذا امل ثب امل

 حنسبه ثذلك واهلل حسيبه.
 ه  : ن ٌس وناٌس. -إن شاء اهلل–ولنعلم ان اعتشداد ايب مصعب 
 ن س يضيء الطريق ملن وساءه ..
 وناس حيرق اهلل هبا اعداء اهلل.

وهكتتذا هتتي الشتتدادخ  وال عتتيما للعظمتتاء األبطتتال القتتدوات  اهتتل الفضتتائل والتتب ء احلستتن يف ا عتت م  اهتتل 
 ص والبذل يف عبيل اهلل.الصدق وا َ 

 وهذا ه  املعو الذي عرّب عنه َبيب بن عدي سضي اهلل عنه حني يال :
 وبلك يف بات ا له وإن يشأ ** يباسك على اوصال شل ا ممزّع 

 ويال ش يي : 
 ويف القتلى ألي ام حياٌخ ** ويف األعرى  دىك هلُم وعتقُ 

 تتَدقُ وللحريّة احلمراء باٌب ** بكل يدا مضّرجةا يُتت
تصتتّ سا ايدتتا ا َتت خ انتته ال ي جتتد لتتدينا شتتدداء  ال محتتزخ بتتن عبتتد املطلتتب  وال احلستتني  وال عتتعيد بتتن جبتت   وال 

 عمر املرتاس وال عز الدين القسام وال عبد اهلل عزام وال ّ هم..
 ثي  يك ن حالنا!

 وثي  مكن لألمة ان تىي بدون شدداء..!
 وثي  مكن لألجيال ان ترتّّب!

اسَثة اهلل تعاىل على اش ء واوصال ودماء الشديد  معو لطي  من املعاين اليت يدسثدا اهل ا ع م وا مان  ومب
لتنّ س يل هبم مبعر تة اهلل تعتاىل ودينته  و فتى علتى املنتا قني والكفترخ واهتل الفعت س  لظلمتة يلت هبم وتفطيتدتا بتالران 

 من معاصي اهلل  بل تفّلفدا هبا..!



 

 11 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

ان ُيستتلم انتتاٌس  ويتتت ب انتتاٌس  ويظدتتر سجتتاٌل   وينشتتأ جيتتل علتتى حتتب اجلدتتاد والشتتدادخ والرج لتتة متتن الربثتتات 
والبط لتتتة والعتتتزخ والكرامتتتة  وان ينتشتتتر املتتتند  ويعلتتت  ويظدتتتر  وتلتتتني يلتتت ٌب  وتتتتزول عقبتتتات  وسمبتتتا حصتتتل بعتتتد 

 اب الطبيعية او ّ ها. ما ثان يتمناه ويرج ه ويعمل له وب يستطعه لسبب من األعب -سمحه اهلل–اعتشداده 
  نحن نممن بالربثة ونرج ها.

إىل تلك األ تراح والتدعايات البالفتة والتشتد  التذي يقت م بته النصتاسى واليدت د والرا ضتة   -يا سعاثم اهلل–انظروا 
 وما يظدرونه من الشماتة مبقتل الشيخ ايب مصعب.
 ه  يظن ن ان هذا بالنسبة هلم انتصاس عظيم جدا..!

 لتحقيق بالنسبة ألهل ا مان  إن ثل بلك ه  ضدٌّ هلم وعائد عليدم ضرسه  وهم ال يشعرون.لكن عند ا
  دم ينشرون امسه وير ع ن بثره ويعل ن يدسه ويذثرون بن اسه ويشّدرون به ومبندعه  وهم ال يشعرون..!

دَل ا املعرثتة متع الرا ضتة   الرا ضة مري .. اب  مصعب سمحه اهلل ثان له نظر اعرتاتيعّي ان اهتل الستنة البتد ان يت
ثتتان يتترى انتته ال مكتتن ان يكتت ن هنتتاك بقتتاء ألهتتل الستتنة ال يف العتتراق وال  يمتتا جاوسهتتا متتا ب يتتدَل ا املعرثتتة 

 ويك ن ا سجاال ويضّح ا..!
 ييل له : دون بلك جمازس ومساخل واه ال و ظائع يا ابا مصعب..!!

 يال نعم   واهلل إين ألعرف بلك واساه ساي العني.
ولكين اوين ان ثل بلك لن يك ن عت ى يطترخ يف ـتر متا عتيد عه اهتل الستنة متن ضتريبة متن دمتائدم ونف عتدم 
تتا  ا  نعتت ا وسضتت ا بالذلتتة َو ضتتع ا َو وشتتر دم واعراضتتدم وام ثدتتم يف حتتال اهنتتم وهنتت ا ملتتا اصتتاهبم واعتتتكان ا َو

 املعرثة..!!
متن بتدا املعرثتة  بتل  -متع بلتك–ثة  ويتال : لستنا حنتن  قال ي لته ال ا قة :  البد من ان يدَل اهل السنة املعر 

واهلل إن الرا ضتتتة هتتتم التتتذين بتتتداوها واويتتتدوا ناسهتتتا  وهتتتم عتتتائرون يف حربنتتتا بتتت  هتتت ادخ  لكتتتن الدولتتتة هلتتتم اليتتت م  
 والصليب حليفدم  واملرتدون إَ اهنم  واهل السنة ثاأليتام على مائدخ الللام..!!

  ا املعرثة  ويضّح ا..!!   بقاء ألهل السنة إال ان يدَل
 وثل ما يصيبدم يف املعرثة ه  اه ن بكري  ثري  مما عيد ع ن إن هم احعم ا وجبن ا.! 

 هذه  لسفة الشيخ ونظرته  وهي من العمق والق خ مبكان.
  الرا ضة الي م مابا يفعل ن!

تتتروسهم وحقتتتدهم التتتذي ال يستتتتطيع ن بتتتأي حتتتال ان ضفتتت ه  تريبيتتت  نظريتتتة ايب  يزيتتتدون متتتن –يزيتتدون لدلدتتتم ّو
 مصعب وترعيردا  وت ثيدها تأجيعدا  والد ع يف اجتاهدا.

  سرتون إن شاء اهلل القادم بإبن اهلل من هنضة اهل السنة وشباهبم يف العراق وميطه ويف ثل مكان.
 وعيعلم الذين ضلم ا اي منقلبا ينقلب ن.

 خ ثمتتا بثتتره اهتتل العلتتم : مندتتا الراجتتع إىل والشتتدادخ مسّيتت  شتتدادخ والشتتديد مسّتتي شتتديداك ألعتتباب ومعتتانا ثريتت
 الفاعلية ومندا الراجع إىل املفع لية  وث أا يف الدنيا ويف اذَرخ.

 ألن لفظ شديد    عيٌل   و عيل يف لفة العرب إما ان يك ن مبعو  اعل او مبعو مفع ل.
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 وث أا يف لفظ الشديد متمل منص ٌس..
ن وانته احلتق التذي يستتحق ان تبتَذل  يته التدماء وتزَهتتق متن اجلته األسواح   الشديد يشدد علتى عظمتة هتذا التدي

وُيضّحى من اجله بكل ساس املال  وه  وج د ا نسان نفسه وحياتته يف هتذه التداس التدنيا  وانته اعتز واّلتى متن  
 ثل شيء.

حتق وان انبيتاء اهلل   الشديد يشدد اعظم شدادخ مكن ان يشتددها بشتٌر بعتد األنبيتاء بتأن اهلل حتق وان ديتن اهلل
 وسعله حق  وان اجلنة حق وان الناس حق...!

والشتتديد يشتتدد يتت م القيامتتة علتتى نفستته بدمائتته وجراحتته وتلفتته وعطبتته يف عتتبيل اهلل  يتت م يكتت ن اللتت ن لتت ن التتدم 
 والريح سيح املسك.

لتتتى متتتن شتتتاء اهلل والشتتتديد يشتتتدد متتتع الشتتتدداء يتتت م القيامتتتة بصتتتدق الرعتتتل واهنتتتم بلفتتت ا وادوا األمانتتتة ويشتتتدد ع
 با مان وه  املعو املتضّمن يف الشفاعة اليت َصه اهلل هبا.

 والشديد مشد د له من يبل اهلل تعاىل بأنه من َياس اخللق وانه نا  مفلح سابح  ائز..
 ومشد د له من ياتَبل دمائه وجراحه ويراحه وتلفه وعطبه يف عبيل اهلل  ثما مّر.

 الرعل وصاحلي املممنني.ومشد د له من يبل امل ئكة و 
 ومشد د له يف الدينا من يبل املممنني بالريناء عليه َ ا.

 ّو  بلك من املعاين..
 وباجلملة    إن الشدادخ شيء ععيب   يصعب على ا نسان ان ي  يدا حقدا بالك م.

شتيء وبيتان عظتم  ويكفي ان علماءنا سمحدم اهلل صّرح ا بأهنم ب يرد يف الكتتاب والستنة متن النصت ص يف  ضتل
 منزلته ومدحه واحل  عليه من األعمال ثما وسد يف اجلداد والشدادخ يف عبيل اهلل.

 وهذا واضح ملن تدبّر القرآن والسنة  واحلمد هلل.
 ونرجع للك م على ايب مصعب سمحه اهلل :

التتذي يتتام بتته  ويتتد  تتأب  مصتتعب شدادتُتتتته شتتدادخ عظيمتتة بعتتد التتب ء احلستتن التتذي ابتت ه  وبعتتد اجلدتتاد العظتتيم 
شدد له املسلم ن وعم م اهل األس، بأنه من األبطال  وانه ثان ساس من تصدوا ألعت  يت خ بشترية ثتا رخ ضاملتة 

  اجرخ يف التاسيخ ودّوَ ها واباي ها ال ان العذاب.
 واب  مصعب داعية حق وهدى..

 ومعّلم جيل..
 .ومناسخ من مناسات اهل السنة والت حيد  والكفر بالطاّ ت

  ريبات مريله على طريقه ومندعه  وتضحيته بدمه ونفسه يف عبيله  هذا شيء عظيم ليَ بالسدل.
 إنه حييي امة بكاملدا.

 ستت ف تتترون إن شتتاء اهلل   وعتت ف يتترى اعتتداء اهلل  اعتتداد ال حقتتني مب ثتتب اجلدتتاد املبتتاسك بعتتد ايب مصتتعب  
 .وع ف نرى ويرون الصح خ والندضة والبعَ  اجلديد يف شبابنا

  انتظروا  إنا منتظرون..!
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 ومن املعاين يف مريل هذه الشدادخ : 
ان يبتلتتي اهلل متتن بقتتَي منتتا  وينظتتر متتن يريبتت  ومتتن يندتتزم  ومتتن يتعلتتق بتتاهلل تعتتاىل وبتتاملند    ومتتن يكتت ن تعلقتته 

 باألشراص   يزول بزواهلم  وهذه من الفتنة واالبت ء املراد هلل عبحانه وتعاىل.
تتن يَتْبلاتتها الرُُّعتتُل اَ َتتإان مَّتتاَت اَْو يُتاتتَل انَقَلْبتتُتْم َعلَتتى اَْعَقتتاباُكمْ يتتال اهلل عتتز وجتتل : } لَتتْ  ما ََ تتٌد إاالَّ َسُعتت ٌل يَتتْد   َوَمتتا ُمَمَّ

 144َوَمن يَنَقلاْب َعَلَى َعقابَتْيها  َتَلن َيُضرَّ الّلَه َشْيلاك َوَعَيْعزاي الّلُه الشَّاثارايَن {آل عمران
تتا َاَحتت ُدُم اْلُكْفتتَر يَتتاَل َمتتْن اَنَصتتاساي إاىَل اللّتتها يَتتاَل احلََْ اسايُّتت َن حَنْتتُن اَنَصتتاُس اللّتتها آَمنَّتتا بااللّتتها ويتتال : } َتَلمَّ تتنتْ  ََّ عايَستتى ما

 52َواْشَدْد باأَنَّا ُمْسلاُم َن {آل عمران
يتتتتل :  وثمتتتا يتتتال انتتتَ بتتتن النضتتتر سضتتتي اهلل عنتتته حتتتني اشتتتيع يف احتتتدا ان سعتتت ل اهلل صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم يتتتد

 ...ي م ا  م ت ا على ما مات عليه سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم.
ومندا : االبت ء واالمتحان والتكلي  للرلق ،يعا مسلمدم وثا رهم  ثما يال النيب صلى اهلل عليه وعتلم بات 

 صباح على ا ر مطرا : "اتدسون مابا يال سبكم! يال : اصبح من عبادي مممن يب وثا ر" احلدي .
  ينظر اهلل تعاىل من يق ل احلق واخل  ويك ن مع احلق  ومن ه  بضد بلك.

ومندتتتتتا : الرمحتتتتتة واللطتتتتت  متتتتتن اهلل تعتتتتتاىل بعبتتتتتاده املتتتتتممنني  انتتتتته يتتتتتربّيدم بالستتتتتراء والضتتتتتراء  وباألَتتتتتذ والعطتتتتتاء  
علتتى هتتذا  وبسائراعتتباب الرتبيتتة متتن حكمتتته وسمحتتته   يعتتدد هلتتم العدتتد مبعتتاين الشتتدادخ والريبتتات والنصتتر بتتامل ت

 الدين  وه  االنتصاس احلقيقي  وين ّع هلم الص س واذيات والرباهني والبينات.
 واثرير من بلك والط  انه ين ّع هلم وج ه القادخ واألبطال وجيددها هلم     مّل ا وال يطف ا..!

  لله احلكمة البالفة.
باتت  اهلل تعتتاىل الكريتت ين متتن اعتتداء اجلدتتاد ومندتتا : اشتتياء اَتترى ثريتت خ تُعتترف بالتأمتتل   لعتتل متتن ايلدتتا : ان يك

ن  تدم والعيتاب بتاهلل  ويصتيبدم اهلل تعتاىل  –واجملاهدين  اعداء دع خ الت حيد والسنة  ويفضح َ سهم وجبندم َو
م الفرح الذي يظدرونه باهلزمة النفسية واخليبة والشع س بالدونية واحلقاسخ ي زمدتم حت  يت بت ا او م تت ا  وهتم  -ّس

ن إىل هذه الشدادخ العظيمة وهذه املنزلة الر يعة اليت تب اها الشديد ومبة الناس لته و نتائدم عليته   يكتادون ينظرو 
 يتمّيزون من الفيظ  وم ت ن من احلسرخ...!

 ذ ايدا ا َ خ : 
ونعتتم  ال بتتد ان نستتتعني بتتاهلل تعتتاىل ونت ثتتل عليتته   ونعتصتتم ـبلتته عتتز وجتتل   دتت  م النتتا وناصتترنا   نعتتم املتت ىل

رايَن {آل عمران ُر النَّاصا يتْ ََ  150النص . }َبلا الّلُه َمْ الَُثْم َوُهَ  
ُ  {األنفال  40}َوإان تَتَ لَّْ ْا  َاْعَلُم ْا َانَّ الّلَه َمْ الَُثْم ناْعَم اْلَمْ ىَل َوناْعَم النَّصا

َداداها ُهَ  اْجَتَباُثْم َوَما َجَعتلَ  تْن َحترَ ا م لَّتَة اَباتيُكْم إابْتترَاهايَم ُهتَ  مَسَّتاُثُم  }َوَجاهاُدوا يفا اللَّها َحقَّ جا َعلَتْيُكْم يفا التد ينا ما
الصََّ َخ َوآُت ا الزََّثتاَخ  اْلُمْسلامنَي مان يَتْبُل َويفا َهَذا لاَيُك َن الرَُّع ُل َشدايداك َعَلْيُكْم َوَتُك نُ ا ُشَدَداء َعَلى النَّاسا  َأَيايُم ا

ُم ا  ُ  {احل َواْعَتصا  18بااللَّها ُهَ  َمْ اَلُثْم  َناْعَم اْلَمْ ىَل َوناْعَم النَّصا
 }ان  م النا  انصرنا على الق م الكا رين{آَر البقرخ.
  ا بت ا واصربوا وصابروا   واعتصم ا باهلل واعتعين ا به.
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ُوْا َوَصاباُروْا َوسَاباُط ْا َواتتَّ   200ُق ْا الّلَه َلَعلَُّكْم تُتْفلاُح َن {آل عمران}يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آَمُن ْا اْصربا
 وال تظن ا باهلل سبكم إال الظن احلسن..!

 واعتيقن ا ان هذا ثله َ  وبرثة وسمحة وإحسان من سبكم عز وجل.
 ان ال نيأَس ابداك.. -بفضل اهلل تعاىل-وحنن تعّلمنا من جتاسبنا 

َرجتُ  مندتا ناجيتا للتدي ويتد ضننتُ  ان ال تقت م للعدتاد يف وانا شرصيا يد مرسُت بتعربتة صتعبة يف اجلزائتر و 
األمد املنظ س يف حيايت يائمتة  وثتدُت ايتأس  واصتابين متن احلتزن واهلتم والكنبتة ومتا يشتبه القنت   شتيء يصتعب 

 على ال ص .!!
 لتتتت ال ان اهلل تعتتتتاىل عصتتتتمين بشتتتتيء متتتتن التريبيتتتت  ونفعتتتتين بصتتتتحبة ا َتتتت خ  وبالتأعتتتتي بأهتتتتل الستتتتابقة واخلتتتت  
 وباالنشفال بالتأمل هلذه التعربة الكب خ وما ثان  يدا من العرب  ولط  يب مبا اساين من ب اسق األمل والرجاء.

 متتا إن َرجتتُ  حتت  الحظتتُ  يف مشتترق األس، احتتداد الشيشتتان وتتتدّ ق امللتتات متتن شتتباب ا عتت م عليدتتا  
اّستتان  والح يل امتٌل يف ا فانستتان متن وثان  للتت  يتد بتدات معرثتدتا الريانيتة بعتد دَت ل َطتاب سمحته اهلل لد

جديد بظد س طالبان  وع دخ الشيخ اعامة واصحابه من الس دان إليدا  وجتّمع اجملاهدين من جديد   ما لبريت  
ان عتتادت يل احليتتاخ  وطتتردُت عتتين اليتتأس  وتعّلمتت  ان ال ايتتأس ابتتدا  وانتته }عتتيععل اهلل بعتتد عستتر يستترا{ و 

اك{ }ومتن يتتقا اهلل جيعتل لته متن امتره يستراك{ وان اهلل هت  الفتتاح العلتيم  وهت  نعتم }لعل اهلل حيدد بعد بلتك امتر 
 امل ىل ونعم النص .

  يا ايدا ا َ خ إياثم واليأس والقن  ..
 واعتصم ا باهلل
 اعتصم ا باهلل..

ُوْا إانَّ اأَلْسَ، لالّتتتتها يُ سا تُ  تتتتها اْعتتتتَتعايُن ا بااللّتتتتها َواْصتتتتربا تتتتْن عابَتتتتاداها َواْلَعايابَتتتتُة لاْلُمتَّقاتتتتنَي }يَتتتتاَل ُم َعتتتتى لاَقْ ما َدتتتتا َمتتتتن َيَشتتتتاُء ما
 128{األعراف

َشتْ ُهْم  َتتزَاَدُهْم إامَانتاك َويَتاُل ْا َحْستبُتنَ  َْ ا اللّتُه َوناْعتَم اْل َثايتُل  َتانَقَلُب ْا }الَّذايَن يَاَل هَلُُم النَّاُس إانَّ النَّاَس َيْد َ،َُع ْا َلُكتْم  َا
تتيْ  باناْعَمتتةا م تتنَ  َتتا َبلاُكتتُم الشَّ طَاُن ُضَتت  ُف اللّتتها َوَ ْضتتلا بَّْ َمَْسْستتُدْم ُعتت ٌء َواتتَّبَتُعتت ْا ساْضتتَ اَن اللّتتها َواللّتتُه ُبو َ ْضتتلا َعظاتتيما إامنَّ

اُ  نا إان ُثنُتم مُّْممانانَي {آل عمران ََ  115ت 113اَْولاَياءُه َ َ  َ َاُ  ُهْم َو
 والريبات الريبات..

 يصرّبه اهلل" "ومن يتصرّب 
 45ألنفال}يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آَمُن ْا إاَبا َلقايُتْم  اَلةك  َا ْتُبُت ْا َوابُْثُروْا الّلَه َثريا اك لََّعلَُّكْم تُتْفَلُح َن {ا

 واعلم ا ان النصر مع الصرب  وان النصر صرُب عاعة..
 حنن نصرب ونصابر   وعدّونا ثذلك يصرب ويصابر ..

علة من الصرب  دي مضتاسعة ومستابقة يف الصترب ايدمتا يصترب اثريتر ويفلتب صتاحبه بالصترب   التذي واملصابرخ مفا
 يصرب اثرير ه  الفائز الفالب املنتصر..!

 وحنن عندنا من اعباب الصرب ومقّ ماته وع امله ما يزيد على عدّونا بكري  ثري .
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ترباك{ثما يال اهلل تعاىل حاثيا عن اخلضر انه يال مل عى عليه الس م  َُ  : }وثي  تصرب على ما ب تط به 
ترباك بالشيء الذي تعمله يعينك على الصرب.. َُ   ا حاطة 

 وحنن نعلم اننا على احلق..
 ونعلم ما اعد اهلل لنا إبا صربنا و بتنا..

 ونعلم عظيم املنزلة اليت يناهلا الصابرون منا العامل ن هذا العمل الصاحل.
 عدّونا وال نفلبه بالصرب!  كي  ال نصرب وثي  ال نصابر

 وعدّونا َ اء ه اء ليَ عنده شيء من بلك  اَزاه اهلل..!
 نسأل اهلل ان يقّ ينا وجيمع املسلمني  وان يديء لنا من امرنا سشدا.

 وانّبه إىل بعت املعاين األَرى يف اعتشداد حبيبنا الشيخ ايب مصعب :
حفتتتظ جريمتتتاَن اَينتتتا الشتتتيخ وعتتتّلمدا متتتن  -انه ومنتتتتهبلطفتتته وسمحتتتته وعظتتتيم إحستتت- متتتن بلتتتك : ان اهلل تعتتتاىل 

تتم ان البيتت  التتذين ثتتان  يتته متتع صتتحبه يتتد يتتال العتتدّو الصتتلييّب إنتته يصتتفه  التبّرتتر والتتذوبان والتحلتتل والتتزوال  ّس
 بقنابل عظيمة جدا.

عليدتتا ومتتن مكتتر اهلل تعتتاىل بأعدائتته ان جعلدتتم ينشتترون صتت سخ الشتتيخ بعتتد مقتلتته  ويظدتترون للعتتاب جريتتته عتتاملة  
 الن س يراه املممن ن ويدابه الكا رون  وُيكَب  به املنا ق ن..!

 وهذا واهلل لط  وسمحة ثب ين من سبنا عز وجل.
 وآية من آياته جل وع ..!

 }ومكرون ومكر اهلل واهلل َُ  املاثرين{
 }ومكروا مكراك ومكرنا مكرناك وهم ال يشعرون{

رّرصتتت ن األ ّتتتتاث ن متتتن بتتتين جلتتتدتنا يبتتتل اعتتتدائنا ليق لتتت ا إن هتتتذه ثلدتتتا  لتتت  ب ت جتتتد جريتتتته لظدتتتر املنتتتا ق ن املت
مسترحية  وإن األمتر ّتتامت  وإنته ال يُتدَسى هتتل يتتل ابتت  مصتعبا حقتا او ال  وان األمريكتتان  علت ا و علتت ا  وان 
يريتتة اليدتت د َططتت ا  وان ابتتا مصتتعب ثتتذا وثتتذا  ممتتا تتيحتته هلتتم َيتتاالةم الشتتيطانية  وممتتا يناعتتب نف عتتدم اخلب

الف يّتتة  ولتترايتم حيندتتا التحلتتي ت املترّرصتتة البديميتتة األسضتتية السفستتفية املنحطتتة  ياتتتل اهلل اصتتحاهبا األّبيتتاء   
 الذين هم اّىب من ساي  من اصناف البشر..!!

ومن بلك ان بعت ا َ خ يد يظن ان مقتل الشيخ ايب مصعب ثان بسبب َطله يف ضد سه يف الشتريط املرئتي 
يبتتل مقتلتته بنحتت  الشتتدر  وثتتان هتتذا  تنتتة لتتبعت النتتاس ايضتتا   كريتترت التحلتتي ت ح لتته   مندتتا  التتذي ضدتتر  يتته

 املصيب شيلا من احلق ومندا اهلائم يف اودية اخلطا.!!
 وث ن بلك ثان من اعباب يتله او ب يكن   اهلل اعلم   ليَ هذا باألمر املدم جدا..

  اهلل يد جعل لكل شيء عببا..
   واج .. وجعل لكل شيء يدسا

 لكن املدم ه  الك م على من انتقد الشيخ يف ضد سه وعّد بلك من األَطاء.!!
  دذا عندي ّ  صحيح وال عديد..



 

 16 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

بتتل البتتد للعدتتاد ودع تتته املباسثتتة ومستت ته امليم نتتة ان يكتت ن هلتتا سجتتال بتتاسزون يظدتترون يعتتر دم النتتاس  ويعر تت ن 
يما إن ثان  هلم م اهب ويدسات يستعمل هنا يف نصرخ دين حسبدم ونسبدم وتاسضدم وص ةم وص سةم  وال ع

اهلل تعاىل وإع ء ثلمته  وهلم "ثاسزمّية" وجاببيتة يستتعمل هنا يف اعلتى مقامتات الطاعتة هلل تعتاىل والتدع خ إليته.. 
فت م  والبد ملريل همالء الرجال ان ضاطروا بأنفستدم ويضتّح ا ويتقتدم ا للفتداء   إنته م يت  الفتداء  إنته م يت  ال

ليق ل الناس آمنا برب الف م  إنه مقام البذل العظيم يف عبيل اهلل.. اتظن ن انه مقام عدل! او تظن ن انه يقدس 
 عليه ثل احد! 

 البد ان يك ن لدع خ اجلداد امريال ايب مصعب..
 وبإمكانكم ان تتص سا انه ب يكن..!

ضت ن ّت  معترو ني  ال بتتاسضدم وال بأشراصتدم وال وتترّيل ا ان ييادات اجملاهتدين ودعتاةم ثلدتم جمد لت ن ّام
 بشيء من صفاةم..!!

وحنتتن نستتتيقن ان ابتتا مصتتعب سمحتته اهلل حتتني ا تتذ يتتراس الظدتت س علتتى الشاشتتة للعتتاب  ا تتذ هتتذا القتتراس وهتت  يعلتتم 
خ التيت هتي وبالتأثيد ايضا بعد املشاوسخ واالعتتراس –عظيم َطره  وما  يه من املراطرخ البالفة  لكنه سّجح بلك 

ملا  يه من اخل  ونصر الدين والدع خ إىل اهلل  ويمع املنتا قني وثبت  الزناديتة   وإسهتاب األعتداء   -دابه سمحه اهلل
 وس ع معن يات األمة ،عاء.

 وال نشك مع ثل بلك  ان الشيخ ابا مصعب ا ذ ما ب ععه من األعباب واجتدد.
 ألعادي   دذا ليَ بالشيء الفريب او اخلاسق..!!ذ ان يصل األعداء إليه وان تظفر به ث ب ا

 احملاسب يف امليدان ه  وعدّوه يف ماولة وععي وثيد ومكر  مستمّر ودائم..
 يظفر هذا هبذا مرخ ويظفر هذا هبذا مرخ.

 ان  جتتدد وتاول..
 وعدّوك ثذلك جيتدد وحياول..
 يد ينعح ويصيبك يف اي وي .

التتتيت ال جبتتتال  يدتتتا تمويتتته وال ّابتتتات وال ادّتتتال  وليستتت  يف بلتتتك   ويكفتتتي ان ابتتتا مصتتتعب عتتتا  يف العتتتراق
ثالشيشتان وال اجلزائتر وال ا فانستتان.. ازيتد متتن  ت د عتن ات وهت  يقتاسع القتت خ الصتليبية اليد ديتة العظيمتة متتع 

ع ن ،يتتع حلفتتائدم واوليائدتتا املرتتتدين والزناديتتة  ويتتذيقدم متتن ثتتموس التتردى واخلتتزي متتا ابايدتتم   وهتتم ال يستتتطي
 الظفر به ثل هذه املدخ..!!

 هذا واهلل يكفي  ررا ملن اساد الفرر..
 ويكفي دلي  على حفظ اهلل لعباده املممنني.

 ويكفي برهانا على ما اعطى اهلل هذا العبد من الق خ والتدب .
  اهلل اثرب.. وهلل احلمد..

نتاه ان الزسيتاوي د تع حياتته  نتاك للظدت س هذا ومن ّريب ما ساي  بتاألمَ يف م يتع "إعت م اون اليتن" عن انتا مع
ا ع مي.. والعن ان مصت ٌغ بصتياّة تفيتد ان الشتيخ سمحته اهلل اساد الظدت س ا ع متي وحترص عليته ولت  ثتان  يته 
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بتتتأن دا تتتع الشتتتيخ لتتتذلك الظدتتت س  -متتتن صتتتاحب العنتتت ان  واهلل اعلتتتم  وضننتتتا هنتتتا مشتتتروٌع لدالئلتتته–يتلتتته  إحيتتتاءك 
 والشدرخ  ول  ثان  يدا تلفه وم ته..!! ا ع مي ه  حب الظد س

 وإن هذا لفريب..!
 وما ه  بفريب..!

  إن همالء الق م يد حرمدم اهلل تعاىل من  دم هذه املعاين   دم ال يفقد ن..!
 81}َسُض ْا باَأن َيُك نُ ْا َمَع اخْلََ الا ا َوطُباَع َعَلى يُتُل هبااْم  َتُدْم اَل يَتْفَقُد َن {الت بة

ُل ا َثتتَ مَ }َعتتيَتُق   تتُذوَها َبُسونَتتا نَتتَّتتباْعُكْم يُرايتتُدوَن َان يُتبَتتد  َُ  اللَّتتها يُتتل لَّتتن تَتتَّباُع نَتتا  ُل اْلُمَرلَُّفتت َن إاَبا انطََلْقتتُتْم إاىَل َمفَتتاتاَ لاَتْأ
 15إاالَّ يَلاي ك {الفتح َثَذلاُكْم يَاَل اللَُّه مان يَتْبُل َ َسيَتُق ُل َن َبْل َتُْسُدونَتَنا َبْل َثانُ ا اَل يَتْفَقُد نَ 

 وال تست عبدا يل هبم..
 إهنا   ق مست اهم بكري ..!!

  إبا ثان همالء هم من املنتسبني لإلع م والعلم والدع خ    كي  بف هم!!
لكن حنن نعلم ان هذه املعتاين يستت عبدا عامتة املستلمني وبستطاؤهم وععتائزهم واطفتاهلم وشتباهبم اثريتر وا ضتل 

 من همالء.
 مشكلة همالء هي امت ء يل هبم باملعاسف الفاعدخ وال عاوس وال اسدات السفسفية..! ألن

 إن مشكلتدم هي احنطا  بكل معو الكلمة..
 واما عامة املسلمني البسطاء  تساعدهم الفطرخ والنقاء  وعذاجة ا مان..!

 وهمالء هم الذين نرثز عليدم..
   ونصرب معدم وعليدم.وهمالء هم الذين هنتم هبم ونشقى يف عبيلدم

}واصتترب نفستتك متتع التتذين يتتدع ن سهّبتتم بالفتتداخ والعشتتّي يريتتدون وجدتته وال تعتتُد عينتتاك عتتندم تريتتد زينتتة احليتتاخ 
 الدنيا{.

ونسأل اهلل تعاىل بأمسائه احلسو وصفاته العت  ان يتقبتل ابتا مصتعب  وان جيعلته متن َيتاس عبتاده املفلحتني  وان 
لفنا منه َ  الع ،  وان يلحقنا به  ابتني على احلتق ّت  مفتّ ين وال مبتدلني وال يرحم ضعفنا من بعده  وان ض

  اتنني وال مفت نني.. آمني
 واحلمد هلل سب العاملني.

 والص خ والس م على َ  َلقه ا،عني ممد وآله وصحبه والتابعني.
 هت1421،ادى اذَرخ13اجلمعة 
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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 

 المسيرة الجهادية بوجٍه عام
 
 

 عمال األا : طالب الدعاء 
 عمايل للشيخ:

 ما ه  تقييمكم العام للمس خ اجلدادية املعاصرخ !! مع بثر ا جيابيات والسلبيات.
 

 اجل اب : 
للدتم يّستر بسم اهلل الرمحن الرحيم  احلمتد هلل  والصت خ والست م علتى سعت ل اهلل وعلتى آلته وصتحبه ومتن وااله  ا

 واعْن.
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 يف تقّدم واستقاء  وع ا حن  األ ضل. -ـمد اهلل تعاىل–ان احلرثة اجلدادية  -اَي الكرمي–الذي اساه 
 وهذا النظر اجلملّي الكلّي..

م اجلراح والقراح واملنعي واذالم   إن اذمال ثباس  والنض  مستمر   وع امل النصر تتكامل وتق ى.   رّب
ص صا بعد احلادي عشر من عبتمرب .وحنن نتكلم عن احلر   ثة اجلدادية املعاصرخ   َو

 ول  حاولنا بثر ما نراه من ا جيابيات والسلبيات  نق ل :
 من ا جيابيات :

هناك تّ ل إىل األ ضل )لصاحل ا ع م واملسلمني( يف الع يات اليت تكم اجملتمع البشتري  مبعتو : يف الع يتة 
 املسلمني والكفاس   الع ية تتعته بشتكل جيتد إىل وضتعدا الطبيعتي  وهت  املبتيّن علتى بني ا ع م والكفر   بني

ت هم علتى اعتاس  مبدا ال الء والرباء ا ماين واحلّب والبفت من اجل اهلل والدين  وتق مي ثل شتيء متن النتاس ّو
 الدين  مبعو ان يع د الدين ه  م س الع يات البشرية.

ثانتت  مفّيبتتة مطم عتتة  حتتني هيمنتت  علتتى الع يتتات   -علتتى األيتتل–لقتترن املاضتتي هتتذه احلقيقتتة ثانتت  َتت ل ا
البشرية نظريات ثفرية وضالة عفسفية اسضية منحطة مريل الق مية وال طنية وما شاهبدا  ذ بستبب الفتزو الفكتري 

 الفريب للعاب ا ع مي  املتزامن مع االحنطا  التاسضي ال ايع ألمة ا ع م...!
 يف هنضة وصح خ وتقدم.. الي م األمة

 احلرثة اجلدادية هلا بفضل اهلل تعاىل الدوس األثرب يف حص ل بلك.
 اعين يف سّد األم س إىل نصاهبا.

 وحدد احلادي عشر من عبتمرب ثان ه  النقطة احلرجة يف هذا التح ل  ب  شك.
  نصتٌر هلتا وملندعدتا ودع ةتا  ومن جدة اَرى ايضا   احلرثة اجلدادية هتي اثترب املستتفيد متن هتذا التحت ل   دت

 وهذا واضح.
  دذا لعله يف نظري اهم ا جيابيات..

وهتتذا متتن نتائعتته دَتت ل النتتاس يف ديتتن اهلل تعتتاىل بأعتتداد متزايتتدخ ثمتتا تتتدل عليتته ا حصتتاءات املنشتت سخ الكريتت خ  
دمة واهلتزخ العنيفتة  نتيعة ـ  الناس عن ا ع م وماولتدم التعرف عليه ودساعته و دمه  وه  نتيعتة تلتك الصت

 ونتيعة طبيعية للع ية الطبيعة اليت نتحدد عندا.
 قتتد ساى النتتاس ان التتداَلني يف ا عتت م متتن الكفتتاس  وامللتتتزمني بالتتدين والعائتتدين إىل اهلل متتن شتتباب املستتلمني 

 الضائع بعد احلادي عشر من عبتمرب لعله اضعاف ما ثان يبله   لله احلمد.
 ومن ا جيابيات : 

 ستفاع معن يات األمة  ونبت عروق العزخ والفرر والكرامة واجملد والنعدخ  يدا.ا
ال خنتاف علتى سايتنتا  بتل حنتتن  -مبنّتة اهلل تعتاىل وحتتده–ومندتا : نشت ء اجيتال جديتدخ تمتل الرايتتة    تنحن اليت م 

ذا الدين ّرعاك طيبتا مطملن ن   إن الراية لن تضيع ولن تسقط   كلما مات عّيد يام عّيد مكانه  ويفرس اهلل هل
 ععباك.! 
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نعتتم   حقتتا ان اهلل ناصتتٌر دينتته ومعتتلا ثلمتتته ولتت  ثتتره الكتتا رون  و"اجلدتتاد متتا، إىل يتت م القيامتتة" وديتتن ا عتت م 
بالغ ما بلغ الليل والنداس بعّز عزيز او بذل بليل... لكن لكل شتيء اعتباب  وحنتن نتتكلم يف هنتا علتى مقتضتى 

 األعباب.
وج د املدد العظيم للعداد   أن  ترى انته متا ان تفتتح عتاحة للعدتاد  -من املعو السابق وه  يريب-ومندا : 

وتتتتاح  رصتتة حتت  تتترى الععتتب الععتتاب متتن ثميتتة التتتد ق متتن شتتباب ا عتت م   تتنحن ال نعتتاين متتن التتنقص يف 
م ثتل العدد واملدد  ـمتد اهلل تعتاىل  وإمنتا اثترب أنتا هت  ت جيدته وترشتيده وتستديده  ـت ل اهلل و  ي تته.. هتذا بتّر

م تقص   لتات العلمتاء بشتكل عتاّم   ماوالت الصّد والتنف  اليت ماسعدا اناس ثري ون من ي منا هداهم اهلل  وبّر
يبا وترهيبا من يبل العتدّو ياتلته اهلل.. وهتذه  م ي خ الفتنة تّر ثما عيأيت الك م عليه يف م ضعه إن شاء اهلل  وبّر

 اهلل امل  ق.اشياء ععيبة ملن تأملدا  و 
ومندا : ما حصل  يدا من التمحيص الكب  واالمتحان اجلليل الذي مّيز اهلل عز وجل به الناس  واحلمد هلل سب 
العاملني ثما يال اهلل تعاىل }ما ثان اهلل ليذس املممنني على ما انتم عليه{ اي من حال العا يتة الدائمتة واَتت   

 عدين اخلائنني }ح  ميز اخلبي  من الطيب{اذيات.املممنني باملنا قني والصاحلني بالفا
ويريب متن بلتك ايضتا انكشتاف املنتا قني والزناديتة متن الط اّيت  اخل نتة املت الني ألعتداء اهلل و ضتحدم واتضتاح  

 ثفرهم وحرهبم هلل وسع له ولدينه بشكل جلّي.
ال وثماال  وصاس هلا سصيد وجتربة جيدخ واحلرثة ا ع مية اجلدادية املعاصرخ صاست ـمد اهلل اثرير نضعا واعتدا

مفيتتدخ  وتراثمتت  عنتتدها َتتربات علميتتة وعمليتتة وتاسضيتتة  ويتتّدم  شتتدداء  ومنتتاب  طيبتتة ويتتدوات  وثتتل بلتتك 
 بإبن اهلل تعاىل ممشر َ  وع مة جناح  واهلل امل  ق.

اصة بعد   عبتمرب.ّو  بلك من ا جيابيات اليت تت ي عليدا احلرثة اجلدادية املعاصرخ َو
 وإمنا نكتفي ببعت املدم.

 واما السلبيات : 
  م ج دخ ايضا  وهذا عمل بشرّي  اعين اجلداد والسعي واحملاولة..

    بد ان يعرتيه النقص والقص س والتقص  واخلطأ..
بتتة  متتن الستتلبيات : احيانتتا حيصتتل عتتدم تتت ازن بتتني الكتتم والكيتت   مبعتتو ان يَتقتتتُصَر الت جيتته والرتشتتيد عتتن م اث

واعتتتيعاب الكتتم اهلائتتل املتتتدّ ق للعدتتاد واحلرثتتة والنفتت    يفلتتب اجلدتتل ويلتتة احلكمتتة وتكريتتر األَطتتاء  وحيصتتل 
  ساد.

وال عّيما مع تقص  اهل العلم عم ماك  بسبب االنفصام عند الكري ين بتني العلتم واملعر تة وبتني العمتل  ونعتين بته 
 هنا اجلداد تديدا.!

 مكان إىل مكان  ومن زمان إىل زمان. دذا ثائٌن .. وضتل  من 
 بعد ان ساينا الذي حصل يف اجلزائر للعماعة ا ع مية املسلحة متن االحنتراف والفستاد الكبت   ب يكتن بعتدها 

 شيء اشد واَشى علينا مندا. -برمحة اهلل–
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 احت ائته وتصتحيحه  لكن املنا ان اخل  ّالب  وان ييادات اجلدتاد العمليتة والعلميتة متفطّنتة للتنقص  عتاعية يف
 بابلة يف بلك جد دا طيبة.

ومتتن الستتلبيات : شتتيء متتن القستت خ والعنتت  الزائتتد احيانتتا يف احلرثتتة اجلداديتتة  والعتتيما متتع املرتتالفني  وضدتت س 
اَ ييات ليس  جيدخ بسبب العداوات احيان وبسبب طبيعة شراعة املعرثة  اعين ايضا مرخ اَرى : يف بعت 

   وإال  العم م واجملم ع معتدل وطيب.األماثن وبعت األزمنة
 وهذا له اعبابه ودواعيه  وله ع جه ايضا   وسمبا نتكلم عليه إن شاء اهلل.

ومندا : ما نعانيه من ع ء الع ية مع طائفتة العلمتاء.. وعتيأيت الكت م عليته  وهتذا عنتد التحقيتق ال يرجتع اللت م 
وإمنا ه  من اهل العلم بدسجة اثترب  وهلل األمتُر..! ولكندتا   يه إال اجملاهدين وحدهم  بل حظدم منه ه  األيل 

 مشكلة على ثل حال  نسأل اهلل ان حيلدا.
 وباجلملة   نرى ان اخل  ّالٌب ـمد اهلل.

 وان السلبيات ثريٌ  مندا ليَ بذايّت يف احلرثة اجلدادية  بل م ض عّي َاسجّي.
 وا ص ح   وليس   ش  او  ساداك معّ يا او مدلكاك. ولذلك  إنه يعترب من املشك ت اليت هي بصدد احلل

 وهنا ياعدخ مدمة   وهي انه : 
 إبا ثان  املشكلة من َاسجك     تقلق مندا ثري ا   لن تضرك }لن يضّروثم إال ابى{.

امتتا املشتتكلة التتيت تضتتّرك  دتتي املشتتكلة التتيت هتتي متتتن نفستتك  عتت اء ثانتت  نفستتك هتتذه  تترداك او ،اعتتة }ومتتتا 
 من عيلةا  من نفسك{.اصابك 

 واهلل اعلم.
 وشيء آَر احب ان اي له  َ اين هنا ول  باَتصاس :

وهتت  ان احلرثتتة اجلداديتتة ثتتأي جدتتد بشتتري واجتمتتاعي مبتتذول عتتتظل  يدتتا اَطتتاء ونقتتص  تقتتّل او تكريتتر  حتت  
 تصل إىل مرحلة ان َترّيل األمة َتريي  ثام  او شبه ثامل.!

سجتتال وشتتباب متتن األمتتة  احتتىي اهلُل يلتت هبم  وزادهتتم هتتدى وآتتتاهم تقتت اهم   ألن هتتمالء ا َتت خ اجملاهتتدون هتتم
وهنضتت ا للقيتتام هبتتذه الفريضتتة  وتّملتت ا هتتذه األمانتتة   دتتم باألصتتل سجتتاُل حتتربا وعياعتتة  لكتتن بالتتدين وألجتتل 

 الدين.
 ن للتكميتل وهذا الفضتل ثلته ال يعتين الكمتال متن ثتل وجته  وال يعتين اخللتّ  متن التنقص واألَطتاء   دتم متتاج

وامل اعاخ   أثريرهم ليس ا مترصصني يف علت م الشتريعة  وإن ثتان عامتة ييتاداةم وا اضتلدم يتد هنلت ا مندتا يستطا 
جيداك  ومدم يتفتاوت ن يف بلتك  وايضتا  تيدم مشتايخ وعلمتاء  ولكتن ال يتزال هنتاك يلتة  وامل جت د ال يفطّتي ثتل 

 الساحات وال يست عب ثل الق اعد.
ّ خ  وهي برثة على األمتة  وهتي املرجتّ  هلتا  ولكن هذا ال ينفي ان احلرثة اجلدادية هي يف اجلملة حرثة صاحلة َو

ان تك ن الطائفة املنص سخ يف هذه األزمان  وا رادها من َياس املتممنني  وهتم ا ضتل متن طائفتة العلمتاء  تفضتيَل 
لستنة ال يعتدهلا شتيء  وال متاسي يف اجلملة على اجلملة  وهذا ليَ  يه عنتدنا إشتكال   فضتائلدم يف الكتتاب وا

 هذا عابٌ.!
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 وهم ـمد اهلل تعاىل مت ون على تلك الفضائل يف ال ايع يائم ن هبا جلدا او ثلدا.
 ستتتتظل احلرثتتتة اجلداديتتتة نا تتتذخك علتتتى ساْعتتتتتلدا  َتضتتتي يف طريقدتتتا علتتتى َمتتَدتتتتلا   طتتتيء وتصتتتيب  يف اجتداداةتتتا 

 ابته  ال تلتف   ح  حيصل هلا بالتدسي  التكامل والنضت  واالعتت اء  ويلتحتق واَتياساةا  لكندا ماضية نا ذخ  
هبا اصناف طبقات األمتة متن العلمتاء وطت ب العلتم وعمت م اهتل اخلت  متن املستلمني  وجتتمتع طايتات األمتة يف 

 اهلل.مس ةا  وحيندا عتك ن ايدس على النصر وايرب للفتح إن شاء اهلل  وي ملذ يفرح املممن ن بنصر 
 ثل ما يف األمر يليٌل من الصرب والريبات..!
 احلرثة اجلدادية امرها مع األمة ععب..!

 ولسان حاهلا :
 يرّي ن عظمي ما اعتطاع ا وإنين ** ألبين هلم بنيانا جمدا واس َتعُ 
 هي تبذل وتعطي وتضّحي وتفدي  يف عبيل ديندا وامتدا.

 وهي خمذولة من ياتتبَتل امتدا.!!
ي ل نبينتا صتلى اهلل عليته وعتلم : "ال تتزال طائفتة متن امتيت يقتاتل ن علتى احلتق ضتاهرين  ال يضتّرهم  ولكن عزاؤنا
 من َذهلم".

 وي ل اهلل تعاىل : }ومن جاهَد  إمنا جياهد لنفسه إن اهلل لفيّن عن العاملني{.
وال عتّيما ممتن ينتستب  الي م الذين يتكلم ن من بعيد وينتقدون األَطاء ويُ سدون امل حظتات تلت  امل حظتات  

 إىل العلم   دمالء يف احلقيقة هم آَر من يُفتَتَر، ان يتكلم..!!
 لكن حنن يف زمنا انفصم  يه العلم عن العمل إال عند القلة ممن سحم اهلل..!

 وحنن يف زمن يرى اهله اجلنب عق ك..!
 وحنن يف زمنا احنطا .

 ولذلك يكرير هذا  وال يُتعّعب منه.
ر همالء من اهل القل ب احلية ومن اهل التق ى والص ح  ألعكتدم احلياء  ولعر  ا اهنم جيتب لكن ل  ثان اثري

ان يك نتت ا يف املقدمتتتة متتع إَتتت اهنم اجملاهتتدين  ليصتتتحح ا ويرشتتدوا ويعلمتتت ا ويستتاأ ا يف هتتتذا اخلتت  ويكفتتت ا عتتتن 
 الك م  او ليتكلم ا بعدها  سيك ن لك مدم وزٌن ويك ن له سوٌح.!

د  ث م مّي   ال يعدو التش يش والتريبيط والترتذيل وا سجتاف والتدعاوى واجلدتل ايضتا ألن اثريترهم اما اذن  
 ال يعرف احلقائق وبعيد جدا عن تص س األم س..!!

 طبعا   دائما االعتريناء م ج د   حاَ  الصاحلني ممن يال اهلل تعاىل  يدم : 
 }ما على احملسنني من عبيل واهلل ّف س سحيم{.

 ا : الكتت م والنصتتح واألمتتر والندتتي وإنكتتاس اخلطتتأ واملنكتتر...اخل حتتق لتتك احتتدا  ال منتتع منتته ث نتته ّتتَ   تتإن يتتال
 جماهدا.

تذالنكم   نق ل : نعم  بشر  ان تقّروا انكم انتم اول اعباب تلتك األَطتاء  بقعت دثم عتن ال اجتب املتعتني  َو
  َ انكم  واهنم مقّصرون مذنب ن تستحق ن الل َم.
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 : حنن يائم ن ب اجبا ايضا  وعاّدون لريفرخا...! إن يال ا 
  نق ل : هذا ّ  مسّلم على إط يه.

بل حنن نفّصتل   ريمتَ  متن هت  يتائم ب اجتب حقتا  وعتاٌد لريفترخا  وهت  متأج س  وهنتاك متن هت  معتذوس يف يعت ده 
 ل ج د مانع شرعي  وي جد ُّ  بلك.

 وال  فى اح ال اّلب الناس.!!
 اء اهلل يف مله.ونزيد هذا ت ضيحا إن ش

 وباهلل الت  يق.

 

 
 واما عمال األا : مع احلق :

 عبتمرب 11عمايل الريال  : ما ه  تقيميك لضربة 
وهل ترى ان الشيخ اعامة حفظه اهلل وسعاه اصاب  يدتا ام اَطتأ ومتا هتي عتلبيات وإجيابيتات هتذه الضتربة ومتا 

ت االعتت مية عم متتا واجلداديتتة َص صتتا يف التتب د بعتتدها علتتى االمتتاسخ االعتت مية يف ا فانستتتان وعلتتى اجلماعتتا
 االع مية ّو ها يف نظرك وحسب َربتك وجتربتك.

 
  اجل اب : 

 اَي الكرمي   الك م على ضربة احلادي عشر من عبتمرب   وتق مدا   يه صع بة  وحيتا  إىل تفصيل.
  من حي  األصل  هل ثان الشيخ اعامة مصيبا ومّقتاك  يدا  او ال!

ه يصعب علينا اجلزم بشيء  يدا   ت  نعترف َتامتا متا عنتد الشتيخ متن معل متات وصت حيات ّو هتا  وب نتَر هذ
الشيخ وب نسمع منه شيلا هبذا اخلص ص بعد األحداد  وألن احلدد ثان تاسضيا وثب اك بل ثان نقطتة تت ل يف 

  واحلتروب متن جرّائته مت اصتلة   تإن الكت م يف التاسيخ البشري  ومضاعفاته وآ اسه التزال مستمرخ إال ما شاء اهلل
هذا الصدد ب يكن مناعبا وال معق ال وال مصلحة ساجحتة  يته  بتل نتعتاوزه وننتقتل إىل واجتب ال يت   وإىل متا 

 ينبين عليه العمل اذن.
 خ  يما بعد.ذ إبا يّسر اهلل ملن بقي حيا منا ومنكم   لرمبا حقق املسألة ودسعدا ثما يدسس عائر مسائل التاسي
 اما الذي نراه بصفة عامة  د  : ان هذه األحداد ثان  َ ا   وثان   تحاك وهلل احلمد واملنة.

  د  : اننا مع إَ اننا   اصاب ا ام اَطأوا..! -ثما عبق  ا شاسخ–واما األهم 
الشَّْدرا احلَْرَاما ياَتالا  ايها ُيْل ياَتاٌل على حّد الفقه املتقرس يف هذا  والذي األصل  يه ي ل اهلل تعاىل :}َيْسأَُل َنَك َعنا 

ْنتُه َاْثبَتتُر عانتَد ال ترَاُ  اَْهلاتها ما َْ دا احْلَترَاما َوإا تَن اْلَقْتتلا  ايها َثباٌ  َوَصدٌّ َعن َعبايلا الّلها وَُثْفٌر باتها َواْلَمْستعا نَتُة َاْثبَتتُر ما لّتها َواْلفاتتْ
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يَتُردُّوُثْم َعن دايناُكْم إانا اْعَتطَاُع ْا َوَمن يَتْرَتداْد مانُكْم َعن دايناها  َتَيُمْ  َوُهَ  َثتا اٌر  َُأْولَتتلاَك  َواَل يَتزَاُل َن يُتَقاتاُل َنُكْم َح ََّ 
الاُدوَن {البقرخ ََ َرخا َواُْولَتلاَك َاْصَحاُب النَّاسا ُهْم  ايَدا  َا نْتَيا َواذ  211َحباَطْ  اَْعَماهُلُْم يفا الدُّ

 ادا ضداك لق ى الكفر الصلييب واوليائه.واننا اذن يف جد
 واعترب مب ي  امل  ممد عمر حفظه اهلل  وطالبان عم ماك.

 إن الذي اصاهبم جتراء احلتدد العظتيم  ب ينتل احتداك متن النتاس مريلته يف اي مكتان  متن الشتدخ والفقتد واجلتراح 
 هبم وسبتط عليدتا وانتزل  يدتا الستكينة والفقته والقراح واحلرمان واملصائب والب ء  ومع بلك  تإن اهلل تعتاىل نتّ س يلت

الديين واملعر ة الصحيحة  ما تكلم ا وال نكل ا وال اعتكان ا للحدي  عن األحداد  وتقليتب الصتفحات  وإمنتا 
 انطلق ا إىل العمل. حنسبدم ثذلك واهلل حسيبدم.

 ونسأل اهلل ان ينصرهم وير ع يدسهم.
تصتتحيح اخلطتتأ وعتتدم الستتك ت عليتته.....اخل الكتت م التتذي يق لتته  تتإن يتتال يائتتٌل : هتتذا خمتتال  ألصتتل وجتت ب 

 بعت الناس.
  اجل اب : ان تصحيح اخلطأ هنا ليَ ممكنا إن صّح انه َطأ  ع ك.

  االعتذاس للشيخ واصحابه  يه ممكن  بل عدٌل علينا  واحلمد هلل. -إن صح ايضا–ذ 
نصتتره  يتتد اَطتتأ يف ا تتاب القتتراس وعصتتى امتت ه وانتت  يصتتاساك ان تعتترف ان الشتتيخ اعتتامة حفظتته اهلل وعتتدده و 

 )ام  املممنني( وب يأَذ بالش سى )وهذه  يدا جمال(....اخل
 طيب..

 ومابا بعد..!
هتب انتتك عر ت  هتتذا و دمتته )ولتتن تستتتيقنه ابتداك  بتتل عتتبقى عليتتك إشتتكاالت  وعتيبقى ثتتل متا عنتتدك ضنتت ن 

 اذن! يابلة للمعاَسضة مبريلدا  او سمبا اوهام(  ما املطل ب
 تق  مع امريكا..!

 وتساند التحال  الدوىل ملكا حة "ا سهاب"..!
 وتنرر  يف محلة "الضربة احلديدية لنشر العدالة..." األمريكية..!!

ام عتتتتتق  متتتتع إَ انتتتتك املستتتتلمني وتتتتت اليدم وتنصتتتترهم علتتتتى عتتتتدّو اهلل وعتتتتدّوهم  وعتتتتتعاهد يف عتتتتبيل اهلل مبتتتتا 
ت جيدك وَتتاسس واجبتك يف ثتل متا امتر اهلل بته متن األمتر بتاملعروف اعتطعَ   ويف نفَ ال ي  تبذل نصحك و 

 والندي عن املنكر واحلسبة وا ص ح والتعليم والدع خ إىل اهلل....!
إن اَرتَت األول  قد عقطَ  يف االمتحان  و شتلَ    ولتن ينفعتك العلتُم بالتتاسيخ وال تقيتق صتفحاته البيضتاء 

بالنستتبة إليتتك علمتتا  اعتتدا ّتت  نتتا عا  وعترستتر َستترانا مبينتتاك يف التتدنيا  وال الستت داء  بتتل عتتيك ن هتتذا "العلتتم"
 واذَرخ  وعتك ن ان  اول الداَلني إىل مزبلة التاسيخ اليت تعتين بتس يد صفحاةا  وتك ن ّبيّتتا جد ال...!

 وحنن عنحكم عليك بالكفر واخلرو  من ملة ا ع م  ونراك من عدّونا ال منّتا..
 ا حناسُب عائر اعدائنا ـسب ما يرينا اهلل وما يفتح علينا..وعنحاسبُتك ثم

 ما سايك!
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  ما بقي إال اخلياس الرياين  ملن ثان من اهل ا ع م.
اما بعد بلك  تعرت، على الشيء الف ين  وتراه َطأ  وال يععب ثذا  ويععبك ثذا   دتذا متا لنتا  يته عليتك 

 علطان  ولسنا عليك لباسين  وه  لك.
 بد ان تك ن مع املممنني  ضداك على الكا رين.لكن   ال

 ال الء والرباء..
 وهذا ه  احملك الكب ..

 وهذا ه  االمتحان الصعب الذي جتّلى يف احداد عبتمرب وما بعدها.
  ناجح وعايط..
 واهلل ويّل املممنني.

 وال ح ل وال ي خ إال باهلل العلّي العظيم.
 نرجع إىل السمال :
الضتتتربة علتتتى اجلماعتتات اجلداديتتتة  اّلبدتتتا او ثتتتم ثريتتت  مندتتا  عتتت اء طالبتتتان او ّ هتتتا متتتن  يف ضتتين ان ا تتتر هتتتذه

،اعات اجلداد العربيتة واألععميتة  يف القريتب العاجتل ثمتا تترى   دتي نستٌ  هلتا إن شتلَ   وإن شتلَ   قتل : 
 إعادخ تشكيل وتبديل.

 يكفيك ان طالبان دولة او شبه دولة  زال ..!
 ة اضمحّل  وزال  او ثادت..!و،اعات اَرى متكامل

 والقتل واألعر الذي اعتحّر يف اهلدا وا رادها ّو هم شيء ال مرييل له يف القريب..!
 ح  يسّميه اَ نا الشيخ اب  مصعب : األَدود .!!

 واما على املدى البعيد  نرج  اهنا َ   ثما اشرنا  وثما عيأيت ايضا إن شاء اهلل.
 اجلزائر والصحراء ّو ها. نحن عنتكلم عن العراق وعن 

 وعن طالبان اذن وا فنستان  عائر ا سهاصات واملمشرات.
 باجلملة احلاصل ه  تّ ل تاسضي.

 والتحّ الت التاسضية ّالبا ما تك ن صعبة و يدا َش نة وضريبتدا ثب خ وياعية.
 واهلل اعلم.

 واهلل املستعان  نسأل اهلل تعاىل من لطفه وسمحته.

 

 
 ل األا : اجل يف واما عما

 عدد اهلل َطاثم
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 السمال
ب يتحال  العاب باعره ثتحالفه باحلرب على اجلداد واهله مبا يسمى احلرب على االسهتاب مبتا  يته ابنتاء جلتدتنا 

 والتضييق على العلماء باالعر ّو ه ... 
 ماهي نظرتكم املستقبليه هلذا التحال  وتا  ه على املس ه اجلداديه 

  ملا حيب ويرضىو قكم اهلل
 

  اجل اب : 
نعم صحيح   ال نعرف ان العاب الكا ر تال  باحلرب على اجلداد واهله وعلى امة ا ع م بعامةا ثمتا تتال  

 يف هذه املرخ  ويف هذه احلملة الصليبيبة احلديرية.
 والتضييق على العلماء والدعاخ ه  من ا ر بلك.

 النا له دييّن عقدّي. العدّو يعرف ان حربنا معه دينية  ويت
 وبلك مبناه على العلم بالدين  والعلماء هم من يبّين نه ويشرح نه وحيمل ن سايته.

  العدّو عاسٌف خبطرهم ومكانتدم..
  ك نه ماسس الضفط واالضطداد العظيم عليدم  دذا طبيعي معل م.

 وه  امتحان ثب  هلم ايضا.
 وان  ترى الناجحني  يه والسايطني..!

 متفاوتة.. ودسجات
 واهلل املستعان.

 تأ   هذا التحال  على املس خ اجلدادية   ال شيء إن شاء اهلل.
 بل سمبا زادها ي خ وانتشاساك..

  د  تال  شيطاين ه اء َو اء  و}لن يضّروثم إال ابى{
 املدم ان نك ن حنن جيدين..

ل ان يكت ن عتق   اجنعتاف  وُه ايّتتاك متدّوياك  ونظريت املستقبلية هلذا التحال  انه عيتداعي للسق     وبلك حيتمَ 
 وحيتَمل ان يك ن بالتدسي   العلم عند اهلل.

 لكن الذي ال نشك  يه انه بلغ مداه   ولن يتعدى يدسه  وما بقي إال ان يضمحل ويفشل.
 بإبن اهلل تعاىل وح له وي ته.

يف ثتتتل تالفاةتتتا اللعينتتتة إال اهنيتتتاساك علتتتى ،يتتتع   أمريكتتتا   العالَتتتتُم ثلتتته يكرهدتتتا ويتتتزداد ثراهيتتتة هلتتتا  وهتتتي ال تتتتزداد
األصعدخ.. نعم   يد تقق مكاعب ويتية مرحلية مريل : ا مساك بتتعت "ا سهابيني" ويتتل التبعت   ومتا شتابه 

سران.  بلك. لكن هذا ليَ ثل شيء  بل احملصلة اهنا يف تدنٍّ وعق   و شل َو
 دلة..!هي  سر القضية  ألهنا اص  ليَ هلا يضية عا

 وليَ هلا ما تقدمه للناس إال ما يقدمه الشيطان من الدع خ إال الفحشاء واملنكر والبفي.!
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طرعتتتدا وَعماهتتا  وتتتزداد اَطاؤهتتا الفاحشتتة ثتتل يتت م وتتترتاثم  وتكرهدتتا ثتتل  وهتتي تترتتبط يف ّروسهتتا وثربهتتا ّو
 ا.!الشع ب ح  الشع ب اليت ثان من املفرت، واملت يع ان تك ن األثريرخ مبة هل

 وهي تضع  ايتصاديا وماديا..
وهتتي تكستتب اعتتداء جتتددا ومنا ستتني مرتّبصتتني ينتظتترون عتتق طدا ليعملتت ا  يدتتا عتتكاثيندم ولتتن يرمح هتتا   بتتل 

 عيك ن ن اشد عليدا منا حنن   ما اسمحنا حنن.!! واحلمد هلل.
 ونسأل اهلل من  ضله.

 

 
 mamadoعمال األا : 

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 اك اهلل وبياك وجعل اهلل اجلنة مماك شيرنا الفاضلحي

عتتتمايل : ثيتتت  تنظتتتر شتتتيرنا الفاضتتتل اىل احلرثتتتات اجلداديتتتة يف العتتتاب االعتتت مي بعتتتد ّتتتزوخ مندتتتاتن ذ اىل متتت  
 عيبقى اجلداد جداد نكاية  قط! 

 
 اجل اب : 

 اضن ان الشطر األول حصل  ا جابة عليه  يما مضى.
 م  عيبقى اجلداد جداد نكاية  قط! واما الشطر الرياين : إىل

  أضن ان مقص دك ان الكري  من اجلداد الي م ه  جداد نكاية يف العدّو من دون تقيق نتائ  ثاملة إجيابية.
  دذا  يه ـ ..!

 وحيتا  إىل شيء من الت ضيح.
 رحلّي.واألهداف املشروعة ليس  على دسجة واحدخ  هناك اهلدف الكلي والكامل وهناك اجلزئي امل

 تنحن جناهتد اعتداء اهلل تعتتاىل احملتاسبني لنتا ولتتديننا  اعتتعابة منتا ألمتتر اهلل تعتاىل التذي  تتر، علينتا اجلدتاد  علتتى 
 تفصيلا يف مسائله و روعه تأيت ا شاسخ إليدا إن شاء اهلل يف األج بة القادمة.

  احلاصل اننا يائم ن بأمر اهلل تعاىل.
واملصتتلحة وان العمتتل بتته هتت  اخلتتت  ثلتته وهتت  النعتتاح والفتت ح يف التتتدنيا ونعلتتم ان امتتره عتتز وجتتل هتت  الصتتت ح 

 واذَرخ.
ونعلم ان هذا ه  تكلي  وابت ء وامتحان  وهذا ه  الدين.. الدين مبناه على التكلي   وملابا َلقنا اهلل تعتاىل 

 واسعل إلينا الرعل وانزل علينا الكتب إىل ليبتلينا!
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شتتا  نبتليه{}التتذي َلتتق املتت ت واحليتتاخ ليبلتت ثم ايكتتم احستتن عم {}ومتتا }إنتتا َلقنتتا ا نستتان متتن نطقتتة ام
 َلق  اجلن وا نَ إال ليعبدون{وما يف معناها ثري  يف القرآن والسنة.

واهلل عز وجل من لطفه وسمحتته   وّعتع علينتا   وجعتل لنتا جمتاال ال بتأس بته للنظتر والرتجتيح والستعي يف األحستن 
  يد...وهكذا  لكن على حسب يان ن الشريعة  مبعو : عدم جتاوز حدودها.واألصلح واَتياس األعدل واأل

 وإبا ثنا عاجزين    رمحنا وب يكلفنا ما ال نطيق  او ما يشق علينا جداك.
ُرُج ْا مان دايَاساُثم مَّ  َْ َنا َعَلْيداْم َانا ايْتتُتُل ْا اَنُفَسُكْم اَوا ا ُدْم ثما يال سبنا عز وجل : }َوَلْ  اَنَّا َثَتبتْ ا  َتَعُل ُه إاالَّ يَلايٌل م نتْ

ْ اك هلَُّْم َوَاَشدَّ تَترْيبايتاك {النساء ََ  66َوَلْ  اَنتَُّدْم  َتَعُل ْا َما يُ َعُظ َن باها َلَكاَن 
علتى حستب متا تعطيته شتريعته متن الفستحة - إبا ب نقتدس علتى شتيء وّعتع علينتا عتبحانه وتعتاىل يف االجتدتاد 

ان ننتقل إىل ّ ه من األشياء   إن ب نقدس على اجلداد  -نة يف شريعته يف م اضعداوعلى مقتضى الض ابط املبيّ 
انتقلنتتا إىل ا عتتداد مبعانيتتته العلميتتة والعمليتتة  واعتتتتمرسنا يف التتدع خ اللستتتانية  ويف تصتتيل متتا مكتتتن متتن املصتتتاحل 

 الشرعية... وهكذا.
اهلل   إننا ننطلق إىل اجلداد طاعة هلل تعاىل  ونعلم  احلاصل اننا حني نك ن يد يدسنا على جداد عدونا ثما امر 

 ان  يه بذل دمائنا وإزهاق اسواحنا.
وبعد بلك    دتذا اجلدتاد التذي نقت م بته   يتد يكت ن هد ته عتد   ويتد يكت ن صتعبا  ويتد يكت ن ثليتا إجيابيتا   

  القاصتتر علتتى د تتع الضتترس ويتتد يكتت ن جزئيتتا مرحليتتا او عتتلبّيا )ايصتتد بالستتليّب ضتتد ا جيتتايّب يف االصتتط ح  وهتت
 مري (.

 والنكاية يف العدو هي من بلك.
 وهي يد تك ن جملرد د ع ضرسه وعدوانه و ساده.

 او لتقليلدا.
ويد تك ن ملا ه  اثرير من بلتك   اي العتتنزاف العتدّو متري   وإضتعا ه  وتفتيتته بالتتدسي   حت  يندتاس ويستقط 

 على األيل.ويأبن اهلل عز وجل بزواله و نائه او اندحاسه 
وهذا يد حيتا  إىل وي  ط يل  ويف ا ناء بلك ب ء ومنة  وتكالي  وامتحانات  واهلل ّالب علتى امتره  نستأله 

 تعاىل اللط  والعا ية.
 لكن حنن عبيده عز وجل..

 نسعى يف طاعته والعمل مبرضاته والف ز عنده.
 واجلداد اذن   لعله يف معظمه ه  من هذا القبيل..

 ضه ايرب من بعتا إىل تصيل هدف ثلّي ثب .وإن ثان بع
  مري  : اجملاهدون يف ا فانستان ايرب إىل تصيل الدولة من جديد من ّ هم.

 األمر مره ن باندحاس امريكا إن شاء اهلل وتستعيد طالبان الدولة اعز واي ى واثرم.
 وهكذا   ضتل  األمر من مكان إىل آَر..

 لكن اجلميع ضدم اجلميع.



 

 29 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

 داد اذن ه  ثله ضد عدّو واحدا ه  باَتصاس : امريكا واولياؤها.واجل
(  ستسقط الكري  من ت ابعدا وابناهبا.   إبا عقط  امريكا واندحرت )وهذا يد يط ل  لكنه آتا

 وليَ معو بلك اخلل  من الصع بات والفنت واملشاثل.
 لكن  عيك ن هناك وضع جديد خمتل  واهلل اعلم.

 
ن يبقى اجلدتاد جدتاد نكايتة واعتتنزاف ومصتاولة إىل متا شتاء اهلل  ال نتدسي إىل مت   هتذا يف واخل صة : مكن ا

علم اهلل تعاىل. لكن هذا ثله حنن يائم ن  يه بأمر اهلل  وننتظر  رجه و تحه  واجملاهد منا بني إحتدى احلستنيني  
دتتاد عتت ق مفت حتتة يتتربح  يدتتا متتن متتع الصتترب  }اال إن نصتتر اهلل يريتتب{  وهتتذا اجل -مبعتتوك متتن معانيتته-والنصتتر 

 يربح وضسر من ضسر. 
 نسأل اهلل تعاىل ان جيعلنا وإياثم وعائر احبابنا من الراـني الفائزين.. آمني

 

 
 عمال األا : م حد 

 الس م عليك شيرنا الفاضل
ا هتمتام احلمد هلل هناك الكري  من جبدات اجلداد اليت  تح  بفضل اهلل  مندا من اَدت نصتيب األعتد متن 

و علتتتى ساعتتتدا اجلبدتتتة يف بتتت د الرا تتتدين سمبتتتا ألن  يدتتتا امل اجدتتتة املباشتتترخ متتتع العتتتدو األمريكتتتي و ألأيتتتة العتتتراق 
 اجلفرا ية و التاسضية

 لكن هناك جبدات اَرى يصر ا ع م اجلدادي يف تفطيتدا لسبب او ذَر و على ساعدا اجلبدة اجلزائرية
كتنفدتتا بعتتت الفمتت ، ام ان البعتتد اجلفتترايف هتت  الستتبب و ساء نتتذسخ األَبتتاس  دتتل تتترون ان هتتذه اجلبدتتة متتازال ي

 على هذه اجلبدة 
مادا تنصح ن ا َ خ يف اجلزائر و هل ترون ان عليدم ا عراع يف اع ن البيعتة للشتيخ بتن الدن حفظته اهلل نبتدا 

 للفرية و عم  على ت حيد الصف ف
 إلَ خ يف هذه اجلبدةهل العلماء يد يام ا بالدعم ال زم مندم ل

 ثي  تنظرون إىل ا جنازات اليت تقق  يف اجلزائر و هل هناك تقص  او َلل ما جيب إدساثه
 هذا  يما ضص جبدة اجلزائر 

.... 
 والس م عليكم و سمحة اهلل

 
 اجل اب : 
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 نعم ب  شك  دناك جبدات نال  نصيبا اثرب من ّ ها من االهتمام ا ع مي ومن الشدرخ.
ذا له اعباب   مندا ما اشتر  إليته متن اعتباب اجلفرا يتا والتتاسيخ وثت ن العتدو هت  ثتذا دون ثتذا  ومندتا ايضتا وه

 عامل العصر وال ي  وتفّ اته وضرو ه.
 وهذه يد نسّميدا اعباب طبيعية وعادية  ّ  ثسبّية.

 مناعبة اَرى بشكل اوعع.وهذا يد يدَل ت  ي ل علمائنا "الشدرخ مبناها على احلظ" ولعلي اشرح هذا يف 
ومندا اعباب اَرى ثْستبّية  وبلك مريل نشا  اهلدتا وعلمدتم ومدتاسةم وجت دخ  قتا تدم  وجتدهم واجتدتادهم  

 وبروز سجاالت مندم من الن ع الفذ النادس امل ه ب  وهكذا...
 ويف ثل َ  إن شاء اهلل.

البعتد اجلفترايف هت  الستبب وساء نتدسخ األَبتاس  واما هل ترون ان هذه اجلبدة مازال يكتنفدا بعتت الفمت ، ام ان
 على هذه اجلبدة!
  نعم بلك ثائٌن ..
 يعين : األمران معا.

الفمتت ، مبعتتو عتتدم وضتت ح صتت سخ ا َتت خ اجملاهتتدين يف اجلزائتتر  وعتتدم نقائدتتا  بعتتد بلتتك التشتتّ ه الكبتت  التتذي 
  عنرت زوابري.حصل على يد اجلماعة ا ع مية املسلحة )اجليّتا( بقيادخ زيت ين ذ

 وعنزيد الك م يف هذا يف مله.
والُبعد اجلفترايف ايضتا   تاملفرب العتريب ومنته اجلزائتر ليست  بالتأثيتد يف ييمتة واأيتة العتراق والشتام التيت هتي يلتب 
العتتاب  ويلتتب "الشتترق األوعتتط" ثمتتا يستتّميدا األعتتداء  وهتتي اهتتم منطقتتة يف العتتاب تقريبتتا  ذ هتتي يلتتب العتتاب 

 ي على وجه اخلص ص.ا ع م
 واهلل امل  ق.

وعتتمالك : متتابا تنصتتح ن ا َتت خ يف اجلزائتتر و هتتل تتترون ان علتتيدم ا عتتراع يف اعتت ن البيعتتة للشتتيخ بتتن الدن 
 حفظه اهلل نبدا للفرية و عم  على ت حيد الصف ف!

 عنتكلم على اجلزائر إن شاء اهلل وبتيس ه عز وجل يف م سها.
 لشيخ اعامة حفظ اهلل اجلميع  ونراه َ ا إن شاء اهلل وص حاك.ونعم ننصحدم باالنضمام ل

 واما : هل العلماء يد يام ا بالدعم ال زم مندم لإلَ خ يف هذه اجلبدة! 
وثي  تنظرون إىل ا جنازات اليت تقق  يف اجلزائر و هل هناك تقص  او َلل ما جيب إدساثه هتذا  يمتا ضتص 

 جبدة اجلزائر!
 يز  ال يام ا بال زم وال لزء يس  منه ح !! وإىل اهلل املشتكى.   يا اَي العز 

 بل ثان ا ر الكري ين مندم عّيلا  اعداك   وإنا هلل وإنا إليه ساجع ن.
 وعنتكلم على هذا بشكل اثرير إن شاء اهلل يف م ضعه.

 وباهلل املستعان.
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 عمال األا :اب  صديق 

 األديب الفاضل.جزاثم اهلل َ كا العتضا ة هذا الشيخ 
السمال األّول: اال يرى الشيخ ان اعتل ب طترح التيتاس اجلدتادي ـاجتة إىل إعتادخ نظتر! وانته ب ضتعه احلتايل عقبتة 

 ت ل دون وص ل اجملاهدين إىل عامة األمة! 
الستمال الريالتت : لعتتل الشتتيخ الحتتظ زلتتل الكريتت  متن اجلدتتاديني يف التعامتتل متتع املرتتالفني يف بعتتت املستتائل او يف 
تتا آَتتر  نعتتده يعتتذس ثتتل  املتتند  عم مكتتا  وهتت  نفستته يتتد تتتأبى متتن بلتتك عتتابقكا  ويف املقابتتل: جنتتد متتن اجتتته اجتاهك

 خمال  ول  ثان ماسبكا للسنة بشكل صريح. 
 ما نصيحة الشيخ للشباب اجلداديني وللمعاهدين انفسدم يف طريقة التعامل مع املرالفني  َص صكا من اهتل 

 العلم.
 

 اجل اب :
 اهلل لنا و لك..يففر 

 يما يتعلق بالستمال األول :  إعتادخ النظتر دائمتا واملراجعتة والدساعتة ملتا عتبق واحملاعتبة للتنفَ هتذه ثلدتا  ضتائل 
 ينبفي للمسلم ان يتحلى هبا  واضن ان االتفاق منعقد عليدا من الناس ثلدم.
صت ل اجملاهتدين إىل عامتة األمتة.. لكن ث ن اعل ب طرح "التياس اجلدادي" ه  ب ضتعه احلتايل عقبتة تت ل دون و 

  دذا لعله ليَ دييقا هبذا العم م  او مما يُبَح   يه ويُفصَّل.
 مع ان ثلمة التياس اجلدادي  يدا إ،ال ايضا.

 وبلك ضتل  من جدة إىل اَرى.
ليستت ا مستتت ى واحتتداك  بتتل هتتم مستتت يات ودسجتتات تتفتتاوت    - ضتت  عمتتا تستتميه التيتتاس اجلدتتادي–واجملاهتتدون 

 سائر الناس والط ائ .ث
وباجلملتتة  حيتتتا  ثريتت  متتن اجملاهتتدين إىل تصتتحيح وترشتتيد يف َطتتاهبم ويف تعتتاملدم متتع املرتتالفني ومتتع ط ائتت  
خمص صتتة متتن النتتاس اثريتتر متتن ّتت هم  وإىل تريتتر مستتائل معينتتة بشتتكل اعمتتق واثمتتل  ويف الرتثيتتز واالهتمتتام 

 واألول يات  ّو ها.. نعم هذا صحيح.
 ل بعضدا على األيل يأيت يف األج بة واحملاوس األَرى.وتفاصيله لع

 واما السمال الرياين   اَي الكرمي/
  دذا الذي بثرته وايع.

 والنصيحة هي العلم والعقل والعدل واألدب والت اضع ومعر ة يدس النفَ وطلب الس مة يف الدين.
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شدخ او لينا  وتيس اك ال تعس اك  وتبش ا ال تنف اك  التعامل مع املرال  خمالفةك وإنكاساك ونصحاك  وس قا او عنفاك   و 
وت اضعا يف ّ  ضع  مذم م  وعدال وإنصا ا يف ايل األح ال  و ض  وتكرما وإحسانا يف اع هتا  وباحلكمتة 
عم ماك   هذا  قه ثب  وباب متن ابت اب العلتم مدتم لكتل إنستان بلتَه اجملاهتدين يف عتبيل اهلل احلتاملني سايتة التدين 

 حلامني للحمى احلاسعني للعقيدخ.!ا
 والبد من الرتثيز عليه  وا بداء وا عادخ  يه  والتكراس.

ص ما.  ألن اجملاهد ه  اثرير الناس اعداء َو
 واثرير الناس ابت ء خب ف املرالفني..
 واملرالف ن واخلص م دسجات ايضا.

  د  اح   الناس إىل هذا العلم والفقه.
صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم إىل يتتت اده ومبع  يتتته وعتتتراياه : "يّستتتروا وال تعّستتتروا  وبّشتتتروا وال  وهلتتتذا ثريتتترت وصتتتايا النتتتيبّ 

 تنّفروا" و "...وتطاوعا وال  تلفا"
 وبال صايا الكري خ املتنّ عة..

 ووص  الطائفة املنص سخ بأهنم "ال يضّرهم من َالفدم وال من َذهلم"
 لرتثيز عليه. دذا إبن من العلم الذي جيب االعتناء به جدا  وا

وال بأس ان تعطى  يه دوسات َاصة لكل اجملاهدين يف معسكرات التدسيب  ثما يتدسب اجملاهد على الك شن  
 ث ف واملتفعرات.

ألن اجملاهتتد  هتت  متتن وجتتها َليفتتٌة للنتتيّب صتتلى اهلل عليتته وعتتلم  ومبعتت د إىل النتتاس بتعديتتد التتدين او تصتتحيحه 
بتتن عتتامر سضتي اهلل عنتته : "حنتتن يتت ٌم اهللُ  ابتعرينتا لنرتتر  العبتتاد متتن عبتتادخ  وتكميلته ثمتتا امتتر اهلل  ثمتتا يتال سبعتتيّ 

 العباد إىل عبادخ سب العباد..."اخل
وثمتتا يف احلتتدي  التتذي يف صتتحيح البرتتاسي عتتن جبتت  بتتن حيتتة يتتال :  نتتدبنا عمتتر واعتتتعمل علينتتا النعمتتان بتتن 

تتر  علينتتا عامتتُل ثستترى يف اسب عتتني الفتتا   قتتام تر،تتان  قتتال ليكلمتتين سجتتل مقتترن  حتت  إبا ثنتتا بتتأس، العتتدو َو
متنكم   قتال املفتت خ ]ابتن شتعبة[ : عتتل عمتا شتتل   يتال : متا انتتتم! يتال : حنتتن انتاس متن العتترب ثنتا يف شتتقاء 
شديد وب ء شديد منّص اجللد والن ى من اجل ع ونلبَ ال بر والشعر ونعبد الشعر واحلعر   بينا حنن ثذلك إب 

ألسضني تعاىل بثره وجل  عظمته إلينا نبيا من انفسنا نعرف اباه وامه  أمرنتا سعت ل بع  سُب السماوات وسب ا
سبنتتا صتتلى اهلل عليتته وعتتلم ان نقتتاتلكم حتت  تعبتتدوا اهلل وحتتده او تتتمدوا اجلزيتتة واَربنتتا صتتلى اهلل عليتته وعتتلم عتتن 

 لك سيابكم"اهتسعالة سبنا انه من يتل منا صاس إىل اجلنة يف نعيم ب ير مريلدا يط  ومن بقي منا م
وامتتا ال صتتية لتعامتتل شتتبابنا اجملاهتتدين او متتيب اجملاهتتدين وانصتتاسهم متتع العلمتتاء عم متتاك والعلمتتاء التتذين خنتلتت  
 معدم َص صاك  والذين ويع ا يف اجملاهدين وويف ا ضداك هلم   دذا عنتكلم  يه ـ ل اهلل تعاىل يف م س العلماء.
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  4عمال األا : اب  مصعب
 لرمحن الرحيمبسم اهلل ا

 والص خ والس م على عيد اخللق واملرعلني اما بعد :
 اَي وحبييب الشيخ عطية اهلل باسك اهلل  يك وجزاك اهلل َ ا ...

  حياك اهلل وبياك وجعل الفردوس مري انا ومري اك ....
 لدي بضع اعلله باسك اهلل  يكم :

 # اي ب د للعداد تفضل النف  اليدا !!
  خ اجلداديه يف املريل  اجلدادي "  لسطني , ب د الرا دين , ا فانستان"..# ثي  ترى املس

 #ايرتاحك و كرتك لتفي  " املند  " يف  لسطني.....
وبالك الن املند  املعتمد يف تلك الدياس ّ  صحيح ..  اصتحاب املتند  يتد دَلت ا يف جمتالَ ثفريتة ال تكتم 

 منتشر... حدد وال حر .. مبا انزل اهلل ...  املنكر م ج د والفساد
 يال تعاىل " ان تنصروا اهلل ينصرثم ويريب  ايدامكم"... صدق اهلل العظيم 

  بمابا تنصح شباب االع م هناك لتحكيم شرع اهلل وثسب تعاط  الناس .... 
 عذسا على االطاله 

يتك وجتزاك َت ا  املزيتد متن وباسك اهلل يف  ضيلتك وثذالك ال ننسى اَانا املشترف علتى هتذا احلت اس  بتاسك اهلل  
 احل اسات...

 الس م عليكم
 

 اجل اب : 
 الب د اليت نفّضتل النف  إليدا  تل  باَت ف األشراص واألح ال واألويات.

وينظتر املترء ايتتن يناعتب ان يكت ن! واي جدتتة حيتتا  إليته املستتلم ن  يدتا  ومكنته ان يصتتل إليدتا وينفتع  يدتتا! او 
لإلعت م واملستلمني )اي بتالنظر إىل مصتلحة ا عت م واملستلمني( ان مكت  يف اسضته  هل األصلح يف حقته نظتراك 

 وينفع املسلمني بعمل ما يتقنه وحيسنه وال يسّده ّ ه  مريل ا ع م وااليتصاد والدع خ والعلم والتعليم ّو ها.
  متتن اهتتل العلتتم والتتراي وهتتذا إمتتا ان يعر تته ا نستتان بنفستته )علتتى  تتر، التعتتّرد يف النظتتر والبحتت ( إبا ثتتان هتت

 واملعر ة.
 وإما انه ال يعرف   ليسأل اجملاهدين  واهل الراي واملعر ة امل   يني.

 وال يستععل ا نسان..
املدتتم ان يكتت ن عايتتدا العتتزم  والحقتتا بالقا لتتة  مستتتعيبا ألمتتر اهلل تعتتاىل باجلدتتاد والندتت ، لتته  ويتريبّتت  يف امتتره  

عتتاء اهلل تعتتاىل ويستتتر ه عتتز وجتتتل  ذ إبا بتتدا لتته ال جتته ت ثتتل علتتتى اهلل ويستتأل الريقتتات ويشتتاوس  ويكريتتر متتتن د
 تعاىل.

 واما عمالك اَي الكرمي عن املريل  اجلدادي  لسطني والعراق وا فانستان..
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  لم اعرف وجداك وجيداك لرعم هذا املريل ..
 الشيشان  وهكذا. با مكان ان يك ن مربّعا مري  ل  اضفنا إليه الص مال  او شك  مخاعيا بإضا ة 

 والشاهد ان املس خ اجلدادية متكاملة.
 وبعضدا الصق ببعت من ّ ه.

  مري  :  لسطني هي ام يضايانا وهي بَ خ وبنية تتية إن شلَ   وهي منبع  ّياٌ، وش ل دا ٌق للعداد..!
 هذه  لسطني من حي  هي ثبلد له برثته ويدعيته ..

 وثقضية عياعية ودينية..
 نا ساضني عن ثل ال ضع القائم  يدا اذن او اجلماعات واأل كاس..!لكن حنن لس

 واستباطدا العض ي ببقية عاحات اجلداد الذي يكاد يك ن اذن ّ  م ج د.
 هذا شيء آَر..

 ولنا  يه تفاصيل  تأيت يف م سها إن شاء اهلل.
 وهكذا يَ..

للمعتالَ الكفريتة   ستيأيت ايضتا يف ملته إن  وبقية الك م على  لسطني واحلاجة إىل التفي   ودَ ل متن دَتل
 شاء اهلل.

 واهلل امل  ق.

 

 
 عمال األا : ابن ادم :

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 
 حياك اهلل وبياك شيرنا واَينا وحبيبنا  اهلل ) عطيه اهلل (

ت يتتا ومتتابا تت يتتع متتن ازمتتة شتتيرنا متتابا تتترى ملستتتقبل اجلدتتاد العتتاملي ومتتا تتترى يف جدتتاد الصتت مال واجلزائتتر واس  -
داس  س وهل عيك ن هناك نزال بني النصاسى واع اهنم واحلك مه ام ثند  عتق   العتراق ! ومتاترى يف ا فانستتان 
من تط سات وهل يتط س اجلداد بالعراق اثرير وما ترى من مستقبل ازمة ع سيا والضف   عليدا وهل ايران عتتتفق 

 ق االوعط ! مع االمريكان وتتقامسان ثعكة الشر 
 وما ترى من مستقبل االع م بالفرب والدع ه  يدا يف ضل الضف   اليت َتاسعدا الدول الكا ره ! -
 

 اجل اب : 
ح ل مستقبل اجلداد العاملي   نحن متفائل ن حقتا ومستبشترون  وثمتا عتبق ان يلنتا : املست خ اجلداديتة يف تقتدم 

 وترابط بشكل اثرير من ثل وي  مضى  ـمد اهلل.وازياد واعتداد بفضل اهلل  ويف تعاسف وت حم 
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 والبلدان املسمول عندا نتكلم عندا يف ماوسها.
 وعمالك هل عيك ن هناك نزال بني النصاسى واع اهنم واحلك مة! اي يف الس دان.

 يبقى هذا متم ..
 لكن األسجح يف الت يع عندي انه ال يك ن.

اسٌف بأن مريل تلك احلك مة الفاعدخ اخلائبة مداُس َياساةا دائما واحلك مة عندها َياسات اَرى اوعع  وان  ع
تتلك  بتأي  تن وبتأي شتكل  علتى حتّد يت ل اهلل تعتاىل }احترَص 

ُ
على : ضمان بقائدتا واعتتمراسها يف الستطلة وامل

 الناس على حياخا{.
 لكن هناك احتماالت اَرى لتفكك احلك مة واهنياسها يف اخلرط م..!

عتق  مع النصاسى ويت ى "اجملتمتع التدويل" ثمتا يستّم هنا  ضتد اجملاهتدين   -مة وب تنَدرل  بقي  احلك  –وهل 
 او عتحاول ا حسان والت  يق على طريقة املنا قني! ث أا متمل.

 واالحتمال األضع  من بلك ثله ان تق  مع اجملاهدين.
 ع اء احلك مة احلالية ل  بقي  وصمدت.

 اب يف اخلرط م.او احلك مة اذتية ل  حصل اضطر 
 يادسون على التعامل مع ايا من هذه االحتماالت او ّ ها. -ونت يع ان اجملاهدين إن شاء اهلل تعاىل وبت  يقه

ربخ الشيخ اعامة وتأ  ه   واخلص صية اليت له يف الس دان  عيك ن هلا ا ر طيب إن شاء اهلل عز وجل  وهتذا  َو
 ه  املرجّ .

 لعايبة َ ا لإلع م واهله.. آمنيونسأل اهلل تعاىل ان جيعل ا
 ونرجئ الك م على ا فانستان والعراق والتط سات  يدما إىل مله.

 وبالنسبة لس سيا :
  س سيا امل لنا ان تنفتح  يدا جبدة على ّراس العراق..

 وهذا عيععل العراق ال تكاد تذثر..!!
 ألن ع سيا اهم  واشد َطرا على العدو.

 ن يف ع سيا يعين اهنم وصل ا إىل  لسطني ودويلة اليد د.وج د اجلداد واجملاهدي
 ويعين : ان لبنان يف القبضة.!

 ويعين االتصال العض ي بني جماهدي القاعدخ وبني جماهدي  لسطني.
 وبعين اشياء ثري خ  وليَ عراك نفشيه على ثل حال..

  العدّو عاسف هبذا ثله متفّطن له.
 والصحا ة تذثر اثرير من هذا..

 حنن ننتظر الفر  من اهلل تعاىل وحسن ب ئه علينا عز وجل.لكن  
 النظام الس سي يف ازمة ووسطة ومشاثل ال حصر هلا.



 

 36 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

يف زيتتادخ الضتتفط علتتى عتت سيا  وهتتم يستتع ن  -ألجتتل م حظتتة ثتتل بلتتك-واألمريكتتان واليدتت د معدتتم متترتددون 
ادم ملصاحلدم بشكل ا ضل  ألن النظام احلايل  وسد م سو ات ي مية وتاسضية جتعله  جياد بديل مناعب هلم  َو

 ّ  م ئم للردمة ال  ية.!
لكتتن هتتم )األمريكتتان( يعلمتت ن ان تبتتديل النظتتام هتتي عمليتتة صتتعبة تنطتت ي علتتى خمتتاطر بالنستتبة هلتتم   تتيمكن ان 
تصتتل   ضتتتى  و"الف ضتتتى" يف املنطقتتة مبعتتتو االهنيتتتاس السياعتتي لألنظمتتتة الفاعتتتدخ واالنفتت ت األمتتتين  بالنستتتبة 

اهدين هي مرحلة مطل بة  ألهنا يف  لسفتدم وحستب  دمدتم للميتزان الشترعي للصت ح والفستاد َتٌ  متن للمع
 وج د هذا النظام النص ّي البعريّي الق مّي العلمايّن االعتبدادي الشم يل املتعّفن  اخلائن  ويل ما شلَ  عنه.!!

اتتتته إىل الستتتك ن والدعتتتة واألمتتتن واألمتتتان َ  تتتاك ملتتتن يتتترى ّتتت  بلتتتك متتتن إَ اننتتتا وي منتتتا  ممتتتن ميتتتل يف اَتياس 
واالعتقراس والعيش اهليّن  وجيعل بلك عملّياك ثأنه املقصد التذي بعت  اهلل متن اجلته سعتله  وب يعترف اجلدتاد ومتا 

  يه من اخل  والربثات.
  صرا  مستقيم.نسأل اهلل تعاىل ان يددينا و،يع إَ اننا ملا اَتُتلَ   يه من احلق بإبنه  إنه يددي َمن يشاء إىل

وهتتتذه اخل يّتتتة املشتتتاس إليدتتتا يف حتتتال الف ضتتتى  احيانتتتا ومرحليّتتتتتاك  هتتتي نستتتبية إضتتتا ية   دتتتي مبنيتتتة علتتتى ياعتتتدخ 
"استكاب اَ  الضرسين" وما يف معناها  هذا من جدة  ومتن جدتة اَترى : ألهنتا وعتيلة إىل َت  اثترب واعظتم 

 مقاسعة الكا رين ومنازلتدم  والعايبة للتق ى.وه  التفي  املرجّ  باجلداد يف عبيل اهلل تعاىل و 
على العم م دائما يد ت جد مفاجلات   وحنن نممن ان اهلل تعاىل يكرم املسلمني وينصرهم ويرزيدم من حيت  ال 
حيتستتتب ن  ويدتتتديدم ويستتتددهم  بشتتتر  ان نكتتت ن عبتتتاد اهلل حقتتتا  ونصتتتدق اهلل تعتتتاىل يف اجلدتتتاد والقيتتتام بتتتأمره  

 ونعمل صاحلاك.
 ايدا الذين آمن ا إن تنصروا اهلل ينصرثم ويريّب  ايدامكم{ }يا

 }ومن يت ثل على اهلل  د  حسبه{
 هناك عدخ ع امل مم رخ يف التح الت املت يعة يف ع سيا :

 طبعا املسألة العرايية..
 وضع امريكا يف العراق..

 احلرب بني السنة والشيعة..
 نفَ مشاثل النظام الس سي  وهي ثري خ.

 اجلداد يف البلد واملنطقة..حال اهل 
 ذ هل يفكر اجملاهدون )واعين القاعدخ على األَص( يف  تح جبدة يف ع سيا!

 وهل عيتمكن ن! هل عيساعدهم احلال والظرف واملعطيات!
 هل الشعب الس سي مديأ لشيء مريل هذا!

 او حيتا  إىل صدمة ثب خ مريل ّزو َاسجي او انف ت يف السطلة واضطراب!
هكتتذا  ال ي جتتد شرصتتيات يياديتتة دينيتتة واجتماعيتتة م   يتتة ومستتم ع هلتتا ومطاعتتة  متتن علمتتاء متتري   ألن ّتت  

 تستطيع ان ترك الناس وتق د مس ةم..!
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 هذا ّ  م ج د اع خ ببقية ب د املسلمني تقريبا..!! ولألع .!
 وإنا هلل وإنا إليه ساجع ن.

 والشباب البد هلم من عامل مساعد ي ّي.
 الكب خ  والف ضى. وه  الصدمة

 نسأل اهلل ان ييسر ما  يه اخل ..
يف سايتي اخلتاص  ان ا َتت خ املريتدين للعدتتاد واحملبتني والستاعني واملستتتعّدين  يف عت سيا علتتيدم ان يك نت ا امتتتداداك 

  َ اهنم يف العراق ّو ها  وان يكمل ا االعتعداد  ويك ن ا على اهبة االعتعداد للفرصة املت يعة.
 املسمول لنا وهلم الت  يق والسداد والنصر على األعداء.. آمني. واهلل

 بالنسبة  يران : 
 هناك اعللة اَرى لإلَ خ عن إيران ايضا  عنزيد الك م عليدا يف م ضع آَر.

 ولكن اي ل هنا : إن إيران وضعدا خمتل  عن ع سيا ثري ا.
  إيران اثرير اطملنانا..

 املنطقة )ا يليم(.وهي اثرير ي خ ونف با وتأ  ا يف 
 و قلدا الق مي )الفاسعي( والتاسضي واحلضاسي والديين )الطائفي( ّو ه معروف.

 لكن هي ايضا تمل ع امَل ال بأس هبا للفشل.
وإيتران بإمكاهنتتا ان تتحتال  متتع امريكتتا يف اي ويت   لتقاعتتم ثعكتتة الشترق األوعتتط ثمتتا بثترت اَتتي الكتترمي  

  ولن يستطيع ا بلعدا..!! لكن لن يدنموا هبا إن شاء اهلل
 ونسأل اهلل ان يكفينا شرها.. آمني.

 

 
 

 عمال األا : ثلمة حق يف وجه العدو 
 ما هي سؤيتك ل ضع التياس السلفي اجلدادي يف املفرب َص صا, ويف بقية البلدان ا ع مية عم ما. -2
 األ ق . ماهي سؤيتك يا شيخ لل ضع يف ا فانستان والعراق وهل الفعر يل ح يف -3
 

 اجل اب : 
التيتاس الستتلفي اجلدتتادي يف املفتترب  إبا ثنتت  تقصتد املفتترب العتتريب مبعنتتاه األعتتم   تأسى انتته لتته املستتتقبل إن شتتاء 

 اهلل  وحيتا  إىل ترشيد وان يلتحم اثرير مع جتربة إَ انه يف املشرق.
 وثذا يف بقية البلدان ا ع مية..
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 ن شاء اهلل تعاىل. التياس اجلدادي السلفي  ه  املستقبل إ
  أبشر يا اَي..

وب اسق األمل يف ا فانستان والعراق الئحة  ولكن حنن عبيد اهلل دائما يف النصر ويف اهلزمة  ويف ثل حال وويت  
 هلل تعاىل علينا عبادخ البد ان نمديدا.

 اللدم اعنا على بثرك وشكرك وحسن عبادتك .. آمني.

 

 
 unidentifiedعمال األا : 

 م عليكم و سمحة اهلل وبرثاته الس 
 شيري احلبيب باسك اهلل  يك 

 اسج ا منك ان ت ضح لنا م ي  الشرع و املنطق من هذه النقطة 
 يف هذ األيام الريف س ا ع مية تتفتح  فر بعد  فر و ال نرى شيء يصدها ....
لس دان و الص مال و اجلزيرخ و  أصبح اجلداد يائم يف الشيشان و ا فانستان و العراق و  لسطني و ث ع  ا و ا

اجلزائر و اسيرتيا و ثشم  و  لبني و سمبا ّ ها و لكن ال اتتذثر ....  تإبا ثتان اجلدتاد يف ثتل هتذه التب د  تر، 
عني ...  دل على شباب األمة الت جه إىل ثل هذه الب د و تعطيل العمل يف ب دهم ... انا اجد ان ثتل هتذه 

 نني متتن الشتتباب ثتتي تستتد ....  متتا سايتتك ... الستتمال ... التتيَ واجتتب علتتى بعتتت الريفتت س تتتتا  إىل سمبتتا مليتت
يتادخ بعتت هتذه اجلبدتتات عتر، اهلدنتة او ماولتتة جتنتب الطترف اذَتتر و تعطيتل اجلدتاد هنتتاك حت  تقت م شتت ثة 

ضتتتل ألهتتتل الت حيتتتد يف بلتتتد معتتتني و مندتتتا تنطلتتتق بالرتتيتتتب إىل التتتب د اذَتتترى .... ام ان ال ضتتتع احلتتتايل هتتتي ا 
 بالنسبة ملستقبل اجلداد العاملي !

 
 اجل اب :

 اوال يا اَي الكرمي ان  ملابا "تريد" ان ترى شيلا يصّدها!!
 )ابتسامة(   هذا مل طفتك  ألن عباستك هذا معطاها االعتعمايّل.!

 وان  ال تقصد بلك إن شاء اهلل.
ة مع العدّو   الذي ه  ثما يلنا : عدّو واحد : املدم : ان  كرخ اجملاهدين الي م هي ت عيع سيعة اجلداد وامل اجد

 امريكا وابناهبا.
  دذا عني املصلحة.!

 ألنه يف صاحلنا   وضرسه على العدو واضح لكل عايل.
 ومن مقاصد اجملاهدين إشعال اجلداد يف ثل مكان.
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ستتب االعتتتعداد والتديتتم وعلتتى حستتب متتا تفيتتده الدساعتتة ال اعيتتة يف  ثتتل حالتتة نعتتم   بلتتك ـستتب ا مكتتان ـو
 ومكان ووي .

لكتتن هنتتاك منتتاطق ممتتا بثتترت اجلدتتاُد  يدتتا والنتتزاع يتتدمي  او ال دَتتل للمعاهتتدين املعاصتترين يف إنشتتائه  او لتته 
 اعباب َاصة   مريل  لسطني  وث ع  ا  وثشم .
 مع انه او بعضه مدم االعتمراس  يه وعدم الت ي .

لساحات  دل على شباب األمة )وسجاهلتا( ان يت جدت ا واعتشكالك انه إبا ثان اجلداد  ر، عني يف ثل هذه ا
 إليدا ثلدا ويعطل ا العمل يف ب دهم!!
 عأوّضحه إن شاء اهلل يف م س آَر.

 لكن باَتصاس هنا اي ل : 
 اي عمل تقصد الذي يعطّل نه يف ب دهم!

  إن ثان  اشفال الدنيا  دناك من يكفي ان ال تضيع ا من تع ل ا.
 اجلداد  ر، عني   إننا جنعل لذلك ّاية هي : ان تصل الكفاية من الرجال النا رين. وحنن عندما نق ل إن

 مدمتتا نفتتتر متتتن األمتتة حتتت  تصتتتل الكفايتتتة    تت  َتتت ف علتتتى اشتتتفاهلم متتن َلفدتتتم يف ب دهتتتم ان تتعطتتتل او 
  إن تضتيع  بتتل هنتتاك متتن يقتت م هبتتا ويكفتتيدم إياهتتا  وال يضتتيع متتن تع لتت ن متتن اطفتتالكم ونستتائلكم وضتتعفائكم

شتتاء اهلل ابتتداك ..  لمتتابا اخلتت ف متتتن ان تتعطتتل دنيانتتا ! وملتتابا نفتترت، مريتتتل هتتذه اال رتاضتتات منازعتتة ألمتتتر اهلل 
 تعاىل  وتقدما بني يدي اهلل وسع له!!!
 ويف األَ  ..  لتتعطل يا اَي ..!!

 حنن ب خنلق للدنيا..
 حنن َلقنا لنمر  يدا مروساك ونعرُبها إىل هناك  إىل   ق..!!

 ما سايك يف ي ل علمائنا : 
 القاضي ايب بكر بن العريب سمحه اهلل : 

"...إال ان يك نت ا اعتراء مستضتعفني  تإن ال اليتة معدتم يائمتة والنصترخ هلتم واجبتة حت  ال تبقتى منتا عتني تطترف 
ألحتد  ح  خنر  إىل اعتنقابهم إن ثان عددنا حيتمل بلك  او نبذل ،يع ام النا يف اعترراجدم حت  ال يبقتى

دسهم  ثذلك يال مالك و،يع العلماء   إنا هلل وإنا إليه ساجع ن على ما حل باخللق يف ترثدم إَت اهنم يف اعتر 
العتتدو وبأيتتديدم َتتزائن األمتت ال و ضتت ل األحتت ال والقتتدسخ والعتتدد والقتت خ واجللد"اهتتتت ب اعتتطة تفستت  القتترطيب عنتتد 

 نصر{.ي له تعاىل : }وإن اعتنصروثم يف الدين  عليكم ال
 الشيخ عليمان بن عحمان سمحه اهلل : 

)إبا عر تتت  ان التحتتتاثم إىل الطتتتاّ ت ثفتتتر   قتتتد بثتتتر اهلل يف ثتابتتته: ان الكفتتتر اثتتترب متتتن القتتتتل  يتتتال تعتتتاىل: 
{ ويال: ]الَبقتَتَرخ: 211]الَبقتَتَرخ:  َنُة َاْثبَتُر ماَن اْلَقْتلا ي191[}َواْلفاتتْ تَن [}باْسما اللَّتها الرَّمْحَتانا الترَّحا نَتُة َاَشتدُّ ما ما * َواْلفاتتْ

{ والفتنتتتة هتتتي الكفتتتر  لتتت  ايتتلتتت  الباديتتتة واحلاضتتترخ  حتتت  يتتتذهب ا لكتتتان اهتتت ن متتتن ان ينصتتتب ا يف األس،  اْلَقْتتتتلا
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طاّ تتتتاك حيكتتتم خبتتت ف شتتتريعة ا عتتت م  التتتيت بعتتت  هبتتتا سعتتت ل اهلل صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم( اهتتتتت نقتتت  عتتتن ثتتتتاب 
 للشيخ الطريفي.)ا ع م بشرح ن ايت ا ع م( 

وهذا املعو الذي بثره هذان العاملان  هت  يت ل عتائر العلمتاء متن الستل   لعلته ممتا ال َت ف  يته إن شتاء اهلل  
وال ينبفي  يه َ ف  وإمنا حنن يف ازمنتنا هذه حنتا  إىل النصت ص يف ثتل شتيء  حنتتا  إىل متن يتنّص لنتا علتى 

ونتأّعتى..! وإال  دتذه املعتتاين ثتُل العلمتاء يق ل هنتا  ولتيَ معتتو  هتذا املعتو حت  نطمتلن ونرتتاح  ونظتتل حنتت  بته
نستتبتدا إىل القتترطيّب او ابتتن العتتريب او ابتتن عتتحمان او ّتت هم اهنتتم تفتتّردوا بتتذلك  ال.. بتتل ثتتل متتا يف األمتتر ان 
هتتتمالء تكلمتتت ا يف املستتتألة وصتتتاّ ها لستتتبب متتتن األعتتتباب ثتتتان  وحنتتتن عريرنتتتا علتتتى ث مدتتتم ونّصتتتدم  أضدرنتتتاه 

عتتتردمناه واعتأنستتنا بتته  وإال  كتتتاب اهلل تعتتاىل وعتتنة نبيّتته صتتلى اهلل عليتته وعتتلم مملتت ءان بالداللتتة علتتى هتتذا وا
املعو وترعيره  ويكفي  يه مريل يت ل اهلل تعتاىل }ومتا َلقت  اجلتن وا نتَ إال ليعبتدون متا اسيتد متندم متن سزقا 

والفتنتتة اشتتد متتن القتتتل{ }والفتنتتة اثتترب متتن القتتتل{ ومتتا اسيتتد ان يطعمتت نا إن اهلل هتت  التترزاق بو القتت خ املتتتني{ }
}يا ايدا الذين آمن ا اتق ا اهلل حق تقاته وال َت تّن إال وانتتم مستلم ن{ }واُمتْر اهلتك بالصت خ واصتطرب عليدتا ال 

دامْ  يَاُل ْا  ايَم ُثنتُتْم يَتاُل ْا ُثنَّتا  نسألك سزياك حنن نرزيك والعايبة للتق ى{ }إانَّ الَّذايَن تَتَ  َّاُهُم اْلَمآلئاَكُة ضَالاماي اَنْتُفسا
ُروْا  ايَدتتا  َُأْولَتتتلاَك َمتتْأَواُهْم  تتَعةك  َتتُتَدتتاجا تت اك{ ُمْسَتْضتتَعفانَي يفا اأَلْس،ا يَتتاْلَ ْا َابَْ َتُكتتْن اَْسُ، اللّتتها َواعا َجَدتتنَُّم َوَعتتاءْت َمصا

تَعٌة  َإا  تي َواعا نَتا تُتْرَجُعت َن َوالَّتذايَن آَمنُت ا }يَا عاَباداَي الَّذايَن آَمُن ا إانَّ اَْسضا َا َبائاَقتُة اْلَمتْ تا ُذَّ إالَيتْ يَّتاَي  َاْعبُتُدونا ُثتلُّ نَتْفت
الاتدايَن  ايَدتا ناْعت ََ َُّر اك جَتْراي مان َتْتاَدا اأْلَنْتَداُس  َاتا لَُنبَت  ئَتنتَُّدم م َن اجْلَنَّةا  يَن َصتبَتُروا َم َاْجتُر اْلَعتامالانَي الَّتذا َوَعماُل ا الصَّاحلا

َلَق َوَعَلى َسهب اْم يَتتَت َثَُّل َن وََثأَي ن مان َدابَّةا اَل َتْماُل ساْزيَتَدا اللَُّه يَتْرزُيُتَدا َوإايَّاُثْم َوُهَ  السَّ  ََ مايُع اْلَعلايُم َولَلان َعأَْلتَتُدم مَّْن 
ََ َواْلَقَمتتتَر لَيَتُقتتت ُلنَّ  تتتْم تتتَماَواتا َواأْلَْسَ، َوَعتتترََّر الشَّ تتتْن عابَتتتاداها  السَّ اللَّتتتُه  َتتتَأؤَّ يُتْمَ ُك نَاللَّتتتُه يَتْبُستتتُط التتتر ْزَق لاَمتتتن َيَشتتتاُء ما

َتا لَيَتُقت ُلنَّ َويَتْقداُس َلُه إانَّ اللََّه باُكل  َشْيءا َعلايٌم َولَلان َعأَْلتَتُدم مَّن نتَّزََّل ماَن السََّماءا َماءك  ََأْحَيا باها ا أْلَْسَ، مان بَتْعتدا َمْ ةا
نْتَيا إاالَّ هَلْتٌ  َوَلعاتٌب َوإا ا تَرَخ هلَاتَي احْلَيَتتَ اُن لَتْ   للَُّه ُيلا احلَْْمُد لالَّها َبْل َاْثريَتتُرُهْم اَل يَتْعقالُت َن َوَمتا َهتذاها احْلَيَتاُخ التدُّ َا نَّ التدَّاَس اْذ

 َثانُ ا يَتْعَلُم َن{ ّو ها ثري ..
ملعروف والندتتي عتتن املنكتتر  وبم التتدنيا والتزهيتتد  يدتتا واألمتتر ومتتن الستتنة عتتائر احاديتت  اهلعتترخ واجلدتتاد واألمتتر بتتا

بالنظر إىل اذَرخ واهنا هي داس القراس  واحادي  الفتنت  والصترب علتى ا متان والفتراس بالتدين متن الفتنت  والريبتات 
 على احلق...!

لنعبده ون ّحده ونعمل بطاعته  واملقص د ان الكتاب والسنة داالن مبا ال مزيد عليه على اننا إمنا َلقنا اهلل تعاىل 
وان هتتذا هتت  االمتحتتان واالبتتت ء والتكليتت  التتذي هتت  الفايتتة متتن إجيتتاد اهلل تعتتاىل لنتتا  وان النعتتاح  يتته وعبتت سه 
بس م وت  يق ه  الف ح حقا والف ز حقا وه  النعاخ  وان اهلل تعاىل متن لطفته وسمحتته وّعتع علينتا يف املباحتات 

يصلح نف عنا ويسايسدا وال ينّفرها وال يشق عليدتا  وانته إبا تعتاس، نصتيب التدنيا متع  ويف األَذ من الدنيا مبا
نصيب اذَرخ  إن يان ن النعاح ودعتت س الفت ح عنتد اهلل تعتاىل يقضتي ب جت ب تقتدمي اذَترخ علتى التدنيا  وان 

لتيت ال ينفتع صتاحبدا شتيء الكفر والشرك باهلل تعاىل ه  الظلم العظيم وه  الفتنة الكربى وه  املصتيبة العظمتى ا
معدا  وانه من اجل بلك ابت نا اهلل تعاىل بفر، اجلداد وبذل دمائنا وإزهتاق اسواحنتا والتعتر، للتلت  والعطتب 

 واألَطاس واملشاق  لنحفظ ديننا وليستمّر بقاؤنا على ت حيده عز وجل والعمل بطاعته...!
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 واهلل املستعان.
 احلاصل : 

حّرضتتنا عليتته    تتإن النتتا رين علتتى األّلتتب لتتن يستتّدوا احلاجتتة   تتإن عتتّدوها يف متتل اننتتا مدمتتا دع نتتا للعدتتاد و 
  الفالب اهنا ال تسّد يف ثل احملاّل.

ترلدين إىل األس،!
ُ
 اين هم النا رون للعداد يف مقابل القاعدين اخلابلني وامل

 تق ل إن هذه اجلبدات تتا  إىل ملي نني.. 
 طيب..

 ن جمم ع ازيد من ملياس مسلم! وملابا ال نعطيدا ملي نني م
 سبعدم على األيل يادسون على النف   شباب وسجال اي ياء اصحاء..!

 يعين : ازيد من مائتني ومخسني ملي ناك.
 ل  اَذنا منه ا نني )ملي نني( نفروا إىل اجلداد .. ما املشكلة!

نا الععزخ يف ب دنا!  هل عتضيع ع ائلنا واطفالنا وشيَ 
 ال..

 البطالة والضياع يف عاملنا العريب وا ع مي الي م واعترب وتأمل.!انظر إىل 
مع اننا ال نطلب مليت نني   بتل يكفتي عشتُرها إن شتاء اهلل  اي ملتتا الت ا  متن النتا رين للعدتاد املدتاجرين  ّت  

 اهل ثل بلدا من الب د اليت  يدا جداد.
 ل مسلم ان يلَحتَق بالقا لة.ذ إننا عندما ندع  إىل اجلداد وحنّر، عليه  نريد من ث

 إبا اعتعاب ألمر اهلل تعاىل  وحلاتق بالقا لة  وانضم إليدا   إنه يد يك ن يف الساية ويتد يكت ن يف احلراعتة ويتد 
 يُمَمتر ان يبقى يف مله لشفل هناك لإلع م واملسلمني.

 عشر العشر مندم. واحلاصل انه ال يد لّنك  ّيل ان ينفَر ثُل املسلمني وال اثريرهم وال ح 
 ألن النف  املأم س به معناه ما اشرنا إليه.

 واهلل اهلادي إىل ع اء السبيل.
وعتتمالك عتتن عتتر، اجملاهتتدين هدنتتة متتع العتتدو يف بعتتت األمتتاثن حتت  حيشتتد املستتلم ن يتت ةم يف مكتتان متتا ذ 

 ينطلق ا منه.. 
 ب حاجة املسلمني إىل بلك. عقد اهلدنة هذه مسألة اَرى  وهي يف ثل مكان وزمان ـسبدا  ـس

  قد يك ن ما بثرته ان  له تأ   ويد ال يك ن  ـسب ثل حالة.
 واجملاهدون ل  ساوا بلك  من حي  األصل ال مانع.

سبدا.  ولكن هذا ثما يل  لك يُدَسس يف ثل حالة على حدخ ـو
 قه.ألن مقصد ت عيع سيعة اجلداد ونشره يف اوعع نطاق  ه  مقصد معترب ومطل ب تقي

 وايضا احيانا يك ن التعدد للساحات َادما بعضه لبعت..
 با ضا ة إىل ع امل اَرى ثري خ تتداَل.
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  دذا ثله ينظر  يه على وجه التكامل والشم ل ويُرى ما ه  املناعب.
 واهلل امل  ق.

متن يبيتل اسج  انين  دم  عمالك على مرادك   إن ب يكن  العتذس مرجتّ  منتك ومتن ثتل اا  ولتيكن متا يلنتاه 
 املناعبة وت اسد األ كاس  ويف بلك ٌَ  إن شاء اهلل.

 

 عمال األا : ابن اخلتاس 
 الس م عليكم
 شيرنا احلبيب

هتتل متتن احلكمتتتة يف ضتتل اهلعمتتة الصتتتليبية ان تفتتتح احلرثتتات اجلداديتتتة املعاصتترخ يف هتتدا ال يتتت  النتتاس علتتتي -1
 احدخ األن!انضمتدا املرتدخ ام ان احلكمة تقتضي الصراع مع جبدة و 

يف املفتتترب األيصتتتى مسعنتتتا بضتتتد س ،اعتتتة امسدتتتا الت حيتتتد و اجلدتتتاد  هتتتل هتتتي متتتن ضتتتمن احلرثتتتات اجلداديتتتة -2
 املعاصرخ وماهي  رصدا يف النعاح ادا ما ثرست التعربة اجلزائرية!

هتتتتل هنتتتتاك تنستتتتيق او مشتتتتروع ت حيتتتتد للحرثتتتتات اجلداديتتتتة املعاصتتتترخ متتتتن العتتتتراق اىل ا فانستتتتتان والصتتتت مال -3
 لسطني و اجلزائر و املفرب!و 

 جزاك اهلل َ ا يا شيرنا.
 

 اجل اب : 
ت هذا  يه تفصيل  وضتل  ـسب األح ال   قتد ت جتد يف بلتدا متا  رصتة للتدَ ل يف حتربا متع العتدّو احمللتّي  1

 املرتد  ـي  تت  ر مق مات جناح هذا املشروع اجلدادي من وج د انصاس )شعب و،د س وبيلتة مديلتة مستاعدخ(
ووجتتتت د ضتتتترف عياعتتتتي َتتتتادم ومستتتتاعد  وضتتتترف اجتمتتتتاعي وايتصتتتتادي  ومتتتتن حيتتتت  يتتتت خ احلرثتتتتة ا عتتتت مية 

 واعتعدادها  ّو  بلك.
  عندئذ  ليت ثل ا على اهلل.

ألن األصل ه  املشتروعية بتل وجت ب اخلترو  علتى نظتام حكتم التردخ   ومنابذتته وماسبتته  زالتته وتفيت ه  هتذا ال 
 إشكال  يه وال نطيل به.

 كن ننظر يف القدسخ على بلك..ل
 ويف إمكان ان يك ن َروجنا م  قاك ناجحا مسددا او ّ  بلك.

 ولنا بعت السعة وهلل احلمد واملنة يف اَتياس ال ي  املناعب والظرف.
 املدم ان النية معق دخ والعمل جاسا والسعي ما،ا دائما.

  من وجدوا  رصة مناعبة    مننعدم   بل نشّععدم وننصرهم.
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وامتا ّتت  بلتك اي متتا ب ت جتد الفرصتتة املناعتتبة وا مكانيتات اجليتتدخ للنعتاح واالعتتتعداد اجليتد   نتترى ان يت جتته 
الشتتباب للعدتتتاد يف الستتتاحات املفت حتتة وينصتتتروا إَتتت اهنم  يدتتا   وليعلمتتت ا اهنتتتم بتتذلك يتتتام ا بال اجتتتب وعملتتت ا 

 لب دهم وشعبدم واهلدم.
 ر هلم  وتق ية وإعداد.ألن نصر اجملاهدين يف اي مكان ه  نص

واذن صتتتاَس اجملاهتتتدون عامليتتتاك ومليتتتا اثريتتتر استباطتتتا وت محتتتاك وتناصتتتراك  ومعتتترثتدم تكتتتاد تكتتت ن واحتتتدخ  واي انتتتاس 
جياهدون يف اسضدم وبلدهم عدواك مرتدا ملياك   إهنم عيعدون انفسدم ال مالة يف م اجدة الق ى الصدي صليبية 

 العاملية بقيادخ امريكا.
  باجلزائر والصحراء  والص مال اذن.واعترب

 واهلل امل  ق  ال إله ّ ه وال سبَّ ع اه.
 وهنا احب التنبيه إىل مسألة : 

وهي ان بعت ا َ خ يستدل ن بقت ل اهلل تعتاىل : }يتا ايدتا التذين آمنت ا يتاتل ا التذين يلت نكم متن الكفتاس{ علتى 
نتقال إىل ّ ه األبعد منته مطلقتا  يتال ا : ألن العتدو احمللتّي هت  وج ب البدء بالعدّو احمللّي املرتّد  وعدم ج از اال

 األيرب وه  معو "الذين يل نكم".
 وهذا االعتدالل ّ  عديد..!

األمتر باجلدتتاد لفتتح التب د ونشتر ديتن ا عتت م  -واهلل اعلتم مبتراده عتز وجتل–ألن املتراد متن اذيتة علتى متا يظدتتر 
االعتتت اء )اعتتت اء البتتدء هبتتذا او باك( وهتت  األصتتل   تتإن املتتأم س بتته هتت  والستتعي  دَتتال النتتاس  يتته   فتتي حتتال 

يتتتال األيتترب  تتاأليرب  والستت  علتتى هتتذا املنتت ال لفتتتح البلتتدان ونشتتر ديتتن اهلل تعتتاىل  وإَتترا  العبتتاد متتن عبتتادخ 
 العباد إىل عبادخ سب العباد.

 ّو يبل ّ ه.!وليَ يف األية تعّرٌ، ملا إبا ثان  احلاجة ياضية بالبدء بقتال عد
 بل اذية مس ية ألمر املسلمني بأن يقاتل ثُل ي م يف ناحيتدم َمْن يليدم من الكفاس  لينشروا دين اهلل تعاىل.

يال الطاهر بن عاش س سمحه اهلل يف تفس ه : "ثان ،يع ب د العرب ََلص لإلع م يبل حعة ال داع   كانت  
نصتتاسى العتترب  وثتتان ا تتت  حكتتم التتروم   كانتت  ّتتزوخ تبتت ك اول   تت م بتت د ا عتت م جمتتاوسخ لتتب د الشتتام مقتترّ 

ّتتتزوخ لإلعتتت م جتتتتاوزت بتتت د العتتترب إىل مشتتتاسف الشتتتام وب يكتتتن  يدتتتا يتتتتال ولكتتتن ُوضتتتع  اجلزيتتتة علتتتى ايْتلَتتتَة 
وُبصرى  وثان  تلك الفزوخ إسهابتاك للنصتاسى  ونزلت  عت سخ بتراءخ عقبدتا  كانت  هتذه اذيتة ثال صتية باالعتتمراس 

ّزو ب د الكفر اجملاوسخ لب د ا ع م ـي  ثلَّما اعتقر بلد لإلع م وثان جُتاوسه ب د ثفر ثان حقاك على على 
املسلمني ّزو الب د اجملاوسخ. ولذلك ابتدا اخللفاء بفتح الشام ذ العراق ذ  اسس ذ انرين ا إىل مصتر ذ إىل إ ريقيتة 

 تدائياك تكملة لألمر مبا يتعني على املسلمني يف بي ل ّزوخ تب ك."اهتتذ األندلَ.  اجلملُة مستأنفة اعتلنا اك اب
او نقتت ل : متتا يف األيتتة هتت  األصتتل  وهتت  حتتال االَتيتتاس  وإن شتتل   قتتل حتتال اعتتت اء األمتتر يف البتتدء هبتتذا او 

تد مرّجح للبدء بأيدما  يعَمل به.  هبذا   إبا ُوجا
رصتتيص مبتتا تتتدّل األدلتتة علتتى اعتبتتاسه متتن تقتتدمي او تتتأَ  او وبعبتتاسخ اَتترى  تتت "التتذين يلتت نكم" عمتت ٌم يابتتل للت

. واهلل اعلم  مانعا
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 تتإبا ثانتت  حاجتتة املستتلمني ـستتب متتا يعطيتته النظتتر لإلعتت م واملستتلمني )للمصتتلحة الدينيتتة واألَرويتتة اوال  ذ 
ع نتتاك لنتتا علتتى متتا الدني يتتة( داعيتتةك إىل البتتدء بالعتتدّو الفتت ين ألنتته األعتتدل  نقتتدس عليتته ونتقتت ى بأَتتذه  ويكتت ن 

بعتده  وإىل ّت  بلتتك متن األعتتباب  وتتأَ ا ّت ه ألنتته يت ّي سمبتتا اهنكنتا البتدء بتته وألن اعتباب الفلبتتة عليته لتتيَ 
 مت ا رخ ثما هي يف األول   إننا نبدء بذلك األول املذث س وه  األبعد  وليَ يف القرآن والسنة ما منع بلك.

يت مبناهتتا علتتى تقيتتق املصتتاحل الشتترعية األَرويتتة والدني يتتة متتا امكتتن  بتتل هتتذا هتت  مقتضتتى السياعتتية الشتترعية التت
ود تتع املفاعتتد متتا امكتتن  بشتتر  ثتت ن بلتتك ثلتته يف حتتدود متتا ابن اهلل  يتته  مبعتتو اال ضتتال  شتترعه وال يتعتتدى 

 احلدود اليت وضعدا عز وجل.
 يال ابن يدامة يف املفين : 

 ."مسألة يال : ويقاتل ثل ي م من يليدم من العدو
األصتل يف هتذا يت ل اهلل تعتاىل }يتا ايدتا التذين آمنت ا يتاتل ا التذين يلت نكم متن الكفتاس{ وألن األيترب اثريتر ضتترسا 
ويف يتالتته د تتع ضتترسه عتتن املقابتتل لتته وعمتتن وساءه  واالشتتتفال بالبعيتتد عنتته مكنتته متتن انتدتتاز الفرصتتة يف املستتلمني 

لكرتونية عندي    اجع[ حيكت ن عتن ابتن املبتاسك انته ييتل الشتفاهلم عنه. ييل حص ل ]ثذا مّر اك يف النسرة اال
له ترث  يتال العدو عندك وجل  إىل هاهنا! يال همالء اهل الكتاب   قال اب  عبد اهلل ]يعين ا متام امحتد[ : 
عبحان اهلل ما ادسي ما هذا الق ل! يرتك العدو عنده وجيىء إىل هاهنا!! ا يك ن هذا او يستقيم هذا! ويد يتال 

  تعاىل }ياتل ا الذين يل نكم من الكفاس{ ول  ان اهل َراعان ثلدم عمل ا على هذا ب جياهد الرتك احد.اهلل
وهتتذا واهلل اعلتتم إمنتتا  علتته ابتتن املبتتاسك لك نتته متربعتتتا باجلدتتاد  والكفايتتُة حاصتتلة بفتت ه متتن اهتتل التتدي ان واجنتتتاد 

 اهد حي  شاء ومع من شاء. املسلمني  واملتربع له ترك اجلداد بالكلية   كان له ان جي
إبا  ب  هذا  إن ثان لته عتذٌس يف البدايتة باألبعتد لك نته اَت فَّ او ملصتلحة يف البدايتة بته لقربته وإمكتان الفرصتة 

 منه  او لك ن األيرب مدادنا  او منع من يتاله مانع     بأس بالبداية باألبعد لك نه م ضع حاجة."اهتت 
 وباهلل الت  يق.

 

 : عكرمة املدين : عمال األا
_ما ه  ساى  ضيلتكم ىف التدديدات األمريكية  يران وهل امريكا  عت  تنت ى ضترب إيتران وإن حتدد بالتك 2

  مابا تت يع ن ان حيدد ىف املنطقة وهل عيك ن ىف صاحل اجملاهدون ام ال !
..... 

خ ودهتتب وهتتل تعتقتتدون ان _متتا هتت  سايكتتم ىف العمليتتات التت  حتتد   ىف اس، الكنانتتة مريتتل طابتتا وشتترم الشتتي1
هتتتذه العمليتتتات جداديتتتة ! وهتتتل هتتتذه العمليتتتات تفيتتتد اجملاهتتتدون ! ومتتتا سايكتتتم ىف إعتتتتدداف الفنتتتادق ىف بتتت د 
املسلمني بصفة عامة مع العلم انه ي جتد متن املستلمني متن يعمتل ىف هتذه الفنتادق ومتا تقيتيمكم هلتذه العمليتات 

 ح  هذه العمليات !ال  حد   ىف عيناء وعملية  نادق عمان وهل جن
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اصتتة ىف جزيترخ العتترب مريتتل عمليتتة إبقيتتق األَتت خ وهتتل هتتذه 8 _متا هتت  تقيتتيمكم لعمليتتات إعتتتدداف البتترتول َو
العمليات حقق  اهدا دا ىف جزيرخ العرب وهل جي ز ان يقتل حراس هذه املنشلات مع ان همالء احلراس سمبتا ال 

 سن باجلدل  دل جي ز يتلدم !يعر  ن اهنم حيرع ن منشلات امريكية ويك ن ا معذو 
_ماه  تقييمكم ل ضع امريكا اذن هل بدات  ع  مرحلة ا هنيتاس ومتابا تت يعت ن بتد ا نستحاب االمريكتى 11

من ا فانستان والعراق ! وهتل اجملاهتدون ع ضت ن هبتذه احلتال ام اهنتم عتيحاول ن جتر امريكتا إىل حترب جديتدخ 
 مريكا مرخ آَرى هل عيكرسون هعمات عيبتمرب مرخ اَرى !ومابا تت يع ن ان يفعل اجملاهدون جلر ا

_اسج  من  ضيلتكم ان تعط نا نظرخ مستتقبلية للمست خ اجلداديتة اى انته بعتد مختَ اس عشتر عتن ات ثيت  12
 عيك ن احلال ىف العراق و لسطني وا فانستان والشيشان والص مال وداس  س !

وانتا اعلتم ان هنتاك اعتللة مكترسخ ولكتن انتا ثتبتدتا ألن  يدتا  واسج  من  ضيلتكم ان تسام ؤ على هذه ا طالة
 زيادخ

 وإعلم ا انكم ىف القلب وجزاثم اهلل َ ا
 

 اجل اب : 
( : اضتتن ان امريكتتا عنتتدها  ستتحة وليستت  مستتتععلة لضتترب إيتتران  ملشتتاثلدا الكريتت خ  وألن 2جتت اب الفقتترخ )

ري ا اذن   دي تكتفي اذن بالضف طات واملنتاوسات  لكتن األوضاع ا يليمية والدولية والراي العام ال يساعدها ث
ضتين األثيتتد ان امريكتتا عتضتترب إيتتران يف حتال متتا تأثتتدت متتن ايرتاهبتتا متن امتتت ك الستت ح النتت وي  وهتتذا ثمتتا 

 يل  التزال  يه  سحة.
 واملعادلة األمريكية هي ثما عرّب عندا احد اعضاء الكنعرس األمريكي بق له : 

 إيران إال امت ك إيران للس ح الن وي.ال اع ا من ضرب 
  دذه العباسخ اضندا خلص   لسفتدم للم ض ع تلريصا دييقا.
 لكن هدنا مسألة من املدم التفّطن إليدا وتأملدا   وهي : 

 ان إيران مستعدخ ألن تتحال  مع امريكا يف مرحلة من املراحل.
نتتدما تتترى بلتتك مناعتتبا هلتتا ـستتب  لستتفتدا الطائفيتتة مبعتتو : انتته ال متتانع عنتتد إيتتران ان تتحتتال  متتع امريكتتا ع

 العنصرية.
ألن إيتتران دولتتة سا ضتتية طائفيتتة  يائمتتة علتتى ديتتنا م ضتت ع  ديتتنا هتت  مبعتتو الطائفتتة والق ميتتة واهل يتتة املليّتتة   فتتي 

 احلقيقة ليَ عندهم دين..!!
 وعلم. ألن الدين الذي عندهم ليَ ه  الدين الذي بع  اهلل به سع له صلى اهلل عليه

   ت حيد وال عبادخ هلل على احلقيقة  وال طاعتة هلل علتى احلقيقتة  وال نظتر لآلَترخ  هتذا ّت  م جت د  اللدتم إال 
 يف ا راد.

إمنتا ديتتندم هت  : الطائفتتة  حنتن  ولنتتا   وعنتتدنا  و"امتاعنتا"    تتاسس  َلتي   تتاسس  وامرباط سيتة  تتاسس  وحضتتاسخ 
  يدم. اسس  واالمتياز والعنصرية املشَربة 
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 ليَ هناك نظر حقيقي إىل اهلل والي م اذَر.!!
واحلاصتتل اهنتتم لتتيَ عنتتد هتتذه الدولتتة متتا منتتع ان تكتت ن يف اي ويتت  هتتي وامريكتتا اصتتدياء وحلفتتاء  حتتني تتترى 

 بلك مققا ملصلحتدا.
 ليَ هناك مانع من دين حقيقّي..

 وما هي مصلحتدا !
يتة املبنيتة علتى اعتاس متزي  متن التدين الطتائفي املشتاس إليته  مصلحتدا هتي : االنتصتاس الطتائفي  واهليمنتة ا يليم

 والعنصرية الفاسعية الق مية اجلاهلية.
 ومابا عن إعرائيل!

ليست  هنتاك مشتكلة  متتا  يتران وإعترائيل..!! إبا حققتت  مصتلحتدا ا يليميتة املتمريلتتة يف ثلمتة واحتدخ خمتصتترخ 
 سهم اهلل على بلك.!هي : االنتصاس على اهل السنة والسيطرخ عليدم  ال يدّ 

 بعدها إبا حاسب  إعرائيل او ب تاسب هذا ثله ممكن  وعيك ن ـسب ما يناعب بعد بلك.
 وإعرائيل بعيدخ عندا هناك يف  لسطني..!

لكن معرثة إيران والرا ضة احلقيقية هي متع اهتل الستنة  واالنتصتاس املنشت د عنتدهم هت  الفلبتة واهليمنتة علتى اهتل 
 مندم ايضا..!! السنة  واالنتقام

والنزاع بني إيران وامريكا ه  يف حقيقته لتيَ نزاعتاك دينيتاك   تإيران والنصتاسى احبتاب يف عتدخ نقتا  التقتاء  وإيتران 
مع املرتدين احباب يف عدخ نقا    وإمنا النزاع بيندتا وبتني امريكتا هت  يف جزئته األثترب ثتأي نتزاع يقتع بتني البشتر 

 والنف ب وامللك والسلطان وعائر الشد ات.على املصاحل واملنا ع والسيطرخ 
 واهلل اعلم.

 واما هل إبا ضرب  امريكا إيران عيك ن بلك يف صاحل اجملاهدين  وثي  نت يع!
  نعم   نرج  ان يك ن يف صاحل اجملاهدين  يف اجلملة.

تصتل   ضتى لكن املت يع هذا شيء صعب حصره بالك م والفكرخ   تاهلل اعلتم  ثتل شتيء متمتل  واملت يتع ان 
 وتّ الت ثب خ. 

 وبكل حال : اجملاهدون ليَ عندهم ما ضش نه يف هذا الصدد.
 ونسأل اهلل تعاىل ان جيعل العايبة للمسلمني.

 اللدم إنا نسألك ما يضيَ  لنا من امرا ان جتعل عايبته لنا سشدا.. آمني
 ( :1ج اب الفقرخ )

، الكنانتة مريتل طابتا وشترم الشتيخ ودهتب ّو هتا   معل متايت بالنسبة للعمليات املشتاس إليدتا الت  حتد   ىف اس 
 عندا يليلة   من الصعب علّي الك م على آحادها وتق مدا.

لكتتن ضتترب احلك متتة املرتتتدخ املصتترية ومصتتاحلدا ومفاصتتلدا االيتصتتادية ّو هتتا  وإحيتتاء األمتتة باجلدتتاد وتريتتك 
هتتتي يف اجلملتتتة مصتتتاحل معتتتتربخ إن شتتتاء اهلل   ينظتتتر ال ضتتتع الراثتتتد علتتتى الفستتتاد  هتتتذا األصتتتل  يتتته املشتتتروعية  و 

 اجملاهدون يف آحادها.
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التفاصيل  من حي  إصابة مسلمني ّو ها  وهل له وجه شرعي او ال  هذا يف ثل حالتة ـستبدا  نتتكلم  يدتا 
حتني تكت ن عنتدما معل متات ثا يتة  لكتتن بصتفة عامتة حنتن متع ثتل متتن جياهتد حك متات التردخ وضتر  عليدتتا يف 

اهلل سا عا ساية الدين  وإن اَطأ  نقّ مته ونستدده  لكتن ال نصتّد عتن اجلدتاد وال مننتع منته ل جت د األَطتاء   عبيل
 ح  ل  ثان هذا اخلطأ ه  انقتال مسلمني احيانا.!!
 واخلطأ نرّده ونعطيه دسجته من ا نكاس  وننصح ونقّ م.

 .وهذا لعلنا نزيد الك م عليه يف م ضع آَر إن شاء اهلل تعاىل
وث هنتتا تفيتتد اجملاهتتدين اي يف عتتائر العتتاب ويف املنطقتتة   دتتذا متتن الصتتعب علتتّي تديتتده مبعل متتايت القليلتتة ايضتتاك  

 وليتنا نستطيع ان نسأل اجملاهدين عن بلك!
 لكين اميل إىل انه يفيد.

شتروعية  ويبتعتدوا وننصح اجملاهدين دائما يف اي مكان بق خ التريّب  والتحّري  وان يضرب ا األهتداف ال اضتحة امل
سب متا مكتندم  عن مل االشتباه  وان يتصل ا بإَ اهنم اجملاهدين يف القاعدخ وينّسق ا ويشاوسوا ما اعتطاع ا ـو

 يف ضرو دم  واهلل املسمول ان يعيندم ويق يدم ويسددهم ويباسك يف جدادهم ويتقبل مندم.
 واما اعتدداف الفنادق ثالذي حصل يف عمان ويف عيناء!

  يه تفصيل  ولعلنا نتكلم عليه إن شاء اهلل يف م س املسائل الفقدية.  دذا
ان هتتذا ال صتت  ال  -إن شتتاء اهلل–لكتتن ال بتتأس ان ايتتّدم اجلتت اب هنتتا عتتن عبتتاسخ "يف بتت د املستتلمني"    تتاحلق 

بتت د  تتتأ   لتته يف حكتتم املستتألة  بتتل التتتأ   ل جتت د املستتلم التتذي مكتتن ان يصتتاب )يقتتتل( او عدمتته  امتتا ث هنتتا
مستتلمني او ّتت ه  تت  تتتأ   لتته متتا دمنتتا نعلتتم تفاصتتيل حتتال النتتاس امل جتت دين يف احملتتّل )الفنتتدق او ّتت ه(  وإمنتتا 
يك ن هلذا ال ص  )ث هنتا يف بت د املستلمني او يف بت د الكفتاس( تتأ ٌ  حتني جندتل احت ال النتاس يف احملتل التذي 

 ئن ونعترب الداس.. واهلل اعلم.ه  اهلدف  ألننا حيندا عنرجع إىل الع مات والقرا
اصتتة ىف جزيتترخ العتترب مريتتل عمليتتة إبقيتتق 8جتت اب الفقتترخ ) ( : ]متتا هتت  تقيتتيمكم لعمليتتات إعتتتدداف البتترتول َو

األَ خ وهل هذه العمليتات حققت  اهتدا دا ىف جزيترخ العترب وهتل جيت ز ان يقتتل حتراس هتذه املنشتلات متع ان 
 ن منشلات امريكية ويك ن ا معذوسن باجلدل  دل جي ز يتلدم![همالء احلراس سمبا ال يعر  ن اهنم حيرع  

اصتتة يف جزيتترخ العتترب   تت  ادسي   يمتتا يتعلتتق لتتدواها واول يتدتتا   تتاهلل  بالنستتبة لعمليتتات اعتتتدداف البتترتول َو
 اعلم.

لكن اصل مشروعية ضرب ايتصاد مريل هذه الدول املرتدخ  هذا صحيح  مادام هتذا املتال وهتذه املمتلكتات هتي 
بيد املرتدين يتق ون هبا  ويعين ن هبا اولياءهم الصليبيني على حرب املسلمني  وان يف ضترهبا مصتلحة للمستلمني 
يف حرهبم  ال بشر  ث هنا يف ا يليم نفسته بتل يف اي مكتان  ثمتا لت  يصتدوا س تع اعتعاس البترتول وساوا ان بلتك 

 العاب  وهكذا. ضدم يضيتدم اليت هي يضية اجلداد واجملاهدين بصفة عامة يف
 إمنا الك م يف تقق الفائدخ واجلدوى السياعية  والتأثد مندا.

 واما مسألة وج د حراس لتلك املنشلات يقَتل ن  ع اء ثان ا جداال او عاملني   أنا اي ل لك شيلا : 
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يف مكاهنتا  ذ إبا ان  يرسَت ان هذه الدولة ثا رخ مرتدخ  وجَب اخلرو  عليدا وإزالتدتا وتنصتيب حكتم إعت مّي 
يرسَت  ع  اخلرو  والشروع يف هذا العمتل   أعلنتَ  احلترَب  وبتدات القتتال   الستمال عتن ا تراد يقتلت ن يف هتذه 
احلتترب  ال ينبفتتي ان يرجتتتع علتتى بلتتك األصتتتل با بطتتال  بتتل عليتتتك ان تستتتمر يف احلتترب  عتتت اء ثانتت  حربتتتاك 

 حامسة او ثان  حرب اعتنزاف ط يلة املدى..!!
 تل جيش وجند تلك الدولة.. أن  تقا

 وال تسأل ثبَ  عمال عن إع مدم او ثفرهم..!
 وان  تضرب ايتصادها وام ثدا وتفسد ام اهلا وةلكدا  س ا هلا وإضراساك هبا...!

 وان  باجلملة َتاسُس حرباك  بكل معو ثلمة حرب..!!
 وما احلرُب إال ما علمتْم بيتم  ** وما ه  عندا باحلدي  املرّجما 

 لكن حنن ب  شك مقّيدون بأحكام الشرع املطدر..
  األصل اننا ال نقتل مسلماك..

لكتتن ألجتتل اَتتت   النتتاس  وألجتتل  ستتادهم ويلتتة ديتتندم  التتذي جيعلدتتم يك نتت ن متتع املرتتتدين وضتتدم ن الدولتتة 
يف ثسب عيشه يف  املرتدخ  وي ال هنا بدَل ان يق م ا بال اجب يف اخلرو  عليدا  وامريلدم طريقة الساث  الساعي

ر دتا والرثت ن إىل  وضائفدا ومرا قدا  وبلك مرّده يف األثرير ال إىل اجلدل  بتل إىل اَتيتاس احليتاخ التدنيا وزينتدتا وَز
العاجلة وإىل الراحة والدعة واملستكنة والرضتى خبفتت العتيش يف بلتة  يتزيّن ثتل بلتك شتبدات املشتّبدني املمتّ هني 

 ا ال الدين...!من علماء الس طني وعلماء الدني
 اي ل ألجل بلك    إن الناس انقسم ا  ريقني يف هذه املسألة :

 ريق ساى ان بلك مانع من اجلداد   )بعد تسليمدم بأن احلك مة مرتدخ  وان اخلرو  عليدا وجدادها مشروع يف 
 تصتتيبكم  األصتتل( واعتتتدل بنحتت  ي لتته تعتتاىل : }ولتت ال سجتتال مممنتت ن ونستتاء مممنتتات ب تعلمتت هم ان تطتتموهم

 مندم معرّخ بف  علم{ اذية  وبعم م ادلة ترمي يتل النفَ املسلمة.
و ريتق آَتتر ّلّتتب األمتر باجلدتتاد  وإن حصتتل يف ا نتاء بلتتك انقتتتال بعتت املستتملني احيانتتاك  متع وجتت ب التحتتّري 

ن اجلدتاد اوجتُب يدس االعتطاعة  اعين تّري اال يصاب املسلم  ووجد هذا الفريتق يف مستألة التترتس مستتنداك  وا
من ت يي يتل مسلما او بعت املسلمني يف احلرب  و،عا بني األدلة متا امكتن   نعتدتد يف هتذا ويف هتذا  ويتال ا 
إن آية ع سخ الفتح ال تدل على املنع من ان حناسب العدّو الكا ر )احمللّي او اخلاسجّي( يف ب دنتا بت د املستلمني  

بته وا،تع العلمتاُء علتى مشتروعيته )اخلترو  بتاحلرب والقتتال علتى احلتاثم إبا   بل هذا واجٌب يد ابن اهلل  يته وامتر
ثفتتتر(  تتت  يُعتتتاس، باذيتتتة املتتتذث سخ  بتتتل إمتتتا ان نقتتت ل إن املنتتتع يف اذيتتتة يتتتدسّي ال شتتترعّي  او َتتتاصٌّ  او نقتتت ل 

هتتذه اذيتتة الكرمتتة برتجتتيح األدلتتة األَتترى الكريتت خ  ونكتتُل علتتم هتتذه اذيتتة إىل اهلل تعتتاىل.... وتكلمتت ا يف تفستت  
بكتت م لتته وجاهتتة ثمتتا تتتراه يف ثتتتاب العمتتدخ للشتتيخ عبتتد القتتادس بتتن عبتتد العزيتتز ويف ّتت ه متتن ثتابتتات اجملاهتتدين 

 وانصاسهم.
  دذا الراي األَ  ه  ي ل اجملاهدين عم ماك.

 َو صته : نتحرى وجنتدد اال نصيب مسلماك  وحنن ماض ن يف جدادنا. 
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 قّدم إىل الناس بالبيان وا ع م والت ضيح وا نذاس والتحذير.مع االجتداد ايضا يف الت
وان هنتتتاك حتتتاالت يكتتت ن  يدتتتا اهلتتتدف ثبتتت اك معتتتترباك   نضتتترب ولتتت  يتتتتل بعتتتت املستتتلمني  وهتتتي حتتتاالت تقتتتّدس 

 بقدسها  وينظر يف ثل مندا على حدخ دساعة وتقديراك.
 واهلل اعلم.

اذن هتتل بتتدات  عتت  مرحلتتة ا هنيتتاس ومتتابا تت يعتت ن بتتد  ( : ]متتاه  تقيتتيمكم ل ضتتع امريكتتا11جتت اب الفقتترخ )
ا نستتحاب االمريكتتى متتن ا فانستتتان والعتتراق ! وهتتل اجملاهتتدون ع ضتت ن هبتتذه احلتتال ام اهنتتم عتتيحاول ن جتتتر 
امريكتتا إىل حتتترب جديتتتدخ ومتتابا تت يعتتت ن ان يفعتتتل اجملاهتتتدون جلتتر امريكتتتا متتترخ آَتترى هتتتل عتتتيكرسون هعمتتتات 

 عيبتمرب مرخ اَرى![
 ك اهلل عنك اَي الكرمي.!! اضح

 انا ال ا ّيل ان اجملاهدين عندهم هتيام وجمّرد ه اية ال تعال احلروب  او َترييل ا  م..!!
 بل يقيننا  يدم اهنم جماهدون يف عبيل اهلل على بص خ ون سا من اهلل.

حنسبدم ثذلك وال نزثي  وهم يف النداية بشر ثسائر البشر ضطل ن ويصيب ن  لكندم ـمد اهلل من َياس البشر 
 على اهلل احداك  نسأل اهلل ان يفتح عليدم ويباسك  يدم.. آمني.

بل اضن اجملاهتدين ع ضت ن بانستحاب امريكتا وتق يعدتا هنتاك يف جزيرةتا وساء األطلستي  ولتن يستاسع ا إىل جتر 
اىل امريكتتتا.. واهلل امريكتتتا وال ّ هتتتا إىل حتتترب جديتتتدخ   ستتتيك ن امتتتامدم شتتتفل ثريتتت   بعتتتد ان يكفتتتيدم اهلل تعتتت

 املستعان.
واما تقييمي ل ضع امريكا   نعم اضن ان َط االهنياس والرتاجع واالحنداس ألمريكا يد بدا  لكتن يتد يكت ن بلتك 
عتتريعا ويتتد يكتت ن بطيلتتا   هتتذا متمتتل  ـستتب عتتدخ ع امتتل  وحنتتن نرجتت  اخلتت   ونتتدع  اهلل تعتتاىل ان يدلكدتتا  

 بذلك   د ثدا ليَ ببعيد.والسنة املسلمني يف ثل مكان تلد  
 وثما يق ل علماؤنا : الدول ساعرة.

 يعين ان اهنياسها وزواهلا وإزالتدا ليَ بالشيء السدل على ثل حال  ـسب العادخ.!
وليَ شيء على اهلل بعزيز  الذي اهلتك عتاداك األوىل و ت د  متا ابقتى  و رعت َن با األوتتاد  التذين ثتان ا اشتد متن 

َلُدم م تن همالء ي خ }وثم اهل َّ متندم متن احتد او تستمع هلتم سثتزاك{ }وََثتْم اَْهَلْكنَتا يَتتبتْ كنا يبلدم من يرن هتل تت
{ق تتن مَّاتتيصا ُدم َبْطشتتاك  َتنَتقَّبُتت ا يفا الْتتباَ دا َهتتْل ما تتنتْ تت ُوا يفا اأْلَْس،ا  َتَينظُتتُروا َثْيتتَ  َثتتاَن  36يَتتتْرنا ُهتتْم َاَشتتدُّ ما }اَوَبَْ َيسا

تت تتَماَواتا َواَل يفا اأْلَ َعايابَتتُة الَّتتذايَن ما تتن َشتتْيءا يفا السَّ تتَزُه ما ُدْم يُتتت َّخك َوَمتتا َثتتاَن اللَّتتُه لايُتْععا تتنتْ ْس،ا إانَّتتُه  ن يَتتتْبلاداْم وََثتتانُ ا َاَشتتدَّ ما
تن يَتتْبلاداْم َثتانُ ا ُهتْم }اََو بَْ َيسا ُوا يفا اأْلَْس،ا  َتَينظُُروا َثْيَ  َثتاَن َعايابَتُة الَّتذايَن َثتانُ   44َثاَن َعلايماك َيدايراك{ اطر ا ما

َذُهُم اللَُّه باُذنُ هبااْم َوَما َثاَن هَلُم م َن اللَّها مان َواقا  ََ ُدْم يُت َّخك َوآ َاساك يفا اأْلَْس،ا  ََأ نتْ  21{ّا ر َاَشدَّ ما
 لكن حنن نتكلم ـسب ما تعطيه السنن الك نية وعادخ اهلل تعاىل يف َلقه.

هنيتتاس هتتذه الدولتتة الطاّيتتة الفتتاجرخ مريتتل تزايتتد مأزيدتتا ووسطتدتتا يف العتتراق  ذ انستتحاهبا  هنتتاك الع امتتل املرتيّبتتة ال
 وثذلك يف ا فنستان  وتزايد انتصاسات اجملاهدين اجلزئية عليدا يف ثل مكان  وما شابه بلك من الع امل.



 

 50 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

قتتتق للمستتتلمني بلتتتك  وهنتتتاك الع امتتتل املفاجلتتتة مريتتتل : انقتتت ب يف باثستتتتان لصتتتاحل املستتتلمني  نستتتأل اهلل ان حي
واحتمتال تتأ  ات ايتصتادية نفطيتة ّو هتا  وتتت الت يف التداَل األمريكتي وشتقاق و ستاد  ومفاجلتات ضتتربات  

 ثب خ اَرى للمعاهدين تك ن ضرمة  نسأل اهلل بلك.
 لكن بصفة عامة..

 حصل شيء من هذه املفاجلات او ال..
  أمريكا يف تراجع واهنياس .

 واحلمد هلل.
(  تت  ادسي  ال احتتب الكتت م يف هتتذا علتتى التفصتتيل  وإمنتتا نرجتت  اخلتت  متتن اهلل تعتتاىل ونعمتتل 12رخ )وامتتا الفقتت

 مبرضاته وندع  إىل اهلل على بص خ  ننتظر  رَ  اهلل تعاىل ونفَستُه عز وجل  ونسأل اهلل تعاىل العف  والعا ية.

 

 عمال األا : عبد اهلل ج اد :
وعبتتد اهلل عتتزام سمحدمتتا اهلل يف الفكتتر اجلدتتادي املعاصتتر! وثيتت  سدثتتم ثيتت  تتترون ا تتر ثتتل متتن عتتيد يطتتب   - 5

ص صتتتا عتتتيد سمحتتته اهلل ويقتتت ل إنتتته يطعتتتن يف الصتتتحابة ويف األنبيتتتاء معتتتاب اهلل ويتتتمول  علتتتى متتتن يطعتتتن  يدمتتتا َو
 الصفات ّو  بلك  والشيخ عبد اهلل عزام ثان إَ انيا ايضا!

 املعذسخ باسك اهلل  يكم
 

 اجل اب : 
لعتاملني والعَلَمتنْي اجلليلتني املتذث سين تأ  أتتا يف احلرثتة ا عت مية املعاصترخ بعامتةا  ويف احلرثتة اجلداديتتة الشتك ان ل

على وجه اخلص ص  ثما للكريت ين ّت هم تتأ  هم املميّتز  وهتذا متن  ضتل اهلل تعتاىل يمتيته متن يشتاء  نستأل اهلل 
 ويعلَي عنده دسجتدما.. آمني ان جيعله يف ميزان حسناةما  وان يرمحدا ويتقبل مندما

وا رأا ضاهر يف الفدم هلذا الدين  واحليتاخ هبتذا التدين واملت ت عليته  ويف تتدبّر القترآن والعت دخ إىل هدايتته والعتيش 
يف ض له  والتصّدي لفتنة ال ي  الكربى اال وهتي  تنتة حك متات الترّدخ التيت نبتذت شتريعة اهلل وساءهتا وحّكمت  

ع اسهتتتا وتبيتتتني  ظاعتتتة  ستتتادها  والتحتتتريت علتتتى جدادهتتتا  وإحيتتتاء األمتتتة بتتتالقرآن  شتتتريعة الطتتتاّ ت  وثشتتت 
 واجلداد  ّو  بلك من املناحي.

 ذ ثل إنسان ه  عرضة للرطأ والنقص والتقص .
ذ من ي له ويرد إال سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم  وثل يَم

ر َت ه وحُستن بت ؤه يف ا عت م  وعتراف ترّيته ولكننا ن ازن بني َ  ا نسان وشره وحستناته وعتيلاته   متن ثريُت
للص اب واخل  ونصره للحق  وييامته بتأمر اهلل تعتاىل وبذلته يف عتبيله  وجدتاده  ونصتحه  وضدتر صتديه والحت  

 ع ئم إَ صه وتق اه هلل سب العاملني   دذا ه  الفاضل الكامل  عليك به. 
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 سخ يف ـر حسناته و ضائله.ذ يد تك ن له اَطاء ثب خ او صف خ    دي مفم  
 وثما َتريل بعت علمائنا يف هذا املقام بق ل النيّب صلى اهلل عليه وعلم "إبا بلغ املاء يّلتني ب حيمل اخلب ".

وحنن نظن لدسجة تقرتب من اليقني ان هذين الرجلني السّيدين العظيمني : عيد يطب  وعبد اهلل عزام  ثانا من 
 اخل  واحملبة هلل ولرع له والنصح للمسلمني.اهل الصدق والص ح والرب و 

 ثذلك حنسبدما واهلل حسيبدما.
 واخلطأ حنن نرّده ممن ثان  م  علمناه.

 ولكن بالعدل والقسط  وبأدب مع اهل الفضل وعادات املسلمني.
ستائل وتأويل عّيد يطب سمحه اهلل للصفات  د  َطتأ معتروف  تتابع  يته الكريت ين متن العلمتاء ممتن ينتستب يف م

 االعتقاد إىل مذهب األشاعرخ ّو هم.
  دذا َطأ معروف الك م  يه.

واما انه يطعن يف األنبياء  معاب اهلل حقا  معتاب اهلل  وهت  التذي عتا  حياتته ثلدتا ينصتر ديتن اهلل وسعتله ويتدع  
 التباع سعل اهلل تعاىل وتكيم شرعه عز وجل  وواهلل إن يائل هذا الك م لكابب ُمتباهٌ .!!

وامتا متا يُتتذثر متتن عبتاسخ لته يف شتأن عتتيدنا م عتى عليته الستت م او ّت ه متن األنبيتاء  دتتي ليست  عبّتتا وال طعنتتا 
حا  هلل  بل هي عنده ال  ر  عن حدود األدب وال تنتايف التعظتيم  ويصتاسا متا مكتن ان يقتال  يدتا إنته اَطتأ 

 ء عليدم الص خ والس م يقتضى اال تقال. يدا وجانب الص اب يف اعتعماهلا  وان ثمال األدب مع األنبيا
 اما ان يقال إنه يطعن يف األنبياء  وهكذا ايضا هبذا ا ط ق والتعميم..  دذا واهلل البدتان املبني.!

 وثذلك ما ييل عن طعنه يف الصحابة سض ان اهلل عليدم   د  إط ق وتعميم ثابب  بل هبتان مبني ايضا.
ّ  الئق ودَل مدَ  ّ  ممت د يف الكت م علتى الصتحابة والفتنتة التيت ويعت  لكن يد يقال إنه تكلم بك م 

بيتندم سضتتي اهلل عتندم   تتتكلم يف بعتتت الصتحابة مبتتا ضنتته هت  متتن بتاب النقتتد واملتتدح والتذم لتتبعت األشتتراص  
ومتتا ت ّأتته متتن ان بلتتك نتت ٌع متتن التمحتتيص لتتبعت التتتاسيخ   تتتكلم بتتبعت ثتت م َتتاطئ يف معاويتتة وعمتترو بتتن 

 عاص  وشيء آَر يف ام  املممنني عريمان سضي اهلل عندم ،يعا.ال
 واَطأ يف بلك  ّفر اهلل له..

 وزّل وضّل..!
  نسأل اهلل ان يسامه ويعف  عنا وعنه.

وهذا اخلطأ اعين الك م يف بعت الصحابة بسبب ما ويع بيندم سضي اهلل عندم من الفتنتة ّو هتا  يتد ويتع  يته 
  واخلل  سجاٌل من اهل العلم   كان عاّمتتة العلمتاء متن اهتل الستنة سمحدتم اهلل دائمتا يبَل عّيد يطب من السل

يبّين ن َطأهم وحيذسون من زلتدم  ويعتتذسون للفاضتل متندم   دت  َطتأ يترّد بت  شتك  لكتن ال يقتضتي الطعتن 
داوخ دينيتة معتاب يف دين صاحبه او إهداسه  ألن ث مه يف بعت الصحابة ب يكن طعنا يف ديندم وبفضتا هلتم وعت

اهلل  بل ألعباب اَرى عياعية او ما شاهبدا  وعلماؤنا  ّري ا بني املقامني تفريقا واضحا ودالئله ضاهرخ   راجعه 
يف الصاسم املسل ل ّو ه من ثتب اهل العلم  ذ ه  ث م يف آحاد يليلةا بسببا ت ّأته هتذا املتتكلم  ال يف ،لتة 

عظّتم هلتم امتا تعظتيم ويصترح يف ثتل مت طن مبتا معنتاه اهنتم َت  َلتق اهلل بعتد الصحابة وال اثريرهم  ثي  وهت  م
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األنبيتتاء ويظدتتر مبتتته الفياضتتة هلتتم  ويتتدع  ل يتتتداء هبتتم  ويكفيتتك "اجليتتل الفريتتد"  والظتت ل ملتتيء بتتذلك ـمتتد 
 اهلل.

هلل القتتائلني : إن وهتتل مريتتل متتن يقتت ل إن عتتّيد يطتتب يطعتتن يف األنبيتتاء ويف الصتتحابة إال ثمريتتل الرا ضتتة لعتتندم ا
تدسوا بته ألهنتم  علت ا ثتذا وثتذا )متري  : ترثت ا جتديتز النتيّب  تان ه ّو الصحابة طعن ا يف النيّب صلى اهلل عليه وعلم َو
تتتتلك!( ممتتتا يت ّأتتته هتتتمالء املتتتاسي ن 

ُ
صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم تكفينتتتا ود نتتتا  وانصتتتر  ا لعقتتتد االجتماعتتتات لإلمتتتاسخ وامل

 يانة!!اجلاهل ن الكابب ن طعناك َو
  قاسن واعترب..

 وهكذا نق ل يف عائر اَطائه واَطاء ثل  اضل من اهل العلم والفضل واجلداد.
 نرد اخلطأ وننكره   وال هندس  ضل الفاضل َو ه.

 بل حي  ثرير اخل   مدحناه ملا  يه من اخل  الكري   واعتعملنا السرت  واعتففرنا له.
 ينه وع ته  وان البيلة العلميتة واألدبيتة التيت عتا   يدتا ودسس ثانت  ومعل م ان عيد يطب يد مّر مبراحل يف تك

هلتتا م اصتتفاةا املعرو تتة  وان عصتتره وزمنتته ومرحلتتته ثانتت  تقتضتتي متتن امريالتته متتن اهتتل اخلتت  التصتتدي لنتت ع متتن 
 املعرثتة سجت  بطت  -جتزاه اهلل عتن ا عت م واملستلمني َت ا ثريت ا–املشك ت َو ، ن ع من املعتاسك   رتا، 

بتتابال يف عتتبيل اهلل شتتدماك ثرمتتا شتتعاعاك معتصتتماك بتتاهلل تعتتاىل..  كتتل بلتتك البتتد ان يكتت ن يف حستتاب ا نستتان 
 عندما يريد ان يقّ م األشراص وتاسضدم.

 واهلل امل  ق.
وامتتا الشتتيخ عبتتد اهلل عتتزام سمحتته اهلل   إنتته واحتتٌد متتن اهتتم متتن احيتتا اهلل عتتز وجتتل هبتتم األمتتة يف عصتترها احلاضتتر  

متتن الربتتانيني حنستتبه ثتتذلك  وماعتتنه و ضتتائله ثريتت خ جليلتتة سمحتته اهلل وسضتتي عنتته  وث نتته ثتتان متتن ا َتت ان  وثتتان
املسلمني واعتمر إىل ان مات ب يرتك االنتماء إليدم وب يعلن اخلرو  عندم   دذا ال يضره   د  يف بلك متأّول 

 ثذلك.اخل  جمتدد يف إصابة احلق والص اب واملصلحة الدينية حنسبه  
وا َت ان املستلم ن ،اعتة ثبت خ ينتمتتي إليدتا ط ائت  متعتدد متن النتتاس   تيدم الصتاحل و تيدم دون بلتك  و تتيدم 

 اَت ف ثري   وطبيعة اجلماعة تست عب بلك  وال عيما يف العق د املاضية.
 والك م يف اجلماعة ثعماعة شيء  ويف ا رادها وآحاد املنتمني إليدا شيء آَر.

  نسان مبا عنده من اخل  والص ح والتق ى والعلم النا ع والعمل الصاحل.وإمنا نق م ا
وث نه ينتمي للعماعة الف نية او الع نية   دذا من جزئيات العمل اليت يُنظر  يدا هل هي من عمله الصتاحل او 

يف التعامتل متع مما اَطأ  يه!  تإن ثتان متن عملته الصتاحل ازداد هبتا صت حا  وإن ثتان َطتأ عتلكنا  يته مستلكنا 
 اَطاء املسلمني عم ما والفض ء َص صا  ثما بيّتنّتاه.

 واهلل امل  ق.
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 عمال األا : اب  َطاب الس سي 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ّْفاتتْر لَنَتتا ُبنُ بَتنَتتا َوإاْعتترَا َتَنا يفا اَْمرانَتتا َو َتب تتْ  اَيْتتَدامَ  َنا وانُصتتْرنَا َعلَتتى اْلَقتتْ ما اْلَكتتا ارايَن َوَمتتا َثتتاَن يَتتتْ هَلُْم إاالَّ َان يَتتاُل ْا سبتَّنَتتا ا
نانيَ  َرخا َوالّلُه حيُابُّ اْلُمْحسا َا نْتَيا َوُحْسَن  َتَ ابا اذ  َ نتَاُهُم الّلُه  َتَ اَب الدُّ

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 شيرنا حياك اهلل وبياك واحسن إليك وملن تب وللمحتسبني يف الداسين

 فيدنا ا ادك اهلل مبا تباَتنا من اهلل ان ت
 عمايل لكم ه 

نظرا ملا يعانيته الشتاب املستلم هتذه االيتام احملتب لدينته ولعبتاد اهلل اجملاهتدين متن ثريترخ املرايبتة واملعتاداخ ثيت  مكتن 
بفضل اهلل ان تقدم ا وتساعدوا هذه الشترحية املتزايتدخ بفضتل اهلل متن ان تتعتاوز احلت اجز وتتدع  وتنشتر علتم اهلل 

 خ الت حيد يف صف ف الشباب وإعادخ طرح القضية بل ن جديدوعقيد
 باسك اهلل بكم وزادثم من  ضله يف الداسين وانزل عكينته عليكم

 اَ ثم يف اهلل اب  َطاب الس سي
 

 اجل اب : 
 جزاك اهلل َ ا..

لتتداَلني يف ديتتن اهلل  تزايتتد اعتتداد الشتتباب العائتتدخ إىل اهلل تعتتاىل والتائبتتة إىل سهبتتا عتتز وجتتل  ثمتتا يف تزايتتد عتتدد ا
ه  من  ضل اهلل العظيم على اهل ا ع م  ومن نصره عز وجل لدينه  ثما يال تعاىل }ه  الذي اسعل سع له 
باهلدى ودين احلق ليظدره علتى التدين ثلته ولت  ثتره الكتا رون{  ويتال نبّينتا صتلى اهلل عليته : "ال يتزال اهلل يفترس 

ت ه وهت  حتتدي  صتحيح  ويتال : "مريتل امتيت مريتتل يف هتذا التدين ّرعتاك يستتعملدم يف طاعتتت ه" سواه ابتن ماجتة ّو
 املطر ال يدسى اوله ٌَ  او آَره" سواه امحد والرتمذي ّو أا.

وه  من البشائر بالنصر هلذا الدين وعلتّ ه  وع دتته إىل الستيادخ  وهت  منّتة متن اهلل ولطت  وثترم للمتممني ير تدهم 
 .بإَ اهنم وير ع معن ياةم ويريّبتدم

 وباجلملة ه   ضل من اهلل على هذه األمة املباسثة..
ومن طبيعة دين اهلل انه ثلما حاول اعداؤه إطفاء ن سه وثلمتا حتاسب ه واضتطددوا اهلته وعتذب هم وضتّيق ا علتيدم   
ثلما ازداد انتشاسا وثريُر تابع ه  وَتّسك ا به اثريتر واثريتر   تإن هتذا التدين إبا َالطت  بشاشتته القلت ب ب تتر، 

 ه بدي  وال ت ي .عن
ثمتتا يتتال تعتتاىل : }ثلمتتا اويتتدوا نتتاساك للحتترب اطفأهتتا اهلل ويستتع ن يف األس،  ستتاداك واهلل ال حيتتب املفستتدين{ 

 ويال : }يريدون ان يطفل ا ن س اهلل بأ  اهدم واهلل متم ن سه ول  ثره الكا رون{.
 يبا ثما بدا  ط ّب للفرباء" احلدي ويال النيب صلى اهلل عليه وعلم : "بدا ا ع م ّريبا وعيع د ّر 

  اهلل اثرب }وهلل العزخ ولرع له وللمممنني ولكن املنا قني ال يعلم ن{.
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 واعداء اهلل يدسث ن هذه احلقيقة ن َع إدساك  لكن معاس دم ضن ٌن واوهام..!
ملعر تة  بتل يظلتت ن ذ الفتروس والفطرعتة والكتترب يفطّتي علتى هتتذا ا دساك عنتدهم ومتنعدم متتن االعتتفادخ متن هتتذه ا

 يسع ن وحياول ن ان يطفل ا ن س اهلل   وما دسوا اهنم إن يدلك ن إال انفسدم وما يشعرون.
 اما حنن  مستيقن ن بذلك وهلل احلمد  ال نشك  يه وال نرتاب.

والشتتتك ان جلدتتت د التتتدعاخ والعلمتتتاء واجملاهتتتدين واجلماعتتتات ا عتتت مية املتنّ عتتتة ومندتتتا وعلتتتى ساعتتتدا يف الستتتنني 
األَ خ : احلرثتة اجلداديتة  ايت ل ال شتك ان هلتا األ تر العظتيم يف دعت خ شتباب ا عت م وا تيتان هبتم إىل حضت خ 

 هذا الدين  بت  يق اهلل تعاىل و ضله.
وبلتتتك  ضتتتل اهلل يمتيتتته متتتن يشتتتاء  }والتتتذين جتتتاءوا متتتن بعتتتدهم يق لتتت ن سبنتتتا اّفتتتر لنتتتا و َ اننتتتا التتتذين عتتتبق نا 

 ل بنا ّ  للذين آمن ا سبنا إنك سؤوف سحيم{.با مان وال جتعل يف ي
  نسأل اهلل ان جيعله يف ميزان حسناةم.

والشباب امللتزم بالدين حديريا  املستقيم على طريقته واملقتتدي بنبيته صتلى اهلل عليته وعتلم دائمتا حيتتا  إىل ت جيته 
 وت عية وتربية.

 ق.وهذا دائما ه  دوس اجليل األول السابق  يمديه للعيل ال ح
 وعلى اجليل ال حق ان يعرف حق َمن عبقه ويستفيد منه.

 ذ يد يك ن ال حق بعد بلك َ ا من السابق   إن الفضَل للفاضلا  ال للسابق وال ل حق.!
 لكنا السبُق إىل اخل   ضيلة وميزخ هلا يدسها.

لتدين  والبتاثي علتى ايامته اخلت ايل والشباب املنتمي للعداد ونصرته ومبته  واملتحّمَ لدينه واملتحّرق على هتذا ا
يف اجلاهلية والَعماية والض ل  واملستعد للبذل والعطاء والتضحية والفداء  هذا ٌَ  ثب   وهمالء هبم تىي األمة 

 وبس اعدهم وعلى اثتا دم تبو دولة ا ع م.
  عليدم ان يعر  ا نعمة اهلل تعاىل عليدم بأن مّن عليدم باهلداية.

 ّن عليكم ان هداثم لإلمان إن ثنتم صاديني{}بل اهلل م
  ليستشعروا عظمة هذه النعمة البالفة.

وليعتددوا يف اداء شكرها هلل تعاىل  وليت اضع ا للرلق  ثما يال اهلل عز وجل }ثتذلك ثنتتم متن يبتل  متّن اهلل 
 عليكم  تبّين ا إن اهلل ثان مبا تعمل ن َب اك{.

بعتته يف ا نستتان   ومتتن ع متتات جناحتته ودالئتتل   حتته : معر تتته بقتتدس نفستته  وليعلمتت ا ان متتن اعتتَ اخلتت  ومنا
واهتمامتته بنفستته وانشتتفاله هبتتا وبعيبتته ليصتتلحه ويكمتتل نقصتته بتتدال متتن االنشتتفال بعيتت ب النتتاس وم حظتتة متتا 
عنتتدهم ثمتتا يتتال نبينتتا صتتلى اهلل عليتته وعتتلم : "طتت ّب ملتتن شتتفله عيبتته عتتن عيتت ب النتتاس" اَرجتته البتتزاس بإعتتناد 

 حسن  ياله يف بل غ املرام.
 واهلل عز وجل ويّل الت  يق  ه  م النا نعم امل ىل ونعم ال ثيل.

وعلتتى هتتمالء الشتتباب ان يعر تت ا وايعدتتم وعتتدّوهم   وان يستتتعمل ا احلكمتتة والكياعتتة والعقتتل يف ثتتل تصتتر اةم  
جعتتل لكتتل شتتيء اعتتباباك  ذ  ويأَتتذوا باألعتتباب ثتتل األعتتباب امل صتتلة إىل الطل بتتات الشتترعية   تتإن اهلل تعتتاىل
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يت ثتل علتى اهلل ويريتق  يتته  ثمتا يتال النتتيب صتلى اهلل عليته وعتتلم : "املتممن القت ّي َتتٌ  واحتُب إىل اهلل متن املتتممن 
 الضعي   احرْص على ما ينفعك واعتعن باهلل وال تععز"

 هلل عليه وعلم.وعلى الشباب ان يستعين ا بالكتمان ألم سهم ويضاء ح ائعدم ثما اوصى النيّب صلى ا
 ويعلم ا ان املعل مة على يدس احلاجة دائما.

 ويستعدوا للشدائد..
 وي طن ا انفسدم دائما على تمل ما يأيت من املكاسه مستعينني باهلل تعاىل.

 وليكريروا من الطاعات ومن الدعاء وعمال اهلل تعاىل   إن اهلل حيب من يدع ه ويسأله.
ال يقتتتدس علتتتى شتتتيء   وال يستتتتطيع ان يفعتتتل شتتتيلا إن ب يعنتتته اهلل تعتتتاىل وليعلمتتت ا ان ا نستتتان ضتتتعي  عتتتاجز 

 ليستتتعين ا بتتاهلل و يلعتتموا إليتته  ثمتتا يتتال النتتيب صتتلى اهلل عليتته وعتتلم : "ومتتن يتصتترّب يصتترّبه اهلل  ومتتن يستتتعف  
ّالتتب لكتتم وإن يعّفته اهلل"  ويتتال اهلل تعتتاىل : }إن تنصتروا اهلل ينصتترثم ويريبتت  ايتتدامكم{ }إن ينصترثم اهلل  تت  

ضتتذلكم  متتن با التتذي ينصتترثم متتن بعتتده{ }ومتتا النصتتر إال متتن عنتتد اهلل{ }ومتتا تتت  يقي إال بتتاهلل عليتته ت ثلتت  
 وإليه انيب{.

وليطلب ا العا ية دائما  وال متحن ا انفسدم   إنه ليَ شيئ احُب إىل اهلل ان ُيسألَته من اليقني والعا ية ثمتا جتاء 
 يف حدي  صحيح.

  ية اصل من اص ل الفضائل..وطلُب العا
 ثما يال النيّب صلى اهلل عليه وعلم : "ال تتمن ا لقاء العدو  واعأل ا اهلل العا ية   إبا لقيتم هم  ا بت ا"

ْ اك هلَُّْم{ممد ََ  21وثما يال تعاىل : }طَاَعٌة َويَتْ ٌل مَّْعُروٌف  َإاَبا َعَزَم اأْلَْمُر  َتَلْ  َصَدُي ا اللََّه َلَكاَن 
تتتُم ا طَاَعتتتٌة مَّْعُرو َتتتتةٌ  َتتتتا ويتتتال : }َواَْيَستتتُم ا بااللَّتتتتها َجْدتتتَد اَْمَتتتاهنااْم لَتتتتلاْن اََمتتتْرتَتُدْم لََيْرتتتُرُجنَّ يُتتتتل الَّ تُتْقسا باتتتٌ  مبا ََ  إانَّ اللَّتتتَه 

 53تَتْعَمُل َن{الن س
 وال يستععل ا..!

 وليعلم ا ان اهلل تعاىل يَسم بني الناس االبت ء واالمتحان.
 ان عيأتيه نصيبه  وعتتاح له  رصته     يستععل.وثل إنس

 املدم ه  الصدق   وإبا عزم األمر وجّد اجلد ان يك ن ا نسان سج  ثام  ويصدق اهلل تعاىل.
 وهذا ما حضرين اذن..

 واهللَ عز وجل نسأل ان يصلح شبابنا ويرزيدم اهلدى والسداد.. آمني.
 واحلمد هلل سب العاملني.

..واعتففر اهلل ا  لعظيم من ثل بنبا
 وصلى اهلل وعلم وباسك على عبده وسع له ممد وآله وصحبه ا،عني.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 أفغانستان وطالبان وباكستان وما قاربها
 

 }َبلاَك َوَمْن َعاَيَب مباارْيلا َما ُع ياَب باها ُذَّ بُفاَي َعَلْيها لََينُصَرنَُّه اللَّهُ 
َُّف ٌس{احل إانَّ اللََّه َلعَ   60ُف ٌّ 

 
 

 عمال األا 
SHADIWO N DARK: 

عتتتمايل االَتتتتر احلمتتتتدهلل يف هتتتذه األيتتتتام نشتتتتاهد ثريتتترخ األَبتتتتاس املفتتتترحة يف ا فانستتتتتان  دتتتتل تت يتتتع عتتت دخ الدولتتتة 
 ا ع ميتة الطالبانيتة يتريبا ! اعتأل اهلل بلك

 ينا اهلل وإيتاثم الشدادخ يف عبيله مقبلني ّيتر مدبريتنباسك اهلل  يتكم وس ع اهلل يدسثتم وثتب اهلل اجترثم وسز 
 

 اجل اب : 
احلمتتتد هلل سب العتتتاملني   متتتن  ضتتتل اهلل تعتتتاىل ومنتتتته مانستتتتمعه هتتتذه األيتتتام متتتن األَبتتتاس املفرحتتتة القادمتتتة متتتتن 

 بلتك يف ا فانستان  واليت تشدد بتنامي املد اجلدادي هناك واشتداد عت ده   احلمتد هلل سب العتاملني  وحنتن نعتترب
حتتد باتتته انتصتتاساك  ألنتته  بتتات علتتى احلتتق واملتتند   وألنتته صتترب ومصتتابرخ و بتتات  وألنتته امتتل وحيتتاخ  وألنتته شتتفاء 

 للصدوس  وألنه نضال مستمر ال ينتدي بالنسبة للمسلمني إال هناية ععيدخ  إما نصر وإما شدادخ.
لة لإلع م واملسلمني يف ا فانستان ال نشك واما عن الت يع بع دخ دولة طالبان   نحن على يقني من ع دخ الدو 

 يف بلك.. اما يرب بلك وبُعده   دذا عند اهلل تعاىل.
 لكننا نرج  انه لن يط ل  واحلّي منا ومنكم ع اه بإبن اهلل تعاىل.

  اجلداد هناك يزيد وال ينقص.
 وطالبان تزداد ي خ ومبة يف يل ب الناس ويب ال..

 ا ر..وانصاس اجلداد يف تزايد وتك
 والعدّو يف تشاؤم َو ف..

 والعدّو يفقد شعبيته ويقل ه الناس.
ص صا ما ننتظره ونمملته دائمتا متن  واملفاجلات إن شاء اهلل منتظرخ من سمحة اهلل تعاىل يف صاحل اهل ا ع م  َو

 حص ل تفي  يف باثستان  يك ن يف صاحل املسلمني.
 واحلمد هلل.
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 عمال األا : مع احلق : 
: هتتتل ممكتتتن ان تعطينتتتا صتتت سخ واضتتتحة عتتتن اَ اننتتتا اجملاهتتتدين يف وزيتتتر اعتتتتان وا فانستتتتان وهتتتل تتتترى ان سابعتتتا 

 التمكني هلم ايرب من التمكني الَ اننا يف العراق ّو ها وهل هناك من عبيل لل ص ل اليدم او اعانتدم ماديا.
انيتتتة وعتتتن حرثتتتة االهتتت ازيني يف عتتتابعا : هتتتل مكتتتن ان تعطينتتتا صتتت سخ واضتتتحة عتتتن عبتتتدامللك يف بل شستتتتان االير 

جنتتت ب ايتتتران وهتتتل هتتتم متتتن اجملاهتتتدين ومتتتا هتتتي اهتتتدا دم ام هتتتم عمتتت ء المريكتتتا وبريطانيتتتا ام يتتت ميني ينتتتادون 
 باعتق ل هذه االياليم عن احلك مة من منطلق الق مية او بدع ى اعرتجاع او اَذ حق ق اهل السنة املفتصبة. 

 
 اجل اب : 

 خبص ص الفقرخ اسبعة : 
هلل يا اَي َتّنينا ان لقاء الشيخ ايب اللي  مع احلسبة ثان اجناتَز  ح  نأَذ ص سخ واضحة عن األوضاع هناك  وا

او بأحتتد ييتتادات اجملاهتتدين هنتتاك حفظدتتم اهلل ،يعتتا  لكتتن ثتتان للشتتيخ ايب الليتت  حتت ايل شتتدر ينتتاير متتن هتتذا 
 اء طيبة.العام املي دي شريط مسعّي تدد  يه عن األوضاع وبثر  يه اشي

مد اهلل تعاىل  إن املتحصل من اَباس إَ اننا اهنم يف تقدم على جبدة ا فانستان وجبدة وزيرعتان ايضا.  ـو
  الطلبة يزيدون وتلتحق باعتمراس اعداد متعددخ مندم بقا لة اجلداد واالعتشداد.

 واملدد الشعيب والت حم مع اجملاهدين يف تزايد ـمد اهلل تعاىل.
ان يف اجلانب العسكري التكتيكي يتط س  ويد ساينا ثي  حتدد عنتدهم تت الت ن عيتة مدمتة يف ومست ى طالب

العتتتامني املاضتتتيني اأدتتتا تقنيتتتة العمليتتتات االعتشتتتدادية التتتيت ايتنعتتت ا هبتتتا وبضتتتروسةا  وتقنيتتتات العبتتت ات الناعتتتفة 
 واملفررات بصفة عامة  وتقنيات التفع  عن بُعد )الرم ت ثنرتول(  ّو ها.

علتتى مستتت ى اعتترتاتيعي إبا صتتح التعبتت    دنتتاك تطتتّ س ايضتتا مدتتم يف مستتت يات ماسبتتة العتتدّو املرتتتد  وإدساك و 
ج انب املعرثة    دناك يتل اجل اعيَ بكريترخ والقضتاء علتيدم  واالهتمتام هبتذا األمتر  وهنتاك يتتل مشتايخ العتدّو 

اهدين   دذا تط س مدتم علتى مستت ى الفكترخ والفدتم  الزنادية ال ايفني مع ثرزاي والصليبيني املفتني هلم بقتل اجمل
 ويتل امل الني املظاهرين للعدّو بصفة عامة.

 ثل بلك يف اعتدال واتزان بعيدا عن الفل  او الشطط يف الدين ـمد اهلل تعاىل.
وهنتتاك التطتتت س علتتى املستتتت ى ا ع متتتي  متتن حيتتت  اعتتتتردام الكمتترا والتصتتت ير  ومتتتن حيتت  االهتمتتتام بتتتإب غ 

 التدم للشعب  ولألمة ا ع مية عم ما  وللعاب ا،ع.سع
 وباجلملة هم ـمد اهلل يف تقدم واستقاء لأل ضل  نسأل اهلل ان يباسك  يدم.

واثرب ما يعاين متندم ا َت خ يف ا فانستتان ووزيرعتتان  وهت  يف احلقيقتة شتيء متكترس يف معظتم او ثتل عتاحات 
طر اجل اعيَ.  اجلداد : الط ان َو
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ان معروف التقّدم الفائق والتقنية اليت عند العدّو األمريكي  يته  وهت  عت حه الضتاسب يف احلقيقتة  وبدونته  الط  
 ال يستطيع ان يفعل شيلا.

 فكتترخ ا َتت خ اجملاهتتدين يف م اجدتتة هتتذا الستت ح هتتي دائمتتا تعتمتتد علتتى اشتتياء : ماولتتة تييتتد هتتذا الستت ح  
اء منته والتت يي متن شتره  والتكيت  ـستب إمكانيتاةم وضترو دم متع واهلروب من م اجدتته  وتطت ير طترق االَتفت

 طبيعة هذا الس ح  ذ ماولة احلص ل على مضاّدات له  ونسأل اهلل تعاىل هلم الفتح والتأييد.
وبالنستتتبة خلطتتتر اجل اعتتتيَ واخلطتتتر االعتتتترباسايت املعل متتتايّت   م اجدتتتته مبعمتتت ع اشتتتياء ايضتتتا : تتتتألي  النتتتاس 

اس والفتتتتح يف يلتتت ب النتتتاس اوال   كلمتتتا ازداد النتتتاس التحامتتتا متتتع اجملاهتتتدين ومبتتتة هلتتتم وتنلفتتتا واثتستتتاب األنصتتت
وتعظيمتتتا ثمتتتا ضتتتاي   رصتتتة العتتتدّو يف وجتتت د  فتتترخ متتتن َتتت ل الستتتايطني واخل نتتتة.. ذ املضتتتّي يف عياعتتتة ببتتتح 

تتتص.!! لكتتن طبعتتا اجل اعتتيَ والتشتتريد هبتتم متتن َلفدتتم يتتاتلدم اهلل واَتتزاهم  هتتمالء احلريتتاالد اهتتل اخلستتة و  َْ الرُّ
البد ان تك ن الق خ والشدخ هنا مت ازنة مع ي خ التريّب  وال سع وي خ الرمحة والعف  يف ملدما  واهلل امل  تق  واحلمتد 
هلل  التتتذي نعر تتته عتتتن ا َتتت خ هنتتتاك اهنتتتم مضتتترُب املريتتتل يف هتتتذا امليتتتزان بتتتاسك اهلل  تتتيدم.. ذ األَتتتذ باألعتتتباب 

 اهلل تعاىل  مع ثمال الت ثل عليه عز وجل.واالحتيا  واحلذس ثما امر 
 واهلل املستعان  ال إله ّ ه وال سبَّ ع اه.

وا َتت خ يق لتتت ن إهنتتم ال يعتتتان ن ابتتداك متتتن نقتتص يف اعتتتداد اجملاهتتدين متتتن الشتتباب والرجتتتال وحتت  الشتتتي ا  بتتتل 
والتم يتتل للحتترب  وهتتذا  األعتتداد ثريتت خ ـمتتد اهلل ومتتت ا رخ  وإمنتتا معظتتم التتنقص هتت  نقتتص متتادّي   اي يف املتتال

 واجب ثب  علينا حنن املسلمني يف ،يع احناء العاب  البد ان نبذل اجلدد  يه وننصر إَ اننا ونسّد  فرةم.
هناك الكري  جدا من األهداف السدلة من الق ا ل واألستال املتحرثة والدوسيات وح  املعسكرات واملراثتز للعتدو 

 منا يع ق اجملاهدين عن تدم ها والقضاء عليدا يلة بات اليد.الصلييب او للحك مة املرتدخ  إ
علتتى عتتبيل املريتتال ي ا تتل ا متتداد والل جستتتيك متتن باثستتتان إىل ا فانستتتان عتترب املنا تتذ احلدوديتتة املعرو تتة  وهتتي 

 اهداف عدلة  ّو ها ثري  من األهداف.
 لكن الذي ينقص اجملاهدين ويم ر على  عاليتدم ه  اجلانب املادي.

 نسأل اهلل تعاىل ان يعيندم ويقّ يدم ومّدهم مبدد من عنده إنه ه  الرزاق بو الق خ املتني.
 ثما ان هناك نقصا يف إمداد األمة هلم ووي  دا معدم ب جها عام.

متتري  هنتتاك جانتتب ا متتداد املعنتت ي بالتتدعاخ والعلمتتاء واملرشتتدين  وبالكلمتتة الطيبتتة  وا عتت م والت عيتتة بقضتتيتدم 
 باللسان.ونصرهم 

واثتترس انتتته البتتتد للشتتتباب يف ثتتتل مكتتتان ان يستتتع ا لتتتدى اهتتتل اخلتتت  والتعتتتاس واملتصتتتديني واحملستتتنني اهتتتل البتتتذل 
 والعطاء والتربع يف عبيل اهلل  ويشّعع هم ان يسدوا هذا الريفر املدم للمسلمني.

ريتتق  وهتتذا شتتيء جربنتتاه وامتتا عتتبيل ال صتت ل إلتتيدم  متتن اساد وصتتدق العتتزم وت ثتتل علتتى اهلل   تت اهلل لتتن يعتتدم الط
 وايقنا به.!!

 مع صحة العزم ومع الصرب والبذل والسعي والت ثل على اهلل  ال يصعب شيء.

 ومن اساد  دناك طرق لل ص ل إىل إَ اننا عن طريق ا َ خ امل   يني املعرو ني.
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 واهلل امل  ق
 ف متن اهلل تعتاىل والقيتام بتني وا نسان عليه ان يقتحم وحياول  ويزيل عن نفسه َت ف العتدو  وليستحضتر اخلت

 يديه.
  إبا انفتح له باٌب وجرّبه يف شيء يليل امكنه بعد بلك ان يزيد وي ّعع نشاطه.

 واهلل امل  ق.
وبالنسبة خلص ص إيليم وزيرعتان  وه  إيلتيم بشتت ين يبلتي يقتع ثلته يف دائترخ إيلتيم عترحد احتد األيتاليم األسبعتة 

زات تاسضية وي مية ودينية تساعد اجملاهدين   أهله اهتل تتديّن واهتل شترف و تيدم املكّ نة لباثستان   دذا  يه مي
ت خ  وهتتم مبّتت ن  طبتائع القبائتتل وشتدامتدم وحرصتتدم علتتى مكتاسم األَتت ق والفضتتائل  و تيدم شتتعاعة وجنتتدخ ّو

 ثل جنَ.  جدا  َ اهنم طالبان ا فانستان  ومّب ن جدا لإلَ خ اجملاهدين املداجرين من العرب َص صا ومن
بزهم ويريق ن  يدم  قة ثب خ  ويد مسعنا عندم من النصر لإلَ خ وال ي ف معدم اشياء ععيبة  يقامس نه بي ةم َو

 وجيّل هنم ويسمع ن مندم.
وحنتن ساينتتا متتندم اشتياء متتن بلتتك عنتد َروجنتتا متتن ا فانستتتان    قتد آوونتتا جتتزاهم اهلل َت ا  وويفتت ا معنتتا وبكتت ا 

 على حالنا  واثرم نا.
 وهم اهل حربا وشعاعة..

واذن شباهبم وطلبة املداسس الدينية مندم هم الذين يق دون املعرثة  وصاست هلم َتربات وجتتاسب  وبترزت متندم 
ييتتادات  واستقتت ا يف الفدتتم ويف مستتت ى الفكتتر والريقا تتة مراحتتل طيبتتة  وانتشتتر  تتيدم العلتتم بكريتت  متتن القضتتايا التتيت  

دم وتقليتديتدا  لكتن اذن بعتد خمتالطتدم الطيبتة لإلَت خ العترب وعمت م ثان  ّائبة عندم  بستبب ،ت د اوضتاع
 املداجرين اعتفادوا ثري ا.

  دم ع ن ثب   َ اهنم اجملاهدين يف ا فانستان  وياعدخ َلفية هلم.
 ونظن واهلل اعلم ان اهلل تعاىل اساد هبم َ ا.

ف ضتتى  واذن س تتع اهلل بثتترهم باجلدتتاد  واحيتتاهم وهتتم ثتتان ا ي متتاك ال يتتذثرهم احتتد   تتإن بُثتتروا بثتتروا بالستت ء وال
 هبذه احلرب يف عبيل اهلل.

 }يا ايدا الذين آمن ا اعتعيب ا هلل وللرع ل إبا دعاثم ملا حيييكم{
 نسأل اهلل تعاىل ان يكرمدم يف الداسين  ويسعدهم.. آمني.

العتراق او ّت ه   دتذا ّت  بعيتد  ولكتن واما ان التمكني بالنسبة  َ اننا يف ا فانستان ايرب منه إىل ا َ خ يف 
 ال حنب اجلزم بشيء من بلك.

 وثل ما مكن ان يقال ه  اعتظداس لبعت االحتماالت.
 واملدم حقا ه  ان اجلبدتني متكاملتان  واملسلم ن  يدما يقاتل ن عدّواك واحداك ه  امريكا.

يم لكليدمتا  وهتذا يف حتد بات متن نصتر  أي عق   وهزمة واهنياس لألمريكان يف إحدى اجلبدتني ه  نصر عظت
 اهلل تعاىل للمسلمني  ومن مكره عز وجل بأعدائه   نحن الي م ن اجه امريكا يف ثل مكان  وننتظر عق طدا.
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َمتتْ ىَل هَلُتتتْم ومعنتتا اهلل تعتتاىل .. "اهلل م النتتا وال متتت ىل هلتتم"   }َبلاتتَك باتتتَأنَّ اللَّتتَه َمتتْ ىَل الَّتتذايَن آَمنُتتت ا َوَانَّ اْلَكتتا ارايَن اَل 
 11{ممد

 ذ معنا التاسيخ والتعاسب والعرب واألعباب الك نية..
 لتتيَ هنتتاك شتتع ب ياومتت  متلتتني ّتتزاخك مفستتدين إال انتصتترت علتتيدم يف هنايتتة املطتتاف وإن طتتال زمتتن احلتترب 

 وطال ليل الظاملني.!!
  املسلمني..وهلذا ايضا دائما نق ل إن  تح جبدات اَرى متعددخ ضد األمريكان ه  يف صاحل

  اذن عندنا  رصة يف الس دان وداس  س
 و رصة متاحة بشكل احسن يف الص مال واوجادين.

 و رصة يف الصحراء..
 وسمبا تأيت ّ ها ـسب التط سات احملتملة يف إيران وع سيا ّو أا.

  دذا ثله عيك ن َ ا على املسلمني واجملاهدين.
 سشداك.. آمنيواهلل املسمول ان يديء لنا من امرنا 

ومتتتن القضتتتايا املدمتتتة التتتيت هتتتي يف صتتتاحل ا َتتت خ يف وزيرعتتتتان وا فانستتتتان  وهتتتي متتتن البشتتتائر : يضتتتية الريتتت سخ 
 واالنفصال يف إيليم بل شستان الباثستاين.

وهتتي وإن ثانتت  يضتتية وطنيتتة ي ميتتة ايتصتتادية  مبناهتتا علتتى شتتكاية اهتتل هتتذا ا يلتتيم التتذين هتتم يف اّلتتبدم متتن 
 ن  شكايتدم من احلرمان الذي يعان نته متن   ائتد وعائتدات الفتاز الطبيعتي املستترر  معظمته متن البل   والبشت

اسضدم وإيليمدم   معظم الفاز الباثستاين مستترر  متن اسضتدم  وهتم متن ايتل األيتاليم اعتتفادخ منته  حت  إن 
ولكتتتن متتتدن إيلتتتيم  معظتتتم باثستتتتان مفطتتتاخ بشتتتبكة الفتتتاز املنتتتزيل  يف متتتدن ايتتتاليم البنعتتتاب والستتتند وعتتترحد 

 بل شستان مرومة من بلك.
ّو هتتا متتن الشتتكايات التتيت متتداسها علتتى التمييتتز العنصتتري والعريتتي  والشتتك ى متتن الفستتاد ا داسي وعتت ء ت زيتتع 

 الريروخ.
لكن هي يضية  دم اجملاهدين من جدتة اهنتا إهنتاك للعتدو الباثستتاين )دولتة باثستتان اخلسيستة(   تاذن احلترب 

 وإن ثان  ب ت خ متفاوتة  بني احلك مة واحلرثة االنفصالية يف هذا ا يليم. يائمة ومستمرخ
 وسبنا املسمول ان يزيد مشاثل هذه الدولة احلق خ وينتقم مندا  وينّعي املسلمني املستضعفني من شرها.. آمني

عيتتاب بتتاهلل  دولتتة ودولتتة باثستتتان ثريتت خ املشتتاثل واألزمتتات  وهتتي دولتتة َسيستتة ثمتتا بثرنتتا  تأثتتل بريتتدييدا  وال
 احلقاسخ والنذالة..!

متع ان تت  حكمدتتا متن ابنتتاء الشتعب الباثستتتاين سجتاال وابطتاال اهتتل تضتحية و تتداء  ولكتن يتتد ّلتبدم العتتدّو 
 وحذلتدم امتدم ثالكري ين ّ هم.

 وحنن نرج  دائما ان حيصل  يدا تّ ل وتف .
 وهذا من انتظاس الفر  .

 وهلل األمر ثله.
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 فقرخ السابعة من السمال :واما خبص ص ال
 ليَ لدّي معل مات وا ية عن حرثة جند اهلل يف بل شتان إيران اليت يق دها عبد املالتك  ولكتن هتي حرثتة عتنّية 
جدادية باألعاس  لكن لعل دَ هلا يف م اجة وحرب معلنة مع النظام ا يتراين اذن يعتبَتتُر مبكتراك  وحيتتاج ن  يته 

ائر إَتت اهنم يف احلرثتتة اجلداديتتة العامليتتة   تتإن ب يكتتن ثتتذلك   دتت  َطتتأ. واهلل إىل ان يك نتت ا منستتعمني متتع عتت
 اعلم.

واهتتل الستتتنة يف إيتتتران عتتت اء يف بل شستتتتان او ّ هتتا يبتتتدو اهنتتتم ّتتت  متتتمّهلني يف التتتّ  لتتتدَ ل حتتترب متتتع النظتتتام 
 الرا ضي  يف مريل هذه الظروف العادية.

بتتد ان يك نتت ا مستتتعدين والبتتد للتتدعاخ وا َتت خ التت اعني ان لكتتن مكتتن ان تتتتاح  تترص وتتفتت  معطيتتات ال ايتتع   
 يك ن ا يف املست ى  واهلل امل  ق.

وإيتتران ثمتتا عتتبق وان يلنتتا : بقتتدس متتا هتتي دولتتة ي يتتة  هتتي ايضتتا تمتتل العديتتد متتن ع امتتل الضتتع  واالنكستتاس 
تدتتتا َتتت ا ألهتتتل الستتتريع  وثتتتل بلتتتك عتتتينبين علتتتى متتتا يكتتت ن متتتن احتتتداد وتفتتتاع ت  نستتتأل اهلل ان جيعتتتل عايب

ا عتتت م   معظتتتم حتتتدود إيتتتران منتتتاطق عتتتنية يابلتتتة ل ضتتتطراب والتحتتترك ضتتتدها حتتتني تتتت ايت الفرصتتتة  وطالبتتتان 
والقاعتتدخ علتتى ميندتتا متتن هنتتا  بتتل وباثستتتان وا فانستتتان ثكتتل  واجملاهتتدون يف العتتراق علتتى يستتاسها متتن هنتتا  

ل ان ال تدَل يف م اجدة مع اجملاهدين  واجملاهدون وعائر اهل السنة يف اجلزيرخ واخللي  وما جاوسها  وهي تاو 
ايضا يتفادوهنا  ونفَ النظام ا يراين يعتاين متن تت الت وتنايضتات اجتماعيّتة و قا يتة داَليتة  واهلل ّالتٌب علتى 

 امره.
 ونسأل اهلل تعاىل ان يديء للمسلمني من امرهم سشداك.. آمني

العتتريب يف إيتتران احملتتادي للعتتراق   دتتي حرثتتة ي ميتتة عربيتتة تستتعى وامتتا حرثتتة االنفصتتال يف األحتت از وهتت  ا يلتتيم 
ل نفصال على اعاس عريتي وإن ثتان ا هتم اهتل عتنة متن حيت  االنتستاب املتذهيب التديين  لكندتا ليست  حرثتة 

 جدادية يائمة على اعاس الدين  حسب ما يت  ر من معل مات  واهلل اعلم.
للعمالتة  لكتن متن املستتقرب جتدا اهنتم يتعتاون ن متع األمريكتان ومتع لكن ال اعتقد اهنم عم ء بتاملعو املعتروف 

 االجنليز ويتلق ن مندم الدعم.
 ومعروف ان اي شرص يريد ان يعمل ضد إيران  إن امريكا مستعدخ لدعمه مباشرخ.!

 ثما ان إيران مستعدخ لدعم ثل من يعمل ضد امريكا ما عدا القاعدخ طبعا.!!
الفتتني وا نتتتني متتن باثستتتان ذ إيتتران  امستتك  إيتتران جمم عتتات متتن ا َتت خ ذ  وبعتتد َتترو  ا َتت خ اوائتتل عتتنة

عّفرةم  من اهل اجلزيرخ ّو هتا  وحاولت  ان تعتر، علتى بعتت ا َت خ تقتدمي مستاعدات ودعتم متايل وثتل متا 
 يلزم لضرب اهداف امريكية يف اجلزيرخ واخللي   وهذا  اب  حد نا به ا َ خ.!

 ه ان يدعم من يضرب الطرف اذَر ويندكه. دمالء ثل طرف من مصلحت
 وهذه يضايا يف التاسيخ دائمة التكرس  ليَ  يدا ععب..!

 والذي ماسس العمل اجلدادي والسياعي يعرف مناب  مندا ثري خ يف ثل مكان.
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هلل واحلمد هلل احلرثة ا ع مية حرثة دين ومبادئ ويتيم عليتا مبنيّتة علتى الت حيتد اخلتالص  ومستتمدخ متن ثتتاب ا
وعتتنة سعتت له صتتلى اهلل عليتته وعتتلم  متفّقدتتة يف ديندتتا وشتتريعة سهبتتا  ال تنطلتتي عليدتتا مريتتل هتتذه التفاهتتات  وهتتي 

 حرخ يف اَتياساةا وَتتاز بالصرب والق خ واجللد والريبات واليقني    اللدم باسك.

 

 عمال األا : عكرمة املدين : 
بستتط عتتيطرةا علتتى ا فانستتتان بتتإبن اهلل ! ومتتا هتت   _متتا هتت  تقيتتيمكم أل فانستتتان وهتتل طالبتتان يتتادسخ علتتى5

سايكم ىف نظام حكتم طالبتان الستابق َاصتة وان الكريت  إنتقتد بعتت اعتاليبدم ىف تطبيتق الشتريعة ومتندم الشتيخ 
اب  مصعب الس سى ىف ثتاب ) طالبان ومعرثة ا ع م ( وهل لكم ان ت جزوا لنا األَطاء ال  ويع   يدا ومبا 

ن ان يفعل ا لكسب اثرب تأييد شتعىب هلتم ىف املستتقبل حتني وصت هلم احلكتم وتكتيمدم لشتريعة تنصح ن الطالبا
 اهلل !

_متتتتاه  سايكتتتتم ىف باثستتتتتان ودوسهتتتتا ىف ضتتتترب طالبتتتتان وهتتتتل تت يعتتتت ن ان تندتتتتاس احلك متتتتة بعتتتتد ا نستتتتحاب 6
ته وإعت ن احلترب عليته األمريكى من ا فانستان بإبن اهلل وهل مكن لطالبان والقاعدخ ان تنتقم من مشرف خليان

 ومن ذ  ر، عيطرةم على باثسان وهل تعتقدون اهنم يستطيع ا بالك وهل تميدون هذه الفكرخ !
 

 اجل اب : 
 [5]ج اب الفقرخ سيم 

احلمد هلل   نعم نظن ونأمل ان طالبان إن شاء اهلل يادسخ على بسط عيطرةا اثرير واثرير علتى ا فانستتان  واهنتا 
عتتاىل بشتتكل ايتت ى  وعتتتك ن هتتذه املتترخ إبا عتتادت بعتت ن اهلل تعتتاىل احستتن حتتاال واثريتتر نضتتعا عائتتدخ بتتإبن اهلل ت
 وص حا وص بة.

 ويد عبق بعت الك م يف هذا..
 واما سايي يف نظام طالبان السابق   سأحاول ان اعطي ما عندي من  كرخ عنه  يما يلي   واهلل امل  ق :

إبا ثتتان البتتد متتن اتبتتاع طريقتتة التصتتنيفات احلديريتتة  نقتت ل إهنتتا :  طالبتتان يف احلقيقتتة هتتي حرثتتة إعتت مية شتتعبية
 تقليدية  مبعو اهنا ليس  من ن ع احلرثات ا ع مية املعرو ة يف العاب ا ع مي والعريب منه َص صا.

ت خ علتى ا عت م وإسادخ للرت  وا صت ح  وجتدْت لقيامدتا ونشت ئدا اعتباب  هي حرثة تديّن والتزام بالشريعة ّو
ت  املرطتط لته  ثمتا تعر ت ن   عياعية واجتماعية وايعية   نشأت بشكل اشبه ما يك ن بالعف ي وال مدسوس ّو
واَذت تنم  وتكرب بفعل الظرف الذي عاشته  وه  ضرف   ضى و ساد اجتماعي وعياعي واَ يي  والتّ  

   فتح اهلل هلتا يلت ب النتاس يبتل اسضتدم ح هلا الناس وتداع ا لنصرةا و تح ا هلا اب اب مدهنم ويراهم وسّحب ا هبم
 ومدهنم.
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ألن الناس ثان ا يد بلفت ا متن املعانتاخ متن ضلتم األحتزاب وامتراء احلترب وامتراء ا تتاوات واملكت س والضترائب ومتن 
 اجلرائم ومن الفساد الععيب ومن الف ضى وانعدام األمن.

ت  وديتن والتتتزام بالشتريعة  يتام ا ّت خ علتى التتدين  وثتان ا هتم )طالبتان  اي طلبتة العلت م الشتترعية( اهتل صت حا َو
آمتترين بتتاملعروف ونتتاهني عتتن املنكتتر  مريتتدين  صتت ح األمتت س وتطبيتتق احكتتام الشتتريعة متتا امكتتن    جتتد  تتيدم 

 الناس املنقذ واملرّلص من شمم ال ايع املرير الذي يقاع نه.
وسها  وثان  أم يياداةا عاليتة  وامتّدهم اهلل وشيلا  شيلا تكّيف  حرثتدم الناشلة مع ال ايع والظرف  وعر ْ  د

 بالع ن واملدد والت  يق   فتح ا معظم الب د وايام ا الدولة. -لصديدم وإَ صدم  يما حنسب واهلل حسيبدم–
هذه احلرثة هي حرثتة تقليديتة مبعتو اهنتا مذهبيتة  علتى املتذهب احلنفتي  واملدسعتة الدي بنديتة َص صتا  ينقصتدا 

التتت زم   ليستتت  ثاحلرثتتتات "الستتتلفية" او احلرثتتتات ا عتتت مية املعاصتتترخ املتميّتتتزخ بفكتتتر إعتتت مي بعتتتت التعديتتتد 
و قا تتة إعتت مية   سيتتة وترسيتتة و "منفتحتتة" ]متتع التتتحفظ علتتى ثتتل هتتذه األلفتتاض  لكتتن نستتتعملدا بقتتدس لضتتروسخ 

 ال ص  والتفديم[ ثا َ ان املسلمني مري   ّو ها من عائر احلرثات.
احلرثتتة اهنتتم اهتتل ديتتنا وتقتت ى وَتّستتك بالشتتريعة وتعظتتيم هلتتا  ونعتتين بتتذلك علتتى األَتتّص ن اةتتا  ثتتل ميتتزخ هتتذه

 وييادةا اليت هي ُصلُبدا واهل احلل والعقد  يدا.
متّن اهلل عليدتا بقتتادخ يُعتَترَبون متن الطتتراز األول  ومتن النمتت ب  التذي ضتن النتتاس اهنتم  قتدوه  منتت ب  عمتاد التتدين 

 ومم د الفزن ي  وامرياهلم من األبطال.زنكي  وص ح الدين  
 من ب  ثما نق ل حنن يف لفتنا العامية : "امتاع سيب"..!

 صدق ..
 وإَ ص..

وي خ تديّن ومعر ة باهلل تعاىل  والتزام بشرعه  وتق ى ووسع ووي ف عند حدود اهلل عز وجل  ونظر اذَرخ  وعدم 
  .مباالخ بالدنيا  وزهد حقيقي ال متصّنع وال متكلَّ 

ثتل بلتك متع جمم عتة متن الفضتائل واألَت ق العاليتة : الشتعاعة  ويت خ التنفَ  والكترم وحتب البتذل والعطتتاء  
 والت اضع والزهد  والف خ والنعدخ وا باء واألنفة..

  دذه ص سخ اسج  اهنا مفيدخ يف ت ضيح حال حرثة طالبان.
 ثل وجها.  هذه احلرثة ثسائر احلرثات واجلماعات البشرية ليس  ثاملة من

 ثان  يدا نقص وعي ب ب  شك..
 و يدا اخل  والشر

 ودَل  يدا وانتسب إليدا الصاحل والطاحل.
 لكن حنن دائما نفلُب الفالب  ونعترب باألثرير الضايف وال ايف  وبالق خ الفالبة املم رخ.

التتب د  واطمتتأن يف ثانتت  باجلملتتة حرثتتة طيبتتة مباسثتتة  بستتط  العتتدل وايامتت  نظتتام التتدين والشتتريعة  واّمنتت  
 ض ل واليتدا العباد  وانتعش  الب د باخل ات وازدهرت التعاسخ  وثريرت الربثات.
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بلغ األمن واألمان واالطملنان بالناس ان الصرّا ني )صرّايف العم ت( يف الشاسع يف ثابل ويف يندهاس حني يُمّبن 
مامتتة او يطعتتة متتن يمتتا  )بتتت ( او ّتت ه  للصتت خ يضتتع ال احتتد متتندم علتتى نقتت دهم املفروشتتة علتتى الرصتتي  ع

تتي الرجتتل  ويتتذهب إىل الصتت خ وهتت  آمتتن علتتى مالتته  ال ضشتتى عتترية وال هنبتتة وال عتتدواناك  واصتتحاب املتتتاجر يَر
 مدم عتاساك على متعره وينصرف إىل ص ته يف امان واطملنان.

شيلا يف ثل مقاييَ العاب  حت  إننتا وثان التعاس يف ساحة من الضرائب   يد ع ن شيلا زهيداك عن ياك ال يساوي 
عألنا مرخ بعت التعاس يف منطقة جتاسية مشد سخ: ثم يأَذون منكم )اي طالبان( ضتريبة عتن ية!  أَربونتا اهنتم 

 يد ع ن عن يا مائيت سوبية باثستانية  اي ح ايل اسبعة دوالسات عن يّاك  وهذا شيء ععيب.!
ّية وعتتن مبتتةا   وثانتت  األمتت ال علتتى يلتدتتا يبتتاسك اهلُل عتتز وجتتل  كتتان التعتتاس يتتد ع ن متتا يتتد ع ن عتتن نفتتَ سضتت

  يدا.
واهتمتت ا يتتدس اعتتتطاعتدم جتتزاهم اهلل َتت ا  باملتتداسس والتعلتتيم  ثيتت  ال وهتتم اهتتل العلتتم والتتدين وهتتم العتتاس  ن 

 بقيمة العلم.!
ان معظمته عتدواناك وما سماهم به اعداؤهم من التقص  يف بلك  ويف مسألة عدم تدسيسدم للبنات َص صا   ك

 وضلماك من همالء األعداء ياتلدم اهلل.
 إن طالبان ب يك ن ا منع ن او ير ض ن تعليم البنات لذاته  بل ثتان ا حيرصت ن عليته ويريدونته  وإمنتا ثتان متنعدم 

رون بلتك إىل ان ييّستر اهلل  هلتم اهنم ال جيدون الق خ على بلك بسبب يلة بات اليد بالدسجتة األوىل   كتان ا يتَم
 بالتدسي   تح مداسس للبنات وت    املعّلمات وامل   يات ّو  بلك من األعباب وال عائل.

وثان ا يق ل ن : حنن ب نستطع ان نفّطي حاجة البنني )الذث س( من املداسس واملعلمني ّو هتا   كيت  بالبنتات  
 وإمنا نستعني باهلل ونتدس  ويف نيتنا ت    التعليم للعميع.

ن البنتات الصتفاس يدسعتن القترآن والقتراءخ والكتابتة يف عتّدخ مستاجد يف ثابتل ّو هتا وهتذا ساينتاه بأعيننتتا  ويتد ثتا
 واحلمد هلل.

 واهتم ا بالصحة واخلدمات والطرق وعائر ان اع املرا ق واخلدمة للمعتمع.
 وثان العاب حياصرهم ويضّيق عليدم إال من سحم اهلل.!

شتتترا   قتتتد علتتتم اجلميتتتع ثيتتت  يضتتت ا عليدتتتا بفضتتتل اهلل تعتتتاىل  بأيستتتر طريتتتق وامتتتا مستتتألة احلشتتتيش وزساعتتتة اخل
واحستتنه وا،لتته  يتتراسا متتن امتت  املتتممنني ايّتتده اهلل ونصتتره  مبنتتع زساعتتته ويتتأمر بتتالت ي  عتتن االشتتتفال بتته طاعتتة هلل 

حبت ه وو قت ا  يته تعاىل وسعت له صتلى اهلل عليته وعتلم   اعتتعاب النتاس ياطبتة ومسعت ا واطتاع ا مبتة وإثرامتاك ملتن ا
 وعّظم ه حقا.!  احلمد هلل سب العاملني.

 و ضائلدم ثري خ مم دخ مشك سخ جزاهم اهلل َ ا.
ويكفتتيدم  رتتراك وج لتتة يتتدس متت ايفدم اجلليلتتة العظيمتتة يف نصتتر اجملاهتتدين وإيتت ائدم والتمّستتك بالشتتيخ اعتتامة بتتن 

اجلدم والريبات على املبدإ   قام ا تلتك املقامتات الدن وإَ انه حفظدم اهلل ونصرهم  وال  اء هلم والتضحية من 
التاسضيتتة العظيمتتة التتيت احيتتا اهلل هبتتا متت اَت العتتزخ والكرامتتة وال  تتاء وا بتتاء يف امتنتتا  وسّدوا هبتتا االعتبتتاس يف الضتتم  

لقيمتتّي  ا عتت مي وا نستتاين عم متتا لقيمتتة املبتتادئ والقتتيم والريبتتات عليدتتا  يف عالَتتتم عّمتته االحنطتتا  األَ يتتي وا
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وعتتتيطرت عليتتته األ كتتتاس املاديتتتة والنظريتتتات امليكيا يليتتتة  حتتت  املستتتلم ن متتتندم تتتتأ ر اثريتتترهم هبتتتذه البيلتتتة امل بتتت ءخ 
 وبذلك الفزو الريقايف والفكري الكا ر  وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.

قتط   مبتادئ عتامية مريتل  أعادوا للناس بالعمل واملريال ال ايعي الفعلي احملس س املا ل امام األعتني  ال بتالك م  
 : 

 }والفتنة اثرب من القتل{
 املنّية وال الدنّية.

 ولضربة بالسي  يف عّز ٌَ  من ضربةا ع  ا يف مذلة.
 ال تسقين ماء احلياخ بذلةا ** بل  اعقين بالعّز ثأَس العلقما 

 ولسُ  مببتاعا احلياخا بُسبَّةا ** وال مرتقا من َشيةا امل تا ُعّلما
 ن مبادئ وييم.وما شاهبدا م

  نسأل اهلل تعاىل ان يكرم حّيدم ومّيتدم  وان يسعدهم وير ع يدسهم يف الدنيا واذَرخ.. آمني
 واما النقص والسلبيات  كان يف احلرثة ونظامدا علبيات ال مالة : 

لتك معتذوسون مندا : بعت األَطاء الشرعية الناجتتة عتن يناعتاةم املذهبيتة الفقديتة او العقديتة  ونرجت  اهنتم يف ب
 إن شاء اهلل  وهذا لعله ما امكندم ـسب حاهلم من العلم والتمكن منه.

 هناك مسائل هم ب حيرسوها وب يدسع ها  وال عر  ها جيدا.
ويتتد عتتر تم امريلتتة لتتذلك مريتتل متتاولتدم احلصتت ل علتتى عضتت ية األمتتم املتحتتدخ يف البدايتتة  ذ عر تت ا حقيقتتة بلتتك 

اهلل  ومريل ع ياةم الدولية ثان  يدا ضتع  متن حيت  انضتباطدا بالشتريعة  ومريتل وبُتّين  هلم  رتث ا بلك ـمد 
بعت التطبيقات يف األمر باملعروف والندتي عتن املنكتر واطتر النتاس علتى االلتتزام بأحكتام الشترع ثتان يف بعضتدا 

 نظر  وثري  مندا ه  مل اجتداد  ّو  بلك.
الدنيا والدين ايضتا  والسياعتية  وحنتن هنتا نتتكلم عتن الطتابع ومندا : نقص يف ال عي والريقا ة وضع  يف معر ة 

 العام ال عن َص ص ا راد.
وح  على مست ى احلرب والترطيط والتكتيك  ويد عاين معدم ا َ خ العرب ثري ا  وب يفلح ا يف تفي  الكري  

ضتتتتتعة يف احلتتتتترب متتتتن اعتتتتتاليبدم القدمتتتتتة والستتتتتابجة  وثتتتتتان ا َتتتتت خ العتتتترب عنتتتتتدهم َتتتتتربات عاليتتتتتة وا كتتتتتاس نا
واالعرتاتيعيات والتكتيك  وثتان ا يظنت ن ان بإمكتان طالبتان لت  طتّ سوا انفستدم ومسعت ا النصتائح ان يقضت ا علتى 
حرثة مسع د وتال  الشمال بسد لة  لكن ، د طالبان وتقليديتدم ب تساعد علتى بلتك لألعت   وهلل األمتر 

 من يبل ومن بعد.
ن ضتتع  التنظتتيم و يدتتا اَتت    ودَتتتل  يدتتا انتتاس ليستت ا جيّتتدين  إمنتتتا ومندتتا : ان احلرثتتة ثتتان  يدتتا شتتيء متتت

تزين وهلمنتد واوسزجتان وزابتل  وثتان ا  اصتة متن نت احي ينتدهاس ّو دَل ها بناء على االنتماء القبلي والبشت ين  َو
حرثتتة َتتالني متتن بلتتك التتتديّن وتلتتك الفضتتائل  وإمنتتا صتتاسوا "طالبتتان" مبعتترد لتتبَ العمتتائم الستت داء واالنتمتتاء لل

 على اعاس يبلي وي مي.
  دمالء ثان ا عببا ملفاعد يف احلرثة والدولة.
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 وشّ ه ا بعت الص سخ.
 وحصل مندم ضلم للرلق  وال عيما يف العاصمة ثابل.

بعضتتدم ثتتان ا ضلمتتة  اعتتدين  وبعضتتدم ثتتان ا اهتتل دنيتتا وتكالتتب  ثتتان  تتيدم الكتترب والتعتتايل والعنعديتتة القبليتتة 
ال عيما يف تعاملدم مع الفاسع ان ّو هم  لدسجة ان بعت اهل ثابل ثتان ا ينظترون إىل البشت نية  والتعّصب  و 

 طالبان ثمحتلني.!
 مع ان اهل ثابل ايضا ليس ا مربّئني  بل الفساد  يدم ثري ..!

ن ولكن مع ثل بلك البد ان نمثد ان اخل  ثان ّالباك والعدل ثان ّالباك منتصراك  ويد ضرب ا مناب  س يعة حقتا مت
العدل والقيام بالقستط وال يت ف عنتد حتدود اهلل  وسد احلقت ق واداء األمانتات إىل اهلدتا  جتزاهم اهلل َت ا ثريت ا  

 وتقبل اهلل مندم.
وثتان عنتدهم نظتام يضتائي ال بتأس بتته  واحلمتد هلل  يتائم علتى الشتريعة ييامتا ثتتام   والشتريعة هنتا طبعتا هتي متتا 

 يعر  ن من الفقه احلنفي  يف الفالب.
ويد يعتذس هلم بعت ا َ خ يف بعت تلك األم س اليت اشرنا إليدا بالظروف امل ض عية اليت تكمدم  وامل ازنتات 

 االجتماعية اليت ثان يصعب عليدم  طيدا  لكن يف ضين انه ثان با مكان ان يك ن ا ا ضل.! واهلل اعلم.
ي ى يف ثري  من األح ال وال نريتد ان نعمتم  العتيما  احلرثة مع اهنا حرثة دينية ثان االنتماء القبلي  يدا ه  األ

 يف على مست ى القيادات ال عطى والتنفيذية  وهناك دائما اعتريناءات.
 البشت ن والقندهاسية وما جاوسهم هم املمسك ن بكل شيء  وهلم التقّدم.

الستتتت داء التتتتيت صتتتتاسْت  املدتتتتم اهنتتتتم بشتتتتت ن   ويعطتتتت ن التتتت الء للطالبتتتتان  ويتستتتتم ن بالطالبتتتتان ويلبستتتت ن العمتتتتائم 
 ثالفر،  وصاست شعاساك.

 ثما ان احلرثة ثان  يدا تياسات اَرى ّ  التياس الرئيسّي  و يدا اجليد ّو  اجليد..
ولكتن عصتتمدا اهلل بصتت ح يياداةتا املتتم رخ وعلتتى ساعتدا املتت  ممتتد عمتر حفظتته اهلل وسعتتاه وعتدده  وإَ انتته متتن 

 ري ين من األَفياء  تقبل اهلل مندم وس ع اهلل يدسهم يف الصاحلني.. آمني.القيادات األوىل القدمة  وبص ح الك
  دذه  كرخ عامة   واهلل امل  ق.

 والشك اهنا حرثة طيبة يف اجلملة َ ها ّالب ثما يلنا.
 واذن بعتتد التعربتتة الكبتت خ نرجتت  ان اهلل ّمصتتدم   ونرجتت  اهنتتم ازدادوا يف اخلتت  والصتت ح  واعتتتفادوا  وتطتتّ ست

 ع يتدم بشكل ا ضل با َ خ العرب يف القاعدخ ّو هم  على َ ف ما ثان يظن بعت الناس.
 واحلمد هلل سب العاملني.

 وهلذا نق ل إهنم إبا يّسر اهلل هلم الع دخ عيك ن ن ا ضل واحسن واعّد بإبن اهلل تعاىل.
 وللتكميل ابثر بعت   ائد هذه التعربة الفنية :

ة اضدرت ل ء ان العربخ ـقائق الدين وا متان والت حيتد احلقيقتي  وهت  ت حيتد العبتادخ  من بلك ان هذه التعرب
شتت عا وصتتربا وشتتكراك وتتت ث ك وتعظيمتتا ألمتتر اهلل عتتز  ضتت عا َو والقيتتام بتتأمر اهلل تعتتاىل مبتتةك َو  تتا وسجتتاء وبلتتةك َو
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لكتتتتت م وحفتتتتتظ املتتتتتت ن وجتتتتتل وهنيتتتتته...اخل ومتتتتتا ينشتتتتتأ عتتتتتن بلتتتتتك متتتتتن التقتتتتت ى التتتتت سع واالعتتتتتتقامة  ال مبعتتتتترد ا
 واالصط حات والرع م.

واضدتتترت هتتتذه التعربتتتة املميتتتزخ متتتدى متتتا َتتّتتتع بتتته ا َتتت خ العتتترب املدتتتاجرون اجملاهتتتدون يف عتتتبيل اهلل يف القاعتتتدخ 
ّو ها من التنظيمات القريبة مندا  وهم علفّي ن عقيدخ ومندعا واحكاماك  ّ  متقيدين مبذهب  قدّي ثمتا هت  

َتتعت ا بته متن حستن الفدتم وعتعة األ تق وسحابتة الصتدس وانشتراحه بالفقته يف التدين والفدتم  ايت ل : متا -معروف 
عتتن سب العتتاملني  وبلتتك  ضتتل اهلل وحتتده  حيتت  اتصتتف ا باملرونتتة احملمتت دخ واعتتت عب ا إَتت اهنم يف طالبتتان وعتتائر 

وضتتتح ا  وثتتتان ا إَ انتتتا  األ فتتتان واحبتتت هم ملتتتا ساوا عنتتتدهم متتتن التتتدين والتقتتت ى  وتعتتتاون ا معدتتتم وتتتتنلف ا وعملتتت ا
 متحابني متعاونني متعاضدين.

 وثذلك ايضا من جدة طالبان حن  إَ اهنم العرب مري  مبريل.
 كتتان اجلتتامع هتت  احملبتتة يف اهلل وتعظتتيم امتتر اهلل تعتتاىل وااللتقتتاء علتتى االعتصتتام ـبلتته املتتتني عتتبحانه  واعتتت عب 

 اجلميع تلك االَت  ات وعر  ا منزلتدا و قددا.
 هلا من ص سخ ما ا،لدا وما اسوعدا.! يا 

 واحلمد هلل سب العاملني.
 : 6ج اب الفقرخ 

_متتتاه  سايكتتتم ىف باثستتتتان ودوسهتتتا ىف ضتتترب طالبتتتان وهتتتل تت يعتتت ن ان تندتتتاس احلك متتتة بعتتتد ا نستتتتحاب 6]
رب عليته األمريكى من ا فانستان بإبن اهلل وهل مكن لطالبان والقاعدخ ان تنتقم من مشرف خليانته وإعت ن احلت
 ومن ذ  ر، عيطرةم على باثسان وهل تعتقدون اهنم يستطيع ا بالك وهل تميدون هذه الفكرخ![

سايتتتي يف دولتتتة باثستتتتان ودوسهتتتا التتت يح يف ضتتترب طالبتتتان وا متتتاسخ ا عتتت مية يف ا فانستتتتان  والفتتتدس باجملاهتتتدين 
يانتدا هلل والرع ل وللمممنني تقدم ما يكفي  يه.  عم ماك  َو

ن باثستتتان يتتّدم  للحملتتة الصتتليبية األمريكيتتة علتتى العتتاب ا عتت مي اثتترب دعتتم يّدمتتته دولتتة  والتتدوس والشتتك ا
َّ واحقر وانذل دوس.  اخلياين الذي لعبته ه  اَ

 هذه الدولة الفاعدخ الفايدخ للد ية  اخلائنة اخلسيسة واهلل حقا..!!
 دولة النذالة وانعدام الشرف والرج لة واملروءخ.!

  ونعم ال ثيل..وحسبنا اهلل
وواهلل لتتن تنعتت  متتن عايبتتة هتتذا البفتتي  ولتتن يطتت ل زمتتان إن شتتاء اهلل حتت  تتترى ويتترى العتتاب معدتتا مكتتر اهلل هبتتا 

 وعق بته العاجلة هلا بإبنه وح له وط له عز وجل.
 يف حال اي انسحاب لألمريكان مكن ان تسقط هذه الدولة العفنة )دولة برويز مشّرف( هذا مرّجح.

 نرج  ان تسقط يبل بلك ايضا.. ولكننا
 ويك ن عق طدا عببا يف اهنياس ال ج د األمريكي يف املنطقة ذ يف انسحاهبا إن شاء اهلل.

 نأمل يف بلك ونرج ه   وما بلك على اهلل بعزيز.
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 والشك ان هناك سجاال دائب ن يف العمل لترليص املسلمني من هذا احلق  برويز وشلته املسيطرخ على احلكم يف
باثستان  ويد ثان  هناك  رص وماوالت معرو ة  ولكن اهلل يدس له البقاء  تنة للناس وابت ء  وهلل احلكمة 

 البالفة عبحانه وتعاىل  مالك امللك  ضلق ما يشاء وضتاس.

 

 عمال األا : م حد :
 وعمايل الرياين عيك ن ح ل ا فانستان

بدتة و مبتا تنصتح املستلمني لنصترخ و َذمتة الطلبتة علتى  شيري احلبيب ثي  ترون تط س األحداد علتى هتذه اجل
 ثل اجلبدات و َاصة ا ع مية

ثيتتت  تفستتترون تفتتت  ا عتتترتاتيعية ا ع ميتتتة عنتتتد الطلبتتتة وهتتتل تتتترى عنتتتدهم نضتتتعا يف  دتتتم املعادلتتتة ا ع ميتتتة 
 املعاصرخ

 تنصحدم بلعبه يف سايك ثي  على األنصاس ان يستعدوا ملا ه  يادم من  ت حات و هل عليدم دوس ما 
 ثي  تقيم املس خ ا ع مية للعداد عم ما و هل إعتطعنا ثسر الط ق الفريب الصدي ين.

 
 اجل اب : 

اصة هذا الربيع ه  ممتا يتريل  الصتدس  عمليتات مستتمرخ ونقت ت  التط س على اجلبدة األ فانية ثما عبق الق ل َو
 بات واتساع و تح من اهلل تعاىل.ن عية  وإ ران ثب  يف اعداء اهلل وجداد مستمر وصرب و 

وننصح املسلمني بأن مدوا يد الع ن  َ اهنم   عتندم وعتن ديتندم وامتتدم يقتاتل ن  واملستلم ن جيتب ان يك نت ا 
يدا واحدخ على من ع اهم  بعضدم اولياء بعتت  متناصترين متعاضتدين إَ انتاك  ثالبنيتان املرصت ص   وثاجلستد 

 ى له عائر اجلسد بالسدر واحلمى.ال احد إبا اشتكى منه عض  تداع
 الدعم املادي واملايل..

 الدعم ا ع مي   وبالكلمة ..
 الدعم البشري بنف  اهل اخلربات إليدم على وجه اخلص ص.

 اين العسكري ن! 
 واين األطباء!

 واين طلبة العل م الشرعية والدعاخ إىل اهلل واملربّ ن!
 رح ن.هذا ثله هم ـاجة إليه ويرّحب ن به ويف

 بالنسبة لإلع م   نعم نرى ان هناك نضعا عندهم وتقدما يف  دم املعادلة ا ع مية.
 ويد تقدم  ا شاسخ إىل بلك.
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وال شتتك اهنتتم اعتتتفادوا متتن التعربتتة  واعتتتفادوا حتتديرياك متتن إَتت اهنم اجملاهتتدين يف العتتراق  وصتتاسوا اثريتتر اعتتتيعابا 
 ألأية الكلمة والص سخ مع الرصاصة.

طاهبم  يف اجلملة َطاب جيد وطيب. َو
 واحلمد هلل.

 وا َ خ األنصاس املداجرون اجملاهدون مع طالبان هلم دوسهم املشك س دائما جزاهم اهلل َ ا.
ودوسهم القادم ال يقل عن السابق  يف البناء ويف ترشيد املس خ والدولة  ويف االعتتمراس يف محتل امانتة س تع الضتيم 

 والظلم عن امتنا.
 هم عيستفيدون اثرير من جتاسهبم املاضية  ويك ن ن بإبن اهلل اي ى واحسن.وهم بدوس 

 واهلل اعلم واحكم.
 وال ح ل وال ي خ إال باهلل العلّي العظيم.

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 فلسطين وحماس والشام
 

دا احلَْرَاما إاىَل ا دا األَْيَصى الَّذاي بَاسَْثَنا َحْ َلُه لاُنرايَُه ماْن آيَاتاَنا إانَّتُه }ُعْبَحاَن الَّذاي َاْعَرى باَعْبداها لَْي ك م َن اْلَمْسعا ْلَمْسعا
ُ  {ا عراء  1ُهَ  السَّمايُع الَبصا

َناُه َوُل طاك إاىَل اأْلَْس،ا الَّيتا بَاسَْثَنا  ايَدا لاْلَعاَلمانَي {األنبياء  11}َوجَنَّيتْ
َفةك جَتْراي  81باَأْمراها إاىَل اأْلَْس،ا الَّيتا بَاسَْثَنا  ايَدا وَُثنَّا باُكل  َشْيءا َعالامانَي {األنبياء }َولاُسَلْيَماَن الر يَح َعاصا

تتت ُوا  اي َر عا تتتيتْ ْسنَا  ايَدتتتا السَّ تتتنَتُدْم َوبَتتتتنْيَ اْلُقتتتَرى الَّتتتيتا بَاسَْثنَتتتا  ايَدتتتا يُتتتتركى ضَتتتاهاَرخك َويَتتتدَّ ناتتت}َوَجَعْلنَتتتا بَتيتْ َ َواَيَّامتتتاك آما نَي َدتتتا لَيَتتتايلا
 18{عبأ

عتتن زيتتد بتتن  ابتت  سضتتي اهلل عتتته ان سعتت ل اهلل صتتلى اهلل عليتته وعتتلم يتتال : "طتت ّب للشتتام  ييتتل : وب بلتتك يتتا 
سعتت ل اهلل! يتتال إن م ئكتتة التترمحن باعتتطة اجنحتدتتا عليدتتا" سواه امحتتد والرتمتتذي ّو أتتا  وصتتححه ،تتٌع متتن 

 العلماء
يب والرتهيب للمنذسي سمحه اهلل / با يب يف عكو الشام وما جاء يف  ضلداوانظر الرّت  ب الرّت

 وانظر ثتاب  ضائل الشام لشيخ ا ع م ابن تيمية سمحه اهلل
 ّو ها من ثتب العلماء املصنفة وما عطّروه يف  ضائل هذه البقعة املباسثة من اس، اهلل
ى لستان نبّينتا صتلى اهلل اس، الشام  وياعتدةا  لستطني ويلبدتا بيت  املقتدس  هتي األس، املباسثتة يف القترآن وعلت

 عليه وآله وعلم.
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هتتي يضتتية املستتلمني األوىل  وهتتي املنبتتع  -ويطتتب سحاهتتا املستتعد األيصتتى املبتتاسك املقتتّدس–و لستتطني ويضتتيتدا 
الفيّتتا، للتضتتحية والبتتذل والفتتداء  وهتتي ثمتتا عتتبق ان يلتتُ  : بنيتتة تتيتتة للعدتتاد يف امتنتتا  وهتتي مدتت ى األ لتتدخ 

جاالتنتتا األبطتال  والزالتت  ثلمتتات القائتتد الكبت  عتتي  اهلل ايب مصتتعب الزسيتتاوي سمحتته ومتط األنظتتاس واألمتتال لر 
اهلل تدّوي يف امساع شباب امتنتا حتني يتال : "نقاتتل هنتا يف العتراق واعيننتا علتى بيت  املقتدس"    ت اهلل متا نستينا 

متع ويبتل ثتل ديتاس ا عتت م   لستطني وال نستيدا اعتامة وال امتُن وال ممتد عمتر وال عامتة اجملاهتتدين  بتل ألجلدتا
يقاتل ن ويناضل ن ويضّح ن  وإمنا لكل شيء إبّتتان  ولكل اجلا ثتاٌب  واهلل ّالٌب على امره ولكن اثرير الناس 
ال يعلم ن  ثما ب ينسدا من يبُل الشيخ الربّايّن الشديد عبد اهلل عزام سمحه اهلل  ثما عرّب عنه الشتاعر ابت  ه لتة 

: 
 هلل ثيما ضرس اجلدلُ اجبدم يا سعاَك ا

 ويل يا معشَر النقاد من الم ا ومن عذل ا
 انا مازال جرح القدس يف جنيّب يعتملُ 
 وويد مصاهبا ثالناس يف األحشاء يشتعلُ 
 انا ما َنُ  عدَد اهلل ملا َان ا الدول

 ويف عاحاةا جاهدُت إب جُل ال سى َذل ا
ُّّل ثُ  الفدي وانقطع  بنا احلَيلُ    لما 

 قا الطفاُخ لنا عبي ك حن ها يصلُ وب يُب
 مضيُ  جماهداك مع َمْن هبم يتشّرف املريل

 بين األ فان....اخل
ويضية  لسطني هتي يضتية إعت مية دينيتة عياعتية  هتي يضتية ا عت م واهتل ا عت م  ليست  يضتية وطنيتة وال 

 ي مية  ال عربية وال ّ ها.!
 اس الق مية صنيعة االعتعماس..!وإمنا ضاع   لسطني حني ثان العرب يتلّد ن بأ ك

 وإمنا َان  لسطني وعّلمدا لعدّونا مّدع  الق مية العربية  الذين ا ذوا دين اهلل وساءهم ضدرياك.
وإمنا حيُرُس اليد د يف  لسطني الي م ويسدر على محاية حدودهم ويمّمن هلم مداَلدم وخماسجدم الق مي ن العرب 

 دم اهلل.من املرتدين الطفاخ اخل نة  ياتل
وإمنا ترجع  لسطني با ع م وعلى ايدي األطداس الفّر احملعلني من ا ر ال ضت ء إن شتاء اهلل تعتاىل  اهتل اجلدتاد 

 يف عبيل اهلل وحده.
وال شك ايدا ا َ خ ان احلال والظرف صعٌب للفاية يف  لسطني   أهل  لسطني ضعفاء مفل بت ن خمتذول ن متن 

علتتيدم  ماصتترون جمّ عتت ن  ويتتد جنتتح األعتتداء متتن َتت ل مكتتر الليتتل والندتتاس  التتدول املنتستتبة لإلعتت م  مضتتّيق
تدماك وادالء وضدتراء  متن  والسنني واألع ام يف ان يربّ ا ط ائ  مندم على اعيندم يك ن ن هلتم طتاب سا َامستاك  َو

مت س  وسّشتح هم العلمانيني والق ميني واعراب املنسلرني عن الدين  املممنني باجلبت  والطتاّ ت   مّستك هم األ
 وانترب هم وساع هم  ودعم هم واعان هم  ليك ن ا َ  ضمان العتمراس هيمنتدم على اسضنا السليبة.!
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  ال ضع صعٌب   وشديد التعقيد ..
 والضع  مقق  بل الععز ضاهٌر..

 واهلل املستعان.!
 نده.ولنا  يه عز وجل الرجاء ان يربم للمسلمني امر سشد  ويأيت بالفتح والنصر من ع

  مزيدا من الصرب وانتظاس الفر .
 واهلل مع الصابرين..

وسايي ا ،ايل  يمتا يتعلتق بفلستطني  ان نشتّعع اجلدتاد  يدتا ضتد اليدت د  وندعمته ونقت  معته وحنت  املستلمني 
علتتى دعمتته وتأييتتده  ونستتدد ونقتتاسب  يمتتا يتعلتتق باجلماعتتات اجملاهتتدخ ّو هتتا  ونشتتتفل يف دائتترخ املمكتتن وتتت  

عتتيظل جدتتاد نكايتتة ود تتعا  -واهلل اعلتتم–َتت  الضتترسين  ولنتتا هنتتا بعتتت التفاصتتيل  ولكتتن هتتذا اجلدتتاد مبتتدا ا
للضتترس و فيتت  للفستتاد متتا امكتتن  واهلتته  يتته متتأج سون  تتائزون إن شتتاء اهلل  نرجتت  هلتتم ان يك نتت ا متتن الطائفتتة 

يتتتر  لستتتطني وس تتتع سايتتتة املنصتتت سخ وان يكتتت ن شتتتدداؤهم متتتن َيتتتاس الشتتتدداء.. ولكتتتن الظتتتاهر ان املقصتتت د متتتن تر 
ا ع م   يدا من جديتد ال يتتم إال بتظتا ر اعتباب َاسجيتة متن انفتتاح جبدتة اجلدتاد يف الشتام عم متاك  وانفتتاح 
احلتتدود والستتبل والطتترق إىل  لستتطني  وزوال الكريتت  متتن امل انتتع التتيت يفرضتتدا الط اّيتت  املرتتتدون  وهزمتتة منكتترخ 

 ألمريكا بإبن اهلل.
األم س تس  حن ه سويداك..  إمنا هي عاعات صرب  مع عملا دؤوبا ال يت ي  ح  يتأبن اهلل  وهذا ه  الذي نرى

يف جدتتتادهم وليستتتتعين ا بتتتاهلل ويصتتتربوا   تتتإهنم علتتتى الطريتتتق  واهلل متتتع  -يف اخلتتتاس –بتتتالتفي    ليستتتتمر إَ اننتتتا 
 الصابرين ومع احملسنني ومع املتقني ومع املممنني.

 واهلل اعلم.

 

 : َالد ا ع مب يل  عمال األا
 شيرنا الفاضل....

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته....
( لعلتتي عتتأجته بنظتتري إىل اس،  لستتطني الطدتت س  واملستت خ اجلداديتتة التتدائرخ علتتى اسضتتدا املباسثتتة منتتذ عقتت د  1

س امتتتام نستتتأل اهلل عتتتز وجتتتل ان ينصتتتر اهلدتتتا ويريبتتت  ايتتتدامدم...  دتتتل صتتتم د حرثتتتة املقاومتتتة ا عتتت مية محتتتا
االبتزازات  وامتام املتمامرات الدوليتة والداَليتة عيستطر هلتا يف عتعل املست خ اجلداديتة يف  لستطني  ام ان دَ هلتا 
اجمللَ التشريعي باألعاس  والذي ضتل  العلماء يف تليله او ترمه ومن ضتمندم الشتيخ ي عت  القرضتاوي... 

 هل ه  َطأ  ادح ثان ال اجب اجتنابه....!
 اجب يف جداد الط اّي  والكفاس معاملتدم باملريل  من عفك للدماء والتشريد والتمرييل  واعتتدداف ( هل ال2

دم   إبا ثان ثذلك  لمتابا اوصتى الرعت ل عليته الصت خ والست م يتادخ اجملاهتدين بعتدم  اطفاهلم ونسائدم وشيَ 
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م التعتتر، لألطفتتال والنستتاء يف املعتتاسك  وملتتابا ب يستتفك القائتتد صتت ح التتدين ا أليتت يب دمتتاء الصتتليبيني علتتى التتّر
 من اجملازس اليت استكب ها يف ابناء املسلمني عند احت هلم لبي  املقدس!

( هتتتل تقتتت  إىل جانتتتب متتتن ينتتتادي مبتتتا يستتتمى " ال حتتتدخ ال طنيتتتة " يف  لستتتطني! ام تعتتتترب ان علتتتى احلرثتتتات 3
ءخ ممن ال حيكم ن شترع اهلل وسعت له! التيَ االع مية اجملاهدخ يف  لسطني ان تترلى عن هذا املفد م وتعلن الربا

 من األ ضل يف هذا ال ي  ت جيه الس ح إىل وجه اليد د !
 

 اجل اب : 
 ( :1ج اب الفقرخ )

 احلمد هلل سب العاملني وبه نستعني .
 ال شيء حيبط عمل املسلم ويبطله بالكلية إال الشرك والكفر  اعابنا اهلل تعاىل و،يع إَ اننا منه.

التذي استكبتته محتاس نرجت  اهنتم  يته معتذوسون متتأول ن وآَتذون بفتتاوى بعتت متن يريقت ن  تيدم متن اهتل واخلطأ 
العلم  وال حنكم عليدم بالكفر  بل هم عندنا مسلم ن خمطل ن  ونسعى يف نصتحدم وترشتيدهم ثمتا نفعتل متع  

طأ ويع ا  يه  وال نفشدم و   ال نفّش امة ا ع م.ثل مسلم  وننكر ما نراه منكراك ونبنّي ما نراه زلة َو
وعليه  إن صم د حرثة محاس امام االبتزازات واملممرات الدولية والداَلية مس ب هلا ومن حسناةا  واعظم من 
بلك جداد ابنائدا وتضحياةم العظيمة املشّر ة  وحسُن ب ئدم يف عبيل اهلل تعاىل  ثل بلك من اخل  احملس ب 

 ان يتقبل مندم ويكرمدم يف الدنيا واذَرخ.ألهله  والذي نرج  من اهلل تعاىل 
لكْن نرى ان دَ ل محاس للعبة الدمقراطية   ودَ هلا للمعلَ التشريعي  وما اجنر عن بلك وما اعتتدعاه متن 
اشتتياء اَتترى ثريتت خ خمالفتتة للتتدين  با ضتتا ة إىل جمم عتتة اَتترى متتن األ كتتاس واملماسعتتات متتن األيتت ال واأل عتتال 

  منكٌر وباطل و ساد عظيم  نتربا إىل اهلل منته  وننكتره وننصتح إَ اننتا ان يت بت ا إىل اهلل منته املرالفة للشريعة  ه
 وجيتنب ه  ويصلح ا ويعتصم ا باهلل تعاىل وحده.

ويد اعتعملُ  اع ه عباسخ "جدتاد ابنائدتا وتضتحياةم" ويصتدُت بتذلك ا شتاسخ إىل متا يتال اهلل تعتاىل : }ومتن 
 وما يف معناها من اذيات واألحادي . جاهد  إمنا جياهد لنفسه{

 إننا جيب ان نفّرق بني احلرثة ثشرصية اعتباسية  وبتني ا تراد النتاس العتاملني معدتا واملنتمتني إليدتا واملشتتفلني يف 
 ضلدا   إن ال ايع يد يقتضي شيلا ليَ ه  احسن ما نريد.

 ريقال بسخ شراك يره{.واهلل تعاىل يق ل : } من يعمل مريقال بسخ َ ا يره . ومن يعمل م
 ولعله يأيت هلذا مزيد ت ضيح إن شاء اهلل.

 ( :2ج اب الفقرخ )
( هل ال اجب يف جداد الط اّيت  والكفتاس معتاملتدم باملريتل  متن عتفك للتدماء والتشتريد والتمرييتل  واعتتدداف 

دم   إبا ثان ثذلك  لمتابا اوصتى الرعت ل عليته الصت خ والست م يتادخ اجملاهتدين بعتدم  اطفاهلم ونسائدم وشيَ 
م  التعتتر، لألطفتتال والنستتاء يف املعتتاسك  وملتتابا ب يستتفك القائتتد صتت ح التتدين األيتت يب دمتتاء الصتتليبيني علتتى التتّر

 من اجملازس اليت استكب ها يف ابناء املسلمني عند احت هلم لبي  املقدس!
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 املعاملة باملريل مشروعة يف احلرب )اجلداد( ويف ّ ها. 
 ندبنا إىل ا ضل من العاملة باملريل  وه  الصفح والعف . ولكن اهللَ  تعاىل

 ذ تبقى مسألة : هل األ ضل يف احلالة املعّينة املعاملة باملريل  او الصفح والعف .
 هذا ـسب ما يرّجح ايّتاك من األمرين   ينظر  يه يف ثل حاله على حدخا.

  الرياين ه  العدل واألول ه  الفضل. وبعباسخ اَرى : األصل ان الصفح والعف  ا ضل  والقصاص جائز 
 لكن يد ي َجد مرّجح جيعل هذا اجلائز )القصاص( ا ضل من بلك األصل الفاضل )الصفح والعف (.

رُُه َعلَتى يال اهلل تعاىل : }والذين إبا اصاهبم البفي هم ينتصرون . َوَجزَاء َعي َلةا َعي َلٌة م ريْتُلَدا َ َمْن َعَفا َوَاْصتَلَح  َتَأجْ 
اللَّها إانَُّه اَل حيُابُّ الظَّالامانَي{ ويال : } من اعتدى عليكم  اعتدوا عليه مبريل ما اعتتدى علتيكم واتقت ا اهلل{ ويتال 

 : }وإن عايبتم  عايب ا مبريل ما ع يبتم به وللن صرب  هل  ٌَ  للصابرين{.
ة ونستتاء الكفتتاس التتذين هتتم ثفتتاس ايضتتا  واملعاملتتة للكفتتاس باملريتتل يف مستتألة يتتتل الذسيتتة والنستتاء ومتتا شتتاهبدم )بسيتت

ثأبائدم وازواجدّن  ال ما ل  ثان ا مسلمني ابناء ثفاس( جائز على الصحيح إن شاء اهلل  وه  ضاهر النصت ص  
 ويد ا   به بعت العلماء.

صتت ص وثتذلك التمرييتل  وهتتي املريلتة احملّرمتتة يف األصتل  جتتائزخ يف حتال القصتتاص واملعاملتة باملريتتل  واحلمتد هلل  للن
 املتقدمة ّو ها مما يف معناها.

 وثل بلك يقّدسه اهل األمر من ييادخ املسلمني.
واما وصايا الرع ل صلى اهلل عليه وآله وعلم يّ اده وبع  ه بعدم يتل النساء والصبيان ّو هم من األصناف التيت 

 جاء بثرها يف النص ص   د  حٌق  وه  األصل.
 نّبدُ  عليه. وما بثرناه يبُل ه  االعتريناء ثما

 وثله حق ال تنايت  يه وهلل احلمد واملنة.
واما ص ح الدين سمحه اهلل   د  يائد من ي اد املسلمني ال حُيّت  بق له وال بفعله  بل يُطلَتب التدليل علتى صتحة 

  عله واجتداده.
 نعم   ص ح الدين من اهل اخل  والص ح واجلداد وا حسان  وبطل من ابطال ا ع م.

 نه يف النداية بشر  له اَطاؤه وله حسناته وص ابه.ولك
ذ من ادلة الكتاب والسنة وما يف معناأا.  واألحكام الشرعية إمنا تَم

وثتت ن صتت ح التتدين سمحتته اهلل ب يستتفك دمتتاء الصتتليبيني عنتتدما ضفتتر هبتتم و تتتح بيتت  املقتتدس  بتتل اّمتتندم ويبتتل 
صتتيٌب  جتتزاه اهلل َتت ا وسضتتي اهلل عنتته   إنتته ّلّتتب جانتتب متتندم الفتتداء   دتتذا مقتتام اجتدتتادا   وهتت   يتته مستتٌن م

 العف  واالحتيا  للمسلمني وألعراهم وألم ثدم  وثان له تدب  حسٌن يف بلك حقق به ص حا َو ا ثري ا.
 واهلل اعلم.

 ( :3ج اب الفقرخ )
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علتتتى احلرثتتتات ( هتتتل تقتتت  إىل جانتتتب متتتن ينتتتادي مبتتتا يستتتمى " ال حتتتدخ ال طنيتتتة " يف  لستتتطني! ام تعتتتترب ان 
االع مية اجملاهدخ يف  لسطني ان تترلى عن هذا املفد م وتعلن الرباءخ ممن ال حيكم ن شترع اهلل وسعت له! التيَ 

 من األ ضل يف هذا ال ي  ت جيه الس ح إىل وجه اليد د !
 ال   وث ..!

 ال يف ّ ها.ال نق  يف جانب من ينادي بال حدخ ال طنية وعم م الفكرخ ال طنية ال يف  لسطني و 
بتتل نعتقتتد ان هتتذه الفكتترخ  كتترخ ّتت  إعتت مية  مصتتادمة للتتدين احلنيتت   التتذي مبتتو االجتمتتاع  يتته علتتى التتدين 

 والرابطة الدينية وا َ خ يف اهلل ويف دين اهلل ا ع م.
هتتي متتن األ كتتاس التت اسدخ علتتى امتنتتا متتن  قا تتات الفتترب و لستتفات الشتترق   -ثمتتا عتتبق ا شتتاسخ–وهتذه الفكتترخ 

وحنتتن اثرمنتتا اهلل تعتتاىل با عتت م وا متتان  لتتَم نبتفتتي يف ا عتت م عتتنة اجلاهليتتة!! وحنتتن يتت ٌم اعزنتتا اهلل با عتت م 
  مدما طلبنا العّز يف ّ ه ابلنا اهلل.

الفكتترخ ال طنيتتتة اخلبيريتتتة مبناهتتا علتتتى اجتمتتتاع النتتاس علتتتى امل اطنتتتة  اي علتتى الكتتت ن ثلدتتتم متت اطنني لتتتنفَ البلتتتد 
  هلتتم نفتتَ احلقتت ق وعلتتيدم نفتتَ ال اجبتتات بنتتاء علتتى هتتذه الرابطتتة ال طنيتتة  ثلدتتم متستتاوون  ال ولتتنفَ الدولتتة

  رق بيندم بدينا وال عدالة وال ّ  بلك.
وهذا الشك انه باطل منايت لدين ا ع م التذي جعتل الع يتة بتني النتاس مبنيتة علتى التدين والت حيتد وا متان 

وعتتتلم ومبتتتا جتتتاء بتتته  وامتتتر مبتتت الخ املتتتممنني ومبتتتتدم وامتتتر بتتتبفت الكتتتا رين بتتتاهلل تعتتتاىل وبرعتتت له صتتتلى اهلل عليتتته 
ومعتاداةم  وجعتتل لكتتلا احكامتتاك  وجعتتل الرابطتتة بتتني املتممنني هتتي األَتتّ خ يف ا عتت م وا متتان  وجعتتل التفاضتتل 

 بيندم بالتق ى والعمل الصاحل. 
تتَ ٌخ  َأَ  َْ نُتت َن إا َتتا اْلُمْمما تتَ ْيُكْم َواتتَُّقتت ا اللَّتتَه َلَعلَُّكتتْم تُتْرمَحُتت َن {احلعتتراتثمتتا يتتال اهلل تعتتاىل : }إامنَّ ََ  10ْصتتلاُح ا بَتتتنْيَ َا

َلْقَناُثم م ن بََثرا َواُنرَيى َوَجَعْلَناُثْم ُشُع باك َويَتَبائاَل لاتَتَعتاَسُ    ََ ا إانَّ َاْثتَرَمُكْم عانتَد اللَّتها ويال تعلى : }يَا اَيتَُّدا النَّاُس إانَّا 
باٌ {احلعراتاَتْتَقاُثْم إا  ََ  13نَّ اللََّه َعلايٌم 

وثمتتتتا يتتتتال النتتتتيب صتتتتلى اهلل عليتتتته وعتتتتلم : "إن اهلل ال ينظتتتتر إىل صتتتت سثم واجستتتتامكم ولكتتتتن ينظتتتتر إىل يلتتتت بكم 
 واعمالكم" سواه مسلم

تت  متتا جتتاء بتته ا عتت م متتن  ويتتال يف املنتتادين باالجتمتتاع علتتى اعتتم او لقتتبا او َسْعتتم او َوْعتتما ّتت  ا عتت م ّو
 اء الفاضلة  ويد ّضَب : "ما بال دع ى اجلاهلية!!...دع ها  إهنا منتنة" متفق عليه.األمس

ويتال صتلى اهلل عليتته وآلته وعتتلم : "لينتدتني ايتت ام يفترترون بنبتائدم التتذين متات ا إمنتتا هتم  حتتم جدتنم او ليكتت نن 
ُعتبّتّية اجلاهلية و ررها باذباء  اه ن على اهلل عز وجل من اجلُتَعل الذي يدهده اخلرء بأنفه  إن اهلل ابهب عنكم 

إمنا ه  متممن تقتي و تاجر شتقّي  النتاُس بنت  آدم وآدم َلتق متن تتراب" سواه ابت  داود والرتمتذي واللفتظ لته ويتال 
يب والرتهيب  ويال :   حدي  حسن  نق  عن احلا ظ املنذسي يف الرّت

 اجلُتعل بضم اجليم و تح العني املدملة ه  دويبة اسضية.
 اي يدحر  وزنه ومعناه. يدهده :
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الُعبتتيّتة بضم العني املدملة وثسرها وتشديد الباء امل حدخ وثسرها وبعدها ياء مريناخ ت  مشددخ ايضتا هتي الكترب 
 والفرر والنر خ.اهتت

م ويال صلى اهلل عليه وآله وعلم : إبا سايتتم الرجتل يتعتزى بعتزاء اجلاهليتة  أعضت ه هبَتنا ابيته وال تكنت ا" سواه ا متا
 امحد ّو ه

 يتعّزى اي يعتزي وينتسُب.
يتتال العلمتتاء : معتتو يتعتتزى بعتتزاء اجلاهليتتة : ينتستتب وينتمتتي إىل انتماءاةتتا املرالفتتة للتتدين  املبنيتتة علتتى احلميتتة 

 والتعّصب لألجناس واألي ام وحن ها وامل اضعات ّ  املبنية على الدين  وهلذا اضيفْ  إىل اجلاهلية.
نيب صتلى اهلل عليته وعتلم يتال : " متن نصتر ي مته علتى ّت  احلتق  دت  ثتالبع  التذي ُسد َي وعن ابن مسع د ان ال

 ]اي يف بلر[  د  يُتتنزَُع بذنبه". سواه اب  داود  واصله يف مسند ا مام امحد.
بتن وعن وا لة بن األعقع يال يل  يا سع ل اهلل ما العصبية يال : "ان تعني ي مك على الظلم" سواه ابت  داود وا

 ماجه.
 واحلديريان حّسندما ابن مفلح يف اذداب الشرعية.

يال املنذسي : ومعو احلدي  ]ثالبع  الذي سدي  د  ينزع بذنبه[ انه يد ويع يف ا ذ وهلتك ثتالبع  إبا تتردى 
 يف بلر  صاس يُتنزَع بذنَتبه وال يقدس على اخل ص.اهت
شتتتيَء متتتن الشتتتيء  وهتتتذا مريتتتل يف بم احلميتتتة والتعتتتاون علتتتى ويف امريتتتال احلتتتدي  للرامدرمتتتزي : والنتتتزع يلُعتتتتك ال

 العصبية  ومريّتل بالبع  الذي يرتدى يف البلر  يحاول جناخ نفسه هب ك بعضه.
 وثان هذا من شأن العرب ومذهبدا  يال وداك بن  يل املازين يذثر ي مه :

 مقادمي وّصال ن يف الروع َط هم ** بكل سييق الشفرتني مانا 
 تنعدوا ب يسأل ا من دعاُهُم ** ألية حربا او ألّي مكانا إبا اعتُ 

 ويال آَر يعيّتر ي مه باللني ويذثر ّ هم باحلمية :
 ال يسأل ن اَاهم حني يندهبم ** يف النائبات على ما يال برهانا
 ي م إبا الشُر ابدى ناجذيه هلْم ** طاسوا إليه َزسَا ات وواْحتدانا 

 انتدى.
ل هبتذه األبيتات وحن هتا بعتت املستلمني  يحمل هنتا علتى معتو صتحيحا  وال ضفتى وجدته   ليتنبّته تنبيه : يتد يتمريّتت

 هلذا.
 ّو  ما بثرنا الكري  مما وسد يف هذا املعو من النص ص.

يف املفدت م املعاصتر  كترخ باطلتة ثتا رٌخ منايضتة للتدين  ومبتادئ  -وثذا الق ميتة–واملقص د ان  كرخ ومبدا ال طنية 
ن ال الء والرباء واحلب والبفت وامل االخ واملعاداخ من اجل التدين  وتقت مي النتاس وتفاضتلدم ـستب التدين الدين م

 والتق ى والعمل الصاحل.
وهتتي  كتترخ دَيلتتة علتتى امتتة ا عتت م   إمنتتا نشتتأت اول متتا نشتتأت عنتتد الفتترب الكتتا ر ذ صتتّدسوها إلينتتا يف زمتتن 

 االحنطا  واهلزمة والففلة.!
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الفكتتترخ علتتى التتتنمط الفتتريب واملعتتروف اليتتت م عنتتد اصتتتحابه  هتت  ثتتا ٌر بتتتاهلل العظتتيم َتتتاس  متتن ملتتتة  واملتتممن هبتتذه
 ا ع م.

 نربا إىل اهلل منه ومن  كرته.
 ونسأل اهلل تعاىل العف  والعا ية واملعا اخ الدائمة يف الدين والدنيا واذَرخ.

ان القتتدس امل جتت د متتن هتتذه الفكتترخ لتتدى  -محتت  ال يشتتتّط احتتٌد يف  دتتم هتتذا الكتت -ولكتتن البتتد ان نمثتتد هنتتا 
حرثتتة محتتتاس او حرثتتة اجلدتتتاد ا عتت مي يف  لستتتطني وعنتتد الكريتتت ين ّتت هم  لتتتيَ هتت  الفكتتترخ ال طنيتتة مبعناهتتتا 

 الكامل الذي يلنا إنه ثفٌر  لكن هي ل  ٌة وا ٌر مندا  جيب ان جيتنب ه ويربؤوا منه  هداهم اهلل واصلحدم.
عت مية يف  لستطني ان تترلتى عمتا عنتدهم متن آ تاس هتذه الفكترخ وتتربا مندتا وتتنظّت  نعم   علتى اجلماعتات ا 

 من ادساهنا.!
 وعليدم ب  شك الرباءخ ممن ال حيكم ن بشرع اهلل تعاىل.

 هذا ال شك  يه  من حي  األصل واملبدا والعم م وا ط ق.
متا يستعدم تتأَ  الكت م  يته والتصتريح ذ تفاصيل بلك هلا ملدا  من حي  ما جي ز هلم السك ت عنته متري   و 

 به  ـسب القدسخ او الععز  وهكذا. واهلل امل  ق.
 واما ان األ ضل اذن ه  ت جيه الس ح إىل اليد د   على ا ،ال نعم  هذا ا ضل  ما امكن.

اك   دتتذه لكتتن يتتد تكتت ن حتتاالٌت يكتت ن  يدتتا ت جيتته الستت ح للر نتتة العلمتتانيني واملرتتتدين متتن بتتين جلتتدتنا مطل بتت
 تتا  إىل ان ينظر  يدا اهل األمر هناك  واهلل امل  ق. 

 

 عمال األا : اب  بص  السدلي 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  ضيلة الشيخ عطية اهلل 

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 حفظكم اهلل  ونفع اهلل بكم  وجزاثم اهلل عن ا ع م واملسلمني ثل َ 

 شيرنا الفاضل  
 يد من  ضيلتكم بيان احلكم الشرعي ال اضح البنّي املبني  الذي ال لبَ  يه وبالتفصيل يف:نر 

 حرثة محاس واخلط الذي تنتدعه.
 حرثة اجلداد ا ع مي يف  لسطني.

 باسك اهلل بكم ونفع اهلل بكم و،عنا وإياثم على ثل َ .
 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 اب  بص (اَ ك احملب لكم يف اهلل )
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 اجل اب : 

 احلكم الشرعي ال اضح البنّي املبني الذي ال لبَ  يه!!
 وبالتفصيل "ثمان"..!!!

 هذا يا اَي الكرمي شيء صعب.
 سمبا حيتا  إىل جمالَ علماء وش سى..!

ساي وان  البد ان تعرف انك تسألين عن سايي    أنا اي ل سايي ـسب ما اساين اهلل تعاىل  وا يد مبا عندي من 
ومعر ة  وال نق ل إن هذا ه  حكم الشرع إال  يما علمنا يقينا انه حكم اهلل وشرعه  ثاملسائل املنصت ص عليدتا 
واجملمع عليدا  وامتا اثريتر متا نتتكلم  يته متن مستائل  دتي مستائل اجتدتاد ونظتر طريقدتا االعتتدالل  وليست  ممتا 

ا تص  السنتكم الكذب هذا ح ل وهذا حرام لتفترتوا يقال  يه : هذا حكم اهلل.. يال اهلل تعاىل }وال تق ل ا مل
على اهلل الكذب{اذية  ويتال سعت ل اهلل صتلى اهلل عليته وعتلم : "وإبا حاصترت اهتل حصتن  تأسادوك ان تنتزهلم 
على حكم اهلل    تنزهلم على حكم اهلل  ولكن انزهلم على حكمك  إنك ال تدسي اتصيب حكم اهلل  تيدم ام 

 ه من حدي  بريدخ بن احلصيب.ال" سواه مسلم ّو  
وهكذا ثان  طريقة علمائنا وائمتنا يف الفت ى والق ل يف عائر املسائل : نرى ثذا وال نرى ثذا  يععبنا ثتذا وال 
يععبنتتا ثتتذا  إال ان تكتت ن املستتألة منص صتتة عتتن اهلل وسعتت له  او يف يتت خ املنصتت ص  ثمتتا يتترس هتتذا علماؤنتتا يف 

 إع م امل يعني ّو ه.م اضعه  ثما جتده مبس طا يف 
  احلاصل ان ما اي له ه  سايي.

  إن ثان ص ابا  من اهلل   وإن ثان َطأ  د  مين ومن الشيطان  واهلل عز وجل وسع له بريلان منه.
 يتتا اَتتي الكتترمي   حرثتتة محتتاس انتت  تعلتتم اهنتتا حرثتتة إَ انيتتة باألصتتل  مبعتتو اهنتتا تنتمتتي إىل  كتتر وإىل ،اعتتة 

 ا َ ان املسلمني.
 وهذخ اجلماعة )ا َ ان املسلم ن( ليس  ،اعة مأم نة على اجلداد..!!

 هذا شيء البد ان نق له   وه  ساينا ويناعتنا طبعا  وهذا تّصل عندنا من جمم ع امرين :
 معر ة  كرخ هذه اجلماعة ومندعدم وما يرتبّ ن عليه  واملنظ مة الريقا ية اليت تكمدم. -
 يف بقاع متعددخ من العاب. التعاسب مع هذه اجلماعة -

والبتد ان تتتذثر اننتا نتتكلم عتن اجلماعتة )التنظتيم( ال عتن ا تراد   تاأل راد  تيدم و تيدم   وبيتندم تفتاوت  وي جتتد 
 تيدم متن ينتمتي إلتتيدم وال يكت ن حتام  لكتل يناعتتات اجلماعتة وترثيبتدتا الفكريتة وتك يندتتا العقلتي  ويكت ن  يتته 

 يع شاهد واحلمد هلل.َ  وص ح و ضائل َاصة  وال ا
  حماس هي من ا َ ان املسلمني.

نعم يد يقال هلا َص صيتدا  وحنن ال نعمم األحكام  لكن من حقنتا ان نعترّب عتن َشتيتنا وحنتن نترى متا نترى  
 وحنن ندسك تأ   "اجلماعة األم" و كرها.!
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تتدْت يف اس، متلتتة مفتصتتبة   منعتتي ي ميتتة ومصتتائب وابتتت ء وعتتدوان مت كتترس متتن عتتدّو ثتتا را اصتتلّي محتتاس ُوجا
 جممع على ثفره وعدوانه ومعل ما من دين املسلمني بالضروسخ انه عدّو ثا ٌر جيب جداده ود عه.

باسك اهلل يف يياداةا وسجاالةا األوائل وجزاهم اهلل َ ا   هنض ا جلداد هذا العدّو والتصدي لته  وجنّتدوا الشتباب 
 صعيد االجتماعي...!ونظم ا انفسدم وتط سوا وتقدم ا على ال

 هذا ال شك انه َ  وص اب وعمل صاحل.
 نسأل اهلل ان يتقبل مندم.

 ولكن ايضا : العلماني ن ال طني ن وح  الشي عي ن ثري  مندم يقاتل ن هذا العدّو..!
  تح مري   والشعبية والدمقراطية ّو ها  وهل نسينا نضال ياعر عر ات!!

ع يف ديننا   ه  ايضا مشروع يف دين العلمانيني والشي عيني وال طنيني  شريعة والقتال يف  لسطني ثما انه مشرو 
 املقاومة للمحتل.!!

والقتتتتتال يف  لستتتتطني ضتتتتد الصتتتتداينة ثمتتتتا نميتتتتده حنتتتتن يميتتتتده ايضتتتتا عتتتتيد طنطتتتتاوي  ويميتتتتده البتتتت طي  ويميتتتتده 
 القرضاوي  ويميده بشاس األعد ومباسك والقذايف ايضا..!!

العدو اليد دي  متع انته عمتل صتاحل للمتممن التذي يتام بته  لكنته ايضتا لتيَ هت  احملتك   القتال يف  لسطني هلذا
 احلقيقي الذي يقاس به ا نسان ويقّ م.

بل التق مي ال يتم إال بإضتا ة شتيء آَتر وهت  : صتحة املتند  وانضتباطه بالكتتاب والستنة  وعلتى ساس بلتك ويف 
 يمته : الت حيد اخلالص وصحة العقيدخ.

 ف من جدتني : هذا ثله يُعرَ 
 اجلدة األوىل : املند  النظري املكت ب واملصرَّح به.

 اجلدة الريانية : املماسعة العملية وامل اي  وا جابات العملية على االمتحانات امليدانية.
واعتحضْر معي اننا نتكلم باألعاس عن التنظيم )اجلماعة(  وإن ثان الفرد واجلماعة يشرتثان يف ثريت  متن هتذه 

 كام.األح
  ل  حنن نظرنا يف هتني اجلدتني  إننا عنعد على حرثة محاس )ثتنظيم( م حظات ثري خ..!

خنشتتتى متتتن اي عتتتق      -وإن اعتتتتذسنا عتتتندم بصتتتع بة الظتتترف والععتتتز واالضتتتطراس–هتتتذه امل حظتتتات جتعلنتتتا 
 وخناف من االحنراف..!

  اخللفية الفكرية واملندعية هي : ا َ ان املسلم ن.
  َ ان املسلمني وجربناهم.وحنن نعرف ا

 ولكن حنن ال نسبق األحداد  وال حنكم على الناس مبعرد بلك.
 ولكن ايضا حنرتس..!

 وثل هذا نذثره لكي ال ننردع وال نصدم ل  حصل شيء  ول حرتاس  ولنك ن واعني متأهبني.!
 بل جنري احكام الناس على الظاهر  ونمّمل اخل   ونعذس املسلمني ما امكن.
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ى ثل حال هم الي م هلم  رصة ليعط ا ما عنتدهم  نتمتو هلتم ثتل َت   ونتدع  هلتم بتالت  يق لطاعتة اهلل والترب وعل
 والص ح  واهلل عز وجل بيده األمر ثله  واهلل حا ظ دينه ومعلا ثلمته   ط ّب ملن عمل مبرضاخ اهلل.

ط يتتتل بتتتذثرها  واملتمريلتتتة يف جمم عتتتة األَطتتتاء التتتيت عنتتتد محتتتاس  وامل حظتتتات عليدتتتا ال اضنتتتين يف حاجتتتة إىل الت
مرتاثبتتة متتن القناعتتات والتترؤى الفكريتتة واملندعيتتة والسياعتتية واأليتت ال والتصتترحيات وامل ايتت  والع يتتات الداَليتتة 

 واخلاسجية  واهلل املستعان..!
للنظتام الكتا ر ومنتداها ثان املشاسثة يف االنترابتات التشتريعية والفت ز بتاجمللَ التشتريعي لتتحت ل محتاس إىل اداخ 

املرتد )السلطة الفلسطينية(  وتك ن جتزءا متن هتذا النظتام الفاعتد املتتعفن بكتل املقتاييَ  التذي ال اجتُب ماسبتته 
 ال ان نك ن جزءا منه وجدازاك تشريعياك وتنفيذياك له..!! -ل  امكن–وإزالته 

 والشك ى إىل اهلل.!
يستففروا سهّبم ويت ب ا إليه  وال يفّرهنم من يفيت هلم بتذلك وحنن ندع  إَ اننا يف محاس إىل ان يرجع ا عن بلك و 

ويستت ّغ   تتإن هتتمالء املستتّ ّني املفتتتني هلتتم  هتتم متتن يستتك  عتتن ثتتل الط اّيتت  املرتتتدين يف عاملنتتا ا عتت مي  
ويضع ن ايديدم يف ايديدم  وجيالس هنم  ثما  عل ثب  من ثربائدم يبل مدخ مع الزنديق القذايف مسيلمة العصر 

عنتته اهلل!! وهتتمالء املستتّ ّ ن املفتتت ن لكتتم هتتم الستتاثت ن عتتن متتا جيتتري ألهتتل الستتنة يف العتتراق علتتى ايتتد الرا ضتتة ل
 املشرثني  ّو ها ّو ها.

  كي  تريق ن  يدم وتسمع ن  ت اهم وتس يفاةم!
 ل ال اعتسدال األم س وضع  العزائم.!

 ول ال سثاثة املند  والفكرخ..!
 ال.نسأل اهلل ان يصلح األح  

وامتتتا ،اعتتتتة اجلدتتتاد ا عتتتت مي يف  لستتتطني   دتتتتي وإن ثانتتت  ال تنتمتتتتي جلماعتتتة ا َتتتت ان املستتتلمني ثحمتتتتاس 
باألصل  لكن هي يف جممل األ كتاس متقاسبتة معدتا  وعنتدنا عليدتا تقريبتا نفتَ الكتم متن امل حظتات  با ضتا ة 

 إىل ما َتّيزت به بشكل اثرب من ع ية بالرا ضة يف إيران ويف لبنان.
 ومع ثل بلك..

  نحن نراهم إَ اننا.
 وندع هم إىل إص ح انفسدم وتصحيح طريقدم.

 وإىل هذه اللحظة ليَ عندنا اثرير من بلك.
 وندعمدم  يما يق م ن به من َ  وجداد وعمل صاحل.

 وال نرتدد يف ال ي ف معدم مبا نستطيع.
ن اجل ع واحلصاس  ويتعّرضت ن للمعتازس متن ( وإَ اننا يف  لسطني يقاع  2006وال عيما يف هذه األيام )ي ني  

دم  العتتدّو الصتتلييب الصتتدي ين الفاصتتب لعنتته اهلل وثتتل َمتتْن وااله  وي ّدعتت ن ثتتل يتت ما الضتتحايا متتن اطفتتاهلم وشتتيَ 
ونستائدم  ضت  عتن شتباهبم..! سمحدتم اهلل ،يعتا  ونستأل اهلل برمحتته التيت وعتع  ثتل شتيء ان يفتر  ثترهبم وان 

 وعدّوهم الذي بفى عليدم.. آمني ينصرهم على عدّو اهلل
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 ونأَذ على ايديدم  يما اَطأوا  يه ونعيندم على ا ص ح.
 وننتظر  ر  اهلل تعاىل .

 يال اهلل عز وجل : }وإن تت ل ا يستبدل ي ماك ّ ثم ذ ال يك ن ا امريالكم{
تنُكْم َعتن دايناتها  َ  تبتُُّدْم َوحيُابُّ نَتُه اَبالَّتةا َعلَتى اْلُمتْممانانَي ويال : }يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آَمُن ْا َمن يَتْرتَتدَّ ما َستْ َف يَتْأيتا اللّتُه باَقتْ ما حيُا

تتُدوَن يفا َعتتبايلا اللّتتها َواَل َضَتتاُ  َن َلْ َمتتَة ذئاتتما َبلاتتَك َ ْضتتُل اللّتتها يُتْمتايتتها  تتٌع  اَعاتتزَّخا َعلَتتى اْلَكتتا ارايَن جُيَاها َمتتن َيَشتتاُء َواللّتتُه َواعا
 54ئدخَعلايٌم{املا

 ويال : }إال تنفروا يعّذبكم عذاباك اليماك ويستبدل ي ماك ّ ثم وال تضّروه شيلا واهلل على ثل شيء يدير{.
 واهلل املستعان وال ح ل وال ي خ إال باهلل.

 

 عمال األا : ثلمة حق يف وجه العدو 
 وبرثاته.بتحية اهل اجلنان احيك ياشيرنا الفاضل وهبا ابدا  س م اهلل عليكم وسمحته 

 اين احبك يف اهلل ياشيخ , ومتابع دائم مل اضيعك املفيدخ والعظيمة,
اعتتتأل اهلل ان حيفظتتتك متتتن ثتتتل طاّيتتتة وثتتتا ر واسجتتت ا ان ال ازععكتتتم بعتتتدخ اعتتتللة يتتتد يكتتت ن يف اجابتدتتتا بعتتتت 

 األطالة .
وشتتتتكل  وابتتتدا بالستتتمال األول: واألهتتتتم متتتاهي سؤيتتتتتكم لل ضتتتع الفلستتتطيين بعتتتتد ان دَلتتت  محتتتتاس التشتتتريعي 

احلك متتة وهتتدات بتتذسخ جدتتاد ابنتتاء القستتام  متتا هتتي سؤيتتتك ل ضتتع اجلدتتاد يف  لستتطني, وهتتل جيتت ز شتترعا  تت ين 
محتتاس , ووصتتفدا بأوصتتاف التتردخ , والتعامتتل متتع اليدتت د, وهتتي التتيت يتتدم  يادةتتا بتتأثملدم شتتدداء , ومتتاهي 

 نصيحتك هلم.
 

 اجل اب : 
ان اجلدتتتتاد مبعنتتتتاه الصتتتتحيح والنقتتتتّي عتتتتيزداد  -اخللتتتتق واألمتتتترواهلل عتتتتز وجتتتتل عتتتت م الفيتتتت ب ولتتتته –التتتتذي ات يعتتتته 

 وعيستفيد من جتربة محاس يف دَ هلا التشريعي واحلك مة.
حنن نرج  ان يك ن ما حصل مع تفاع ته احمللية والدوليتة يف صتاحل ا عت م واجلدتاد واجملاهتدين  ثمتا اشتاس إىل 

حتتني اشتتاس إىل ان حصتتاس العتتاب للفلستتطينيني بستتبب  هتتذا الشتتيخ اعتتامة بتتن الدن حفظتته اهلل يف َطابتته األَتت 
  ز محاس باحلك مة  ومضايقتدم البالفة حلماس ومتاسبتدم هلتا هتي جتزء متن احلملتة الصتليبية التيت تشتندا امريكتا 

 والفرب الكا ر على املسلمني.
ضتدها  وضدت س عتداء  شل جتربة محاس املت يع بسبب الضف   عليدا من اعداءهم احملليني واخلاسجيني املتحتدين 

حلمتتاس وألي مشتتروع إعتت مي  وعتتعيدم احلرييتت   -ثفتتتح علتتى وجتته اخلصتت ص-اجلماعتتات العلمانيتتة ال طنيتتة 
ومكتتترهم الكبّتتتاس بكتتتل ال عتتتائل   شتتتاله وماسبتتتته  وانفضتتتاحدم وعتتتدم َتكتتتندم متتتن ثتمتتتان بلتتتك الفتتتيظ واحلقتتتد 



 

 81 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

فضاء بني الفريقني ا ع مي والعلماين  وتراثم احلقتد والتفطية عليه بأعاليب النفاق والتم يه  وتزايد العداوخ والب
والشحناء والعداوخ والبفضاء  وَتح سها على م س الدين والت حيد والشريعة باألعاس  ّو  بلك من األم س هتي  

 ثلدا على املدى املت عط والبعيد يف صاحل اهل ا ع م بإبن اهلل.
د حقيقتي صتافا  جدتاد الت حيتد والعقيتدخ الصتحيحة  ال ثل بلتك يصتب يف َانتة القناعتة بضتروسخ وجت د جدتا

 جداد الشرعية الدولية ومقاومة احملتل  واملصلحة ال طنية العليا  واملداهنة..!
  أبشروا باخل  إن شاء اهلل.

وحنن نعرف ان هناك إَ خ ثري ين على عقيدخ صحيحة و دم طيب ومند  عليم يريتدون ان يكت ن هنتاك وضتع 
لسطني  لكن ال يساعدهم احلال  وال جيدون يدسخ يف ي مدم هتذا  ولكتن هتذا بالتأثيتد متع جدادي ا ضل يف  

 مروس الزمن وما اشرنا إليه من الع امل واملم رات عيك ن له شأن إن شاء اهلل.
ُب ان ينطلق ا اذن ويبدؤوا عم  مستق  عن التنظيمات امل ج دخ!  وهل يناعا

 اعتكمال ادوات النظر واملشاوسخ والدساعة. واهلل امل  ق. هذه مسألة هم اوىل بالنظر  يدا بعد
 وهدنا مسألة احب التنبيه عليدا :

وهي ان هناك  رياك بني ج از اعتردام هذه اللفة وهذه األلفاض مريتل : إن املقاومتة حتق مشتروع لكتل الشتع ب  
للشتتعب الفلستتطيين تقتضتتي  وإن متتن حتتق الشتتعب الفلستتطيين ثتتذا وثتتذا  وإن املصتتلحة ال طنيتتة واملصتتلحة العليتتا 

اعتردام ثل بلك يف َطابنا ا ع مي والسياعي من بتاب احملاجتة واجملادلتة  –ثذا )من احلق( وما شابه بلك 
املنطقيتتة  ومتتن بتتاب خماطبتتة النتتاس مبتتا يناعتتبدم متتن احلعتت  والرباهتتني واألعتتاليب اجلدليتتة ومتتا نعتترف انتته ي ئتتم 

 ي لكم  وبناء على ما يتفق  يه الناس ثلدم من مبادئ...!  قا تدم وعقليتدم   د  من باب : ح  على
ايت ل هنتتاك  ترٌق بتتني هتذا وبتتني ان تكت ن هتتذه الكلمتات والعبتتاسات مبتادئ يف حتتد باةتا نتتممن هبتا وننطلتتق مندتتا 
ونعتمتتد عليدتتا  او جنعلدتتا شتتعاساتا لنتتا ولتتدع تنا نتترتّب عليدتتا ونتتريّب عليدتتا ناشتتلتنا  وتنفتترس متتدل الةا يف اعمتتاق 

 ضم نا االجتماعي.!!
  دذا م ي  وبلك م ي  آَر.

ويظدتتتر الفتتترق بتتتني املتتت يفني يف ان التتتذي ال يتتتممن هبتتتذه العبتتتاسات ومتتتا ت يدتتتا متتتن ا كتتتاس وإمنتتتا هتتت  يستتتتردمدا 
 اعترداما عياعياك له ع مات مندا انه :

 ال جيعلدا هي اثرب واهم احلع  له. -
 ويتقلل  ويق هلا بقدس احلاجة. وال يكرير مندا جدا  بل يتحفظ يف اعتعماهلا -
 وال يبالغ يف تزويقدا وتزييندا واالنتماء إليدا وادعاء ا مان هبا. -
 وال جيعلدا شعاساك ثما يلنا   إن الشعاس له ا ر َط  جدا يف الرتبية. -
 ويقّدم عليدا دائما او ّالبا احلعَ  احلقيقية الدينية اليت ه  مممٌن هبا. -
 ى اجتناب التلبيَ على اتباعه واحبابه وعلى عائر اخللق.وحيرص دائما عل -

 واهلل عز وجل اعلم واحكم.
 ومسألة اَرى : 
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 وهي التفريق بني املداهنة املذم مة  واملداساخ والت سية احملم دخ.
  املداهنة مّرمة   ثما يال اهلل تعاىل : }وّدوا ل  تدهان  يدهن ن{

 يف ملدما. واملداساخ والت سية مشروعان مم دان
 والفرق بني اال نني يتبني من معر ة معو ثل مندما :

يف صحيح البراسي/ ثتاب األدب/ باب املداساخ مع الناس  ويذثر عتن ايب التدسداء : إنتا لنكشتر يف وجت ه ايت ام 
 وإن يل بنا لتلعندم. 

ئشة اَربته انه اعتأبن علتى حد نا يتيبة بن ععيد حد نا عفيان عن بن املنكدس حد ه عن عروخ بن الزب  ان عا
النيب صلى اهلل عليه وعلم سجل  قال : "ائتذن ا لته  بتلَ بتن العشت خ او بتلَ اَت  العشت خ"  لمتا دَتل االن لته 
الك م.  قل  لته : يتا سعت ل اهلل يلت  متا يلت  ذ النت  لته يف القت ل!  قتال : اي عائشتة  إن شتر النتاس منزلتة 

 تقاء  حشه.عند اهلل من ترثه او ودعه الناس ا
حد نا عبد اهلل بن عبد ال هاب اَربنا بن علية اَربنا اي ب عتن عبتد اهلل بتن ايب مليكتة ان النتيب صتلى اهلل عليته 
وعلم اهدي  له ايبية من ديبا  مزسسخ بالذهب   قسمدا يف ناس من اصحابه  وعزل مندا واحدا ملررمتة   لمتا 

 ريه إياه وثان يف َلقه شيء.جاء يال : َبأت هذا لك  يال اي ب بري به وانه ي
سواه محاد بن زيد عن اي ب ويال حا  بن وسدان حتد نا ايت ب عتن بتن ايب مليكتة عتن املست س يتدم  علتى النتيب 

 صلى اهلل عليه وعلم ايبية.اهتت
يتتال احلتتا ظ يف الفتتتح : يتتال بتتن بطتتال : املتتداساخ متتن اَتت ق املتتممنني  وهتتي َفتتت اجلنتتاح للنتتاس ولتتني الكلمتتة 

 ّ ض هلم يف الق ل  وبلك من األلفة  وضن بعضدم ان املداساخ هي املداهنة  فلط  ألن املداساخ منتدوب وترك ا
إليدا  والفرق ان املداهنة من الدهان وه  التذي يظدتر علتى الشتيء ويسترت باطنته  و سترها العلمتاء بأهنتا معاشترخ 

هي الر تق باجلاهتل يف التعلتيم وبالفاعتق يف الندتي  الفاعق وإضداس الرضا مبا ه   يه من ّ  إنكاس عليه  واملداساخ
عن  عله وترك ا ّ ض عليه حي  ال يظدر ما ه   يه وا نكاس عليه بلط  القت ل والفعتل وال عتيما إبا احتتي  

 إىل تألفه وحن  بلك.اهتت
بالفستق او ويال احلا ظ يف م ضع آَر : ويال القترطيب : يف احلتدي  ]يعتين حتدي  عائشتة[ جت از ّيبتة املعلتن 

الفحش وحن  بلك من اجل س يف احلكم والدعاء إىل البدعة  مع ج از مداساةم اتقاء شترهم  متا ب يتمّد بلتك إىل 
املداهنة يف دين اهلل تعاىل. ذ يال تبعا لعيا، : والفرق بني املداساخ واملداهنة ان املداساخ بذُل الدنيا لص ح الدنيا 

, وسمبتتا اعتتحب , واملداهنتتة تتترُك التدين لصتت ح التتدنيا, والنتيب صتتلى اهلل عليتته  او التدين او أتتا معتتا, وهتي مباحتتة
وعلم إمنا بذل له من دنياه حسَن عشترته والر تق يف مكاملتته  ومتع بلتك  لتم مدحته بقت ل   لتم ينتايت ي لته  يته 

  تعاىل.اهتت عله,  إن ي له  يه ي ل حق, و عله معه حسن عشرخ,  يزول مع هذا التقرير ا شكال ـمد اهلل
ويتتال ابتتن القتتيم سمحتته اهلل يف ثتابتته التتروح : وثتتذلك املتتداساخ صتتفة متتدح  واملداهنتتة صتتفة بم  والفتترق بيندمتتا : ان 
املتتداسى يتلطتت  بصتتاحبه حتت  يستتترر  منتته احلتتق او يتترده عتتن الباطتتل  واملتتداهن يتلطتت  بتته ليقتتره علتتى باطلتته 

 اهنة ألهل النفاق.اهتت ويرتثه على ه اه   املداساخ ألهل ا مان  واملد
 ذ ضرَب لذلك مري   انظر َتام ث مه يف الكتاب املذث س.
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ويال املناوي يف ثتابه الت يي  على مدمتات التعتاسي  : املداهنتة ان تترى متا تقتدس علتى د عته  لتم تد عته حفظتا 
لتتة متن دسيتت  الصتتيد وادسيتتته : جلانتب مرتكبتته  او لقلتتة مبتاالخ بالتتدين  واملتتداساخ امل ينتتة وامل طفتة  واصتتلدا املرات

 َتلته  ومنه الدساية وه  العلم يف تكل  وحيلة.اهتت
وثذلك الت سيتة وهتي اعتتعمال املعتاسيت  وهتي ان يقت ل ث متاك لتيفدم الستامع متن ضتاهره شتيلا  ويكت ن مقصت د 

 املتكلم بذلك الك م معو اَراك حيتمله اللفظ   د   يه صادق ليَ بكابب.
 من اهلل تعاىل  و يدا مندوحة عن الكذب  وامريلتدا مشد سخ  واحلمد هلل. وهي جائزخ وت ععة

 يعب على املسلم وال عيما يّ اد املسلمني واجملاهدين ان يفري ا بني هتتني اخلصتلتني  ويتأت ا متا ابتاح اهلل ويتدع ا 
 ما ب يبْح.
 واهلل امل  ق.

 !واما هل جي ز شرعا   ين محاس, ووصفدا بأوصاف الردخ...اخل
      ال جي ز ان ي صف ا بالرّدخ او يُرَمْ ا بالكفر..! 

بتتل هتتذا َطتتأ ننبتته شتتبابنا يف ثتتل مكتتان ان حيتتذسوا منتته وال يتستتّرع ا يف احلكتتم علتتى احتتدا بتتالكفر  يف مريتتل هتتذه 
كتن معته املسائل اليت يقع  يدا اخلطأ والتأويل  وإن ثان اخلطأ ثبت اك  إال ان جيتيء متن بلتك امتٌر ال مترّد لته وال م

 عذٌس..!
 نسأل اهلل اال يك ن  ونسأل اهلل الس مة والعا ية.

 ونسأله عز وجل ان حيفظنا وإَ اننا ويريّبتنا على دينه احلق.. آمني
ومستتألة التكفتت  عم متتا متتن اثريتتر واشتتد املستتائل التتيت ننبّتته عليدتتا دائمتتا  وحنتتذس الشتتاب اجلدتتادي متتن َطرهتتا  

 تت يني  وال تستتمح ا ألي احتتدا ممتتن هتتّب ودّب ان ضتت ،  يدتتا   إهنتتا َطتتر ونقتت ل هلتتم : اترث هتتا لعلمتتائكم امل  
عظتتتيم ومزلّتتتة ضشتتتاها العلمتتتاء الكبتتتاس األئمتتتة ويتتترتددون يف الكريتتت  متتتن صتتت سها ال ايعيتتتة  ويطلبتتت ن دائمتتتا عتتتبيل 

 الس مة  ويق ل ن : ال نعدل بالس مة شيلا.!
،ايل باهلل تعاىل ومبتا جتاء بته سعت له صتلى اهلل عليته وعتلم  والشاب من شبابنا العامّي يف العلما يكفيه ا مان ا 

والكفُر ا ،ايل بالطاّ ت  واما التفاصيل  ومندتا احلكتم علتى  ت ن  وعلتى اجلماعتة الف نيتة هتل ثفتروا او ال! 
هل َروج ا من امللة بفعلدم ثذا او ال! ومتا شتابه بلتك متن  تروع   دتي ـستب العلتم  ألن هتذه مستائل  تت ى 

اء واحكام شرعية..  ما ال يعلمه    ليقل ال اعلمه وال ادسي  وهذا ال يضرّه يف دينه وإمانه  بل ه  صريح ويض
 ا مان.!

واجلاهتل لتيَ لته ان يتتكلم يف هتذه املستائل وال يصتدس  يدتا احكامتا وال يتبتّو  يدتا يت ال  إال علتى عتبيل التبعيتة 
لعلمتاء   تإن تكلتم العلمتاء بعتد بلتك  لته ان يقلّتد او يّتبتَع متن يريتق والتقليد للعلماء  بل يقت ل ال ادسي واعتأل ا ا

  يه من اهل العلم املعرو ني بالعلم.
 واهلل امل  ق ملا  يه اخل  والص ح.
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وامتتا الترتت ين   اي وصتتفدم باخليانتتة    تت  نتتراه ايضتتا  بتتل التتذي نظنتته  تتيدم او بعبتتاسخ ادّق يف ثريتت  متتندم متتن 
ء اهنم يريدون اخل  عاع ن يف نصتر التدين متمستك ن بته ـستب اعتتطاعتدم  ليست ا يياداةم ومشاضدم الفض 

 ـمد اهلل تعاىل َ نة وال ما ياسب بلك  حاَ  هلل ومعاب اهلل.!
وإمنتتا دَتتل علتتيدم الفلتتط والفستتتاد متتن جدتتة الفكتتر والقناعتتات املندعيتتتة  ثمتتا يتتد عتتبق  ا شتتاسخ إىل األصتتتل 

  َ ان املسلمني العلمية واملشيرية ّو ها.!!الفكري ا َ اين  وا ر منظ مة ا
ومع بلك ل  اطلق بعت الناس عباسخ التر ين يف معر، التنف  من  علدم اخلاطئ والتشديد يف إنكاسه والتفليظ 

نتم امانة اهلل باجلداد!   يه  ثأن يق ل هلم : َنتم يضية املسلمني َو
ت خا للتدين  دذا يد يك ن له مستاغ يف ا نكتاس واألمتر والندتي   إبا ثتان صتادسا عتن إَت ص ونصتح متن يائلته ّو

 ومحية له  وبالعدل ال بزيادخ على احلّد وال ضلم.
 واما إن َ  من تلك الشرو   د  على صاحبه ال له.

  لينظر امرؤ لدينه..!
 واهلل اعلم.

 نسأل اهلل لنا ولكم اهلدى والسداد.

 

 عمال األا : اب  جندل الفلسطيين 
 م وسمحة اهلل وبرثاتهالس م عليك

 باسك اهلل يف الشيخ عطية اهلل ويف احلسبة املباسثة على إتاحة هذه النا ذخ لألعللة
 _ ما سايك يف حرثة محاس واخلط الذي تنتدعه اذن. 1
 _ ما سايك يف احلك مة الفلسطينية وما احلكم هبا ومابا تنصحدم. 2

 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 

 اجل اب : 
 ايي يف حرثة محاس واخلط الذي تنتدعه اذن  اضنه يد اتضح من األج بة السابقة.س 

َو صته : حرثة محاس حرثة إع مية   تنتمي إىل  كر وتنظيم ا َ ان املسلمني  لنا عليدتا عامتة امل حظتات 
بلتتك ثمتا نتدعم ثتتل  الفكريتة واملندعيتة التتيت علتى ا َت ان املستتلمني  تقتاوم العتدو اليدتت دي احملتتل   نتدعمدا يف

جماهتتتد بتتتل وثتتتل مقاتتتتل  ونراهتتتا ا ضتتتل وايتتترب متتتن ّ هتتتا يف الستتتاحة الفلستتتطينية  وعنتتتدنا عليدتتتا هتتتي َاصتتتة 
م حظتتات تتعلتتق مب ايفدتتا ايضتتا واَتياساةتتا السياعتتية وع ياةتتا  اشتترنا إليدتتا  وخنشتتى عليدتتا متتن االنتتزالق إىل 

 اَطاء اَرى مريل االعرتاف بإعرائيل  وما شابه.!!
 اسُس واجبنا وحقنا يف نصحدا وتق مدا واألَذ على يديدا  ثما نفعل وحنب ان يفعل ثل مسلم اهل لذلك.ومن
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ونتترى للشتتباب املستتلمني اجلدتتاد معدتتا  حتت  يتتأبن اهلل بصتت ح األحتت ال واعتتتدادها علتتى النحتت  التتذي نرجتت ه او 
 ت جد ،اعة ا ضل وايرب إىل اهلل مندا.

 ا تق م به من َ  مبا مكن.وندع  املسلمني إىل دعمدا  يم
واخلتتتتط التتتتذي تنتدعتتتته اذن  وابتتتترز م متتتته االخنتتتترا  يف اللعبتتتتة الدمقراطيتتتتة واملشتتتتاسثة السياعتتتتية وتتتتت يل احلك متتتتة 
واألّلبيتتة يف اجمللتتَ التشتتريعي  هتت  َطتتأ ثبتت   ويتتد اضتتطرهم واجلتتأهم إىل اَطتتاء اَتترى متداعيتتة مريتتل القستتم 

ا على احرتام الدعت س والقان ن وا َ ص هلما...!! ّو  بلتك متن املفاعتد  )اليمني الدعت سية( اليت حلف ا  يد
با ضا ة إىل شبكة معقدخ من الع يات احمللية والدولية ّ  املرضية شترعاك  وعلستلة ّت  منتديتة متن التصترحيات 

 واألي ال الباطلة الشنيعة  واملداهنة...!!
  بة منه والرج ع إىل احلق.ثل بلك نراه من املنكر العظيم  وننصحدم بالت

 وحنّذسهم من التمادي  يه   إن اهلل مدل وال يدمل  وإن تت ل ا يستبدل ي ما ّ ثم ثما يال اهلل.
وما بلك على اهلل بعزيز  وهم ب يترذوا عند اهلل عدداك وال ّ هم  بأن ال يعذهبم وال يفضب عليدم  وعتنة اهلل 

 ال تايب احداك.!!
تحَّةك َعلَتتْيُكْم  َتإاَبا َجتاء اخْلَتْ ُف سَاَيْتتتتَتُدْم يَنظُتُروَن إالَْيتَك تَتُدوُس اَْعيُتتتنُتُدْم َثالَّتذاي يُتْفَشتى َعَلْيتها  يتال اهلل تعتاىل : تتَن  }َاشا ما

نُت ا  َتأَ  تحَّةك َعلَتى اخْلَتْ ا اُْولَلاتَك بَْ يُتْمما تَدادا َاشا تَنةا حا ْحَبَط اللَّتُه اَْعَمتاهَلُْم وََثتتاَن اْلَمتْ تا  َتإاَبا َبَهتَب اخْلَتْ ُف َعتَلُق ُثم باأَْلسا
 19َبلاَك َعَلى اللَّها َيسا اك {األحزاب

تْعَفنْيا وََثتانَ  َشتةا مُّبَتيت نَتةا ُيَضتاَعْ  هَلَتا اْلَعتَذاُب ضا  َبلاتَك َعلَتى اللَّتها ويال تعاىل : }يَا ناَساء النَّيبا  َمن يَْأتا مانُكنَّ باَفاحا
 30َيسا اك{األحزاب
تَن اخلَْ  ويال عز وجل تْن يَتْبلاتَك لَتلاْن َاْشترَْثَ  لََيْحتَبَطنَّ َعَملُتَك َولََتُكت َننَّ ما َي إالَْيَك َوإاىَل الَّذايَن ما ترايَن : }َوَلَقْد اُوحا اعا

 66  65َبلا اللََّه  َاْعُبْد وَُثن م ْن الشَّاثارايَن {الزمر
لاتتي ك} ويتتال عتتز وجتتل : َوإان َثتتاُدوْا لَيَتْفتاُن نَتتَك َعتتنا الَّتتذاي ََ َتتُذوَك  تتَرُه َوإاباك الَّ َّ َّيتْ نَتتا  نَتتا إالَْيتتَك لاتْفتترَتاَي َعَليتْ { 13اَْوَحيتْ
َناَك َلَقْد ثادتَّ تَترَْثُن إالَْيداْم َشْيلاك يَلاي ك} تْعَ  اْلَمَمتاتا ُذَّ اَل جتَاتُد 14َوَلْ اَل َان  َتبَّتتْ تْعَ  احْلَيَتاخا َوضا ََبيْتنَتاَك ضا { إاباك ألَّ

َنا َنصا اك}َلَك َعلَ   {ا عراء15يتْ
وامتتا احلك متتة الفلستتطينية   وتعتتين بالتأثيتتد حك متتة محتتاس   ننصتتحدم بتترتك هتتذه احلك متتة واخلتترو  متتن األمتتر 
والرباءخ منه  وليكن بلتك بشتكل يت ّي جتازم واضتح  يته التصتريح بتأن هتذه احلك متة يف ضتل الستلطة الفلستطينية 

ن هنا ّ  امللتزم بشريعة سب العاملني  هي حك مة ال نرضاها  وإن ثنا يد العلمانية املرتدخ  ويف إطاس دعت سها ويا
استكبنا هذه اخلط خ  إمنا ثان بلك عن اجتداد ساينا انه يد حنقق من َ له بعتت املصتاحل ونتد ع بعتت املفاعتد 

ا ال مكن معه ونبلغ به بعت احلعة  لكن ثان العداء والكيد اخلبي  من اعداء ا ع م يف الداَل واخلاس  ثب  
تقيق ثب  شيء مما اّمتلنا   نحن نرتثدا الي م طاعة هلل وسع له صلى اهلل عليه وعلم  ثما يد دَلناهتا يف بتادئ 
األمر طاعة هلل ولرع له صلى اهلل عليه وعلم يف ضننا واجتدادنا  ونربا إىل اهلل من ان نك ن جزءا من هذا النظتام 

نكتتر هتذا النظتتام ونتتدع ه إىل الت بتتة والرجتت ع إىل ديتن اهلل  ونقتت ل لتته : بتتدا بيننتتا الفاعتد املرتتال  لتتدين اهلل  بتتل ن
 وبينكم العداوخ والبفضاء ابداك ح  تممن ا باهلل وحده وتكم ا شريعته.
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ذ يستمروا يف عملدم الدع ي واجلدادي  واالجتماعي  ويت ثلت ا علتى اهلل تعتاىل ويعتصتم ا بته   تاهلل َتٌ  حفظتاك 
التترامحني  وهتت  متت ىل املتتممنني  نعتتم املتت ىل ونعتتم النصتت   وثفتتى بتتاهلل وليّتتتاك وثفتتى بتتاهلل نصتت اك  التتيَ اهلل وهت  اسحتتم 

بكافا عبده   لنكن عبيداك هلل حقا  ح  يكفينا اهلل عدّونا وثلَّ ما اأّتتنا  }ومن يت ثل على اهلل  دت  حستبه إن 
 اهلل بالغ امره{. 

صرهم اهلل ويضع هلم القب ل يف األس،  ويفتتح هلتم يلت ب العبتاد  وتلدت  الستنة وع ون حيندا بإبن اهلل ثي  ين
 الصاحلني األتقياء األولياء هلل بالدعاء هلم  وتنزل عليدم الربثات من اهلل تعاىل.

ي  َواْ ا  َْمدا سَب َك بااْلَعشا ْ إانَّ َوْعَد اللَّها َحقٌّ َواْعتَتْففاْر لاَذنباَك َوَعب ْح ـا  55ْبَكاسا {ّا ر} َاْصربا
فَّنََّك الَّذايَن اَل يُ ياُن َن {الروم ْ إانَّ َوْعَد اللَّها َحقٌّ َواَل َيْسَترا  60} َاْصربا

ُدْم اَئامَّةك يَتْدُدوَن باَأْمرانَا َلمَّا َصبَتُروا وََثانُ ا بانيَاتاَنا يُ ياُن َن {السعدخ نتْ  24}َوَجَعْلَنا ما
: "ص ح هذه األمة بالزهد واليقني  ويدلك آَرها بالبرل واألمتل" او ثمتا يتال يال نبينا صلى اهلل عليه وعلم 

 صلى اهلل عليه وعلم  سواه البيدقي يف شعب ا مان  وحّسنه الشيخ األلباين.
وهم   اعتين محاعتاك  يتد جرّبت ا اذن بأنفستدم وساوا ان هتذه الطريتق ال تتمدي إىل إيامتة ديتن اهلل تعتاىل وال إىل سّد 

ق  وساوا يف اوضتتح صتت سخ حتترَب العلمتتانيني التت طنيني هلتتم وحقتتدهم علتتيدم واهنتتم اشتتّد علتتيدم متتن اليدتت د احلقتت  
 انفسدم.

  نرج  اهنم اعتفادوا من هذه التعربة على ثل حال  ويع دون اصلح واي ى.
 واهلل اعلم  وه  يددي إىل ع اء السبيل.

 

 وعمال األا : عكرمة املدين :
ىف  لسطني َاصة بعد دَ ل محتاس اجمللتَ التشتريعى ون تنصتح ن حرثتة محتاس  _ما ه  تقييمكم لل ضع10

وحرثتتة اجلدتتاد وهتتل تت يعتت ن ان يظدتتر هنتتاك تنظتتيم للقاعتتدخ ومتتابا عتتيك ن ابعتتاد بالتتك هتتل عتتيك ن ىف صتتاحل 
 اجملاهدون ام ال ! ومابا تت يع ن مص  احلك مة الفلسطينية َاصة بعد هذه احلصاس!

 
 اجل اب : 
األا عكرمتتة املتتدين ]وهتتل تت يعتت ن ان يظدتتر هنتتاك تنظتتيم للقاعتتدخ ومتتابا عتتيك ن ابعتتاد بالتتك هتتل  وامتتا عتتمال

 عيك ن ىف صاحل اجملاهدون ام ال![
 قتتد اشتترُت  يمتتا تقتتدم إىل اين اسى ان متتا حيصتتل اذن متتن حصتتاس متتن األعتتداء التتداَليني واخلتتاسجيني حلمتتاس 

داعي عتتن بلتتك متتن آ تتاس  هتت  يف صتتاحل تعتتاضم القناعتتة وللمشتتروع ا عتت مي علتتى متتا  يتته وعلتتى َطلتته  ومتتا تتت
 بضروسخ وج د جداد صافا علفّي نقّي مقق للت حيد.

 وهذا ال اعرف ما مدى وايعيته يف الداَل   أهل الداَل هم من يق م النتائ    وإمنا ه  ما نت يعه ثمتابعني.
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ستتب متتا يناعتتب  ولتتيَ هتتذا هتت  املدتتم ذ بعتتد بلتتك ان يكتت ن تنظتتيم القاعتتدخ وينتمتتي للقاعتتدخ  او ال  هتتذا ـ
 باألعاس  وإن ثنا ندع  دائماك إىل ان يك ن اجملاهدون متحدين مرتبطني بعضدم ببعت ما امكن.

 واما هل ننصح الشباب اذن بأن يشرع ا يف السعي لذلك.
  دذا ال ادسي  لُبعدي عن ال ايع.

 واهلل امل  ق.

 

 عمال األا :
Abdullah 

 حيمبسم اهلل الرمحن الر 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 باسك اهلل يف الشيخ عطية اهلل ويف احلسبة املباسثة على إتاحة هذه النا ذخ لألعللة
 عمايل شيري الكرمي   

متع متا  -ماه  نصحك ألصحاب التياس الستلفي يف  لستطني   هتل ينررطت ن يف إحتدى التنظيمتات العستكرية 
سمبتتتا تكتتت ن ال تستتتتحق تكريتتت  الستت اد باملقاسنتتتة متتتن ،اعتتتة حنستتتبدا خملصتتتة يعنيتته بلتتتك متتتن تكريتتت  عتتت اد جلماعتتة 
مع العلم بعدم وج د هذه اجلماعتة املرلصتة بشتكل علتين إن صتح ان  -وصحيحة املند  وب تلبَ إماهنا بظلم 

 نق ل بلك
 ي خ اال باهلل .مع ما يرتتب بلك من  تنة وبنب القع د عن اجلداد وال ح ل وال  -ام ينتظرون  ر  سب العاملني 

 ام يفرون بديندم إىل ب د اَرى ثأ فانستان او العراق او الشيشان ممن عل   يدا ساية نقية صا ية للعداد!
 

 وايضا اسيد ان اعألك عماالك آَر إن شاء اهلل :
بظتتروف َتترو  الشتتديد ) حنستتبه وال نزثيتته ( عبتتداهلل عتتزام متتن  لستتطني مدتتاجراك  -إن شتتاء اهلل  -متتع معر تتتك 

 جماهداك 
 دتتل تعتقتتد بتقتتديرك شتتيري الكتترمي ان الشتتيخ عبتتداهلل عتتزام إن ثتتان يف هتتذا ال يتت  عتتيعيد الكتترخ بتتاخلرو  متتن 

  لسطني !
 املقصد إن شاء اهلل شيري الكرمي   ان الشيخ عبداهلل عزام سمحه اهلل ثان  له سؤية لفلسطني وتياساةا وتنظيماةا

 سمبا زادت ضبابية واصبح  ماطة بالفنت )بتقديري(  دل هذه الرؤية تف ت منذ بلك ال ي  ام
وايضتتا شتتيري الكتترمي   حبتتذا لتت  تكرمتت  بنصتتح لألَتت خ يف محتتاس َاصتتة وعامتتة اهتتل الستتنة بصتتفة عامتتة يتتتم 

 ت زيعه او نشره باملدى املستطاع إن شاء اهلل .
 ويف اخلتام اسج  من اهلل ان ال اث ن يد اطل  عليك بأعلليت 

 ة اهلل وبرثاتهوالس م عليكم وسمح
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 اجل اب : 

 اللدم ال عدَل إال ما جعلته عد ك وان  جتعل احلْزَن إبا شلَ  عد ..
ا َتت خ اجملاهتتدون الستتلفي ن التتذين متتّن اهلل علتتيدم بتتالت  يق ملتتند  الت حيتتد والعقيتتدخ الستتنّية الصتتحيحة وااللتتتزام 

تتاهم تقت اهم  ونتّ س يلت هبم وا كتاسهم وبصتائرهم بالكتاب والسنة والعتّت عليدمتا بالن اجتذ  وزادهتم اهلل هتدى وآ
بتتالعلم النتتا ع واتبتتاع آ تتاس النتتيب صتتلى اهلل عليتته وآلتته وعتتلم وصتتحابته الكتترام  وااليتتتداء بأئمتتة ا عتت م يف التتدع خ 
واجلداد واالعتصام بالتدين يف ايتام الفتنت.. هتمالء ا َت خ هتم بتني َيتاسات  وثتل بلتك ـستب متا يقتدسون عليته 

 م     يكل  اهلل نفساك إال وععدا  سبنا ال تملنا ما ال طاية لنا به  يال اهلل يد  علُ .وما مكند
  اجل اب ضتل  ـسب ثل إنسان وما مكنه  عله وما يناعبه وضدم به ا ع م اثرير من ّ ه.

 ونراعي الضع  والععز ومدى القدسخ امل ج دخ.
  دناك َياسات : 

ا هت  األول واألثريتر مناعتبةك ألثريتر ا َت خ هت  ان يشتتفل ا متع اجلماعتات ا عت مية  اخلياس األول الذي يبدو لنت
امل ج دخ حاليا ثحماس واجلداد ا عت مي   تإبا احستن ا  ليحستن ا معدتم ويك نت ا معدتم  وإن اعتاءوا  ليعتنبت ا 

روف والندتي عتن املنكتر إعاءةم  وليستمروا متع بلتك يف القيتام مبتا امتر اهلل بته متن واجتب ا صت ح واألمتر بتاملع
 وتعليم اجلاهل والدع خ إىل اهلل تعاىل ـسب املستطاع وعلى حسب  قه هذا الباب.

واخليتاس الريتتاين : َيتتاس العمتتل مستتتقلني  بتتأن جيمعتت ا انفستدم ويستتع ا يف تكتت ين ،اعتتة تكتت ن علتتى املتتند  التتذي 
وا لته واعتتعدوا  ووجتدوا عليته اع انتاك  وهتذا نرضاه  وازثى واطيب  هذا إبا ثان ا ملك ن القدسخ على بلك  وةيتم 

هتم حيددونته يف التداَل  دتم ادسى بظتتروهم وحتاهلم  وعلتيدم ان يشتاوسوا متن يريقتت ن  يته متن اهتل العلتم واجلدتتاد 
والصت ح  وحيتتاول ا االتصتال بتتإَ اهنم اجملاهتدين اهتتل الريقتتة يف اخلتاس  ايضتتا لت  امكتتن  وينظتروا إمكانيتتة التنستتيق 

اهنتتم يقتتدسون علتتى بلتتك واعتتتعدوا لتته  واهنتتم يصتتربون عليتته ويتحّملتت ن مستتموليته و قتتل امانتتته   معدتتم   تتإن ساوا
  ليت ثل ا على اهلل ولينطلق ا.

 والبد ان يعلم ا ان اجلميع ع ميدم عن ي س واحدخ.
َّ اجلميع ب ج دهم.!  وان ثل السدام عتصّ ب عليدم مبعرد ان مبعرد ان حي

   وال يتسبعدوا ان يذوي ا مراسخ ضلم بوي القرّب.!وليت يّع ا الشّر من ثل احدا 
  دذا اخلياس صعٌب..

 وانا شرصيا مازل  اميل إىل نصح ا َ خ باخلياس األول.
 وينتظرون  ر  الرمحن عز وجل }اال إن نصر اهلل يريب{.

 والتف ات القادمة إن شاء اهلل مبشرخ باخل       يستععل ا.!
 يادسون على تمل هذا اخلياس بعد دساعة ومشاوسخ.إال ان يتأثدوا جيداك اهنم 

 واهلل امل  ق.
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واخلياس الريال  ايضا ثائٌن  وه  ملتن ساى ان َروجته إىل اخلتاس  للعدتاد متع إَ انته يف عتاحات اجلدتاد املفت حتة 
اعتباك يف العراق او يف ا فانستان او ّ أتا  دتذا ايضتا يتد يناعتب بعتت ا َت خ  متن ب يستتطع وب جيتد جمتاال من

للعمل مع اجلماعات القائمة يف الداَل  على ما  يدا  وب يتَر حلتد اذن األَتذ باخليتاس الريتاين  وساى ان َروجته 
يفيتتد  يتتته ويستتتفيد   وسمبتتتا سجتتتع بعتتد عمتتترا إن شتتاء اهلل إىل بتتت ده ويتتتد حّصتتل َتتتربات وجتتتاسب وثتتتّ ن ع يتتتات 

 ّو ها من الف ائد املدة   دذا جيد.
 يل اهلل حيريما ثان  ويف ثل ٌَ ..وه  يف جداد يف عب

  دذه هي اخلياسات اليت ضدرت يل.
 واهلل اعلم واحكم.

 نسأل اهلل اهلداية والتسديد لنا وجلميع احبابنا.. آمني
 واما القع د   ..

بتتل جيتتب علتتى ثتتل يتتادسا ان جياهتتد العتتدّو الكتتا َر الصتتائل  وان يلتحتتق بقا لتتة اجلدتتاد  وان يتتد ع متتا اعتتتطاع  
 بلك ه  احد اخلياسات الري  ة املذث سخ  وليَ القع د مندا.وعبيل 

بل القاعد التاسك للعداد املنصرف عنه ال يشتفل به وال مبقدماتته متن ا عتداد  هت  مقّصتر آذ   تإن هتذا اجلدتاد 
متعني على ثل احدا وال عيما على اهل  لسطني  ال شك يف هذا  وهي ص سخ من ص سخ تعنّي اجلداد واضحة  

 مل إ،اع بني اهل العلم ،يعا.وهي 
تترَُثْم َواَل َتُضتترُّوُه َشتتْيلاك  َّيتْ ْبُكْم َعتتَذاباك اَلايمتتاك َوَيْستتَتْبداْل يَتْ متتاك   َواللّتتُه َعلَتتى ُثتتل  َشتتْيءا يتتال اهلل تعتتاىل : }إاالَّ تَنفاتتُروْا يُتَعتتذ 

 39َيدايٌر{الت بة
َتاسٌَخ َ َْشتْ َن  ويال تعاىل : }يُتْل إان َثتاَن آبَتاؤُُثْم َواَبْتنَتنؤُثُ  ت َُتُكْم َواَْمتَ اٌل ايْتتَتَر ْتُتُم َهتا َوجتا تَ اُنُكْم َواَْزَواُجُكتْم َوَعشا َْ ْم َوإا

َدادا يفا َعتبايلاها  َتتَتَربَُّصت ْا َحت َّ  َ اللّتُه باتَأْمراها  َثَساَدَها َوَمَساثاُن تَتْرَضْ نَتَدا َاَحبَّ إالَْيُكم م َن الّلها َوَسُع لاها َوجا َواللّتُه اَل  يَتْأيتا
قانَي{الت بة  24يَتْدداي اْلَقْ َم اْلَفاعا

وا،تتع علمتتاء املستتلمني علتتى انتته إبا نتتزل العتتدو الكتتا ر بتتالعقر وجتتب علتتى املستتلمني اخلتترو  لتته ود عتته ـستتب 
ا مكان  وال يشرت  له شر  وال يطلب لته إبٌن  وجيتب علتى متن يلتيدم عت هنم وإمتدادهم ـستب حتاجتدم إىل 

 م وتصل الكفاية  وإال اتسع  دائرخ ال ج ب إىل ان تعم األس، ثلدا.ان تسّد حاجتد
 وهذا ال َ ف  يه   ونص ص الفقداء  يه مشد سخ معل مة.

 واحلمد هلل سب العاملني.
اما عمالكم عن  كرخ الشيخ عبد اهلل عزام سمحه اهلل   السمال عما ل  ثان الشيخ حيا هل عيعيد الكترخ بتاخلرو  

   ال اضنه يفيد وال ينبين عليه عمل.من  لسطني او ال
 اهلل اعلم مبا ثان عام ك ل  ثان..

 والظروف اليت ثان  يدا الشيخ عبد اهلل خمتلفة عن ضرو نا اذن.
واخليتاسات ثانت  اضتيق   لتم يكتتن ي جتد اي تنظتيم إعت مي يف  لستطني عتتاعتدا حيمتل سايتة مقاومتة او جدتتاد  

 .!!وال ح  دع خ وعمل اجتماعي بي بالا 
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 وه  سجٌل ثان مطل باك ومعرو ا مشد ساك.
 ول  ثان حيا اذن عيك ن مطل باك ايضا  وعيك ن دَ له صعبا جدا.

وعلى ثل حال  على ا نسان ان ينظر اذن ما ه  املناعب له  ثما عبق يف اجل اب اع ه  ويعمتل مبتا يت صتل 
الت  يتق بيتتد اهلل تعتاىل وحتده }ومتتا تت  يقَي إال بتتاهلل{ إليته بتريبّت  وبعتتد املشتاوسخ واالعتتراسخ  ولتتيعلم ا نستاُن ان 

 ليطلبه منه وليت ثل عليه وحده  وهلذا يال بعدها }عليه ت ثل  وإليه انيُب{ ويال تعاىل : }وما النصتر إال متن 
هلل  عند اهلل{  ليطلبه العبُد منه عز وجل ال من ّ ه  وليحتقر نفسه وليتدمدا  وليكرير من الدعاء والتضرع إىل ا

ومتتتن العمتتتل الصتتتاحل  يتتتال تعتتتاىل : }والتتتذين اهتتتتدوا زادهتتتم هتتتدىك وآتتتتاهم تقتتت اهم{ }إن تتقتتت ا اهلل جيعتتتل لكتتتم 
  رياناك{.

 واهلل اعلم.

 

 عمال األا : اب  باعل املقدعي 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 احلمد هلل والص خ والس م على سع ل اهلل وصحبه وعلم
 بأن ي جه نصيحة للشباب املسلم يف  لسطني عن اجلداد هناك. عمايل األول : للشيخ

ص صتتتاك يف مستتتالة التتت الء والتتترباء ومتتت يفدم متتتن الرا ضتتتة حيتتت  انتتتين مسعتتت  ان  والريتتتاين: م يتتت  حرثتتتةاألَ ان َو
األَتتتت ان يعتتتتتربون الرا ضتتتتة متتتتذهب َتتتتامَ ثمتتتتا جتتتتاء علتتتتى لستتتتان نائتتتتب املرشتتتتد العتتتتام لإلَتتتت ان املستتتتلمني يف 

 .مصر.وم يفنا مندم 
 الريال :هل ثفر اعضاء اجمللَ التشريعي يف  لسطني ثفر اثرب ينقل عن امللة.

وهتتتل صتتتحيح بتتتان 48الرابتتتع: هتتتل جيتتت ز التصتتتاحل متتتع اليدتتت د يف  لستتتطني وا عتتترتاف هلتتتم بتتتال ج د علتتتى حتتتدود 
 ص ح الدين الي يب صاحل الصليبيني اسج  ت ضيح الفرق بني احلالتني يف حال صحة اخلرب.

   اجلزاء عن ا ع م واملسلمني وجزاثم اهلل َ
 واعذسوين على ا طالة

 اَ ثم احملب يف اهلل للشبكة وضي  دا "اب  باعل املقدعي من  لسطني
 

 اجل اب : 
 النصيحة  َ اننا الشباب يف  لسطني تقدم  يدا ما يفيد ـمد اهلل.
ستتْ  باملرضتتّية  بتتل بعضتتدا يصتتل إىل حتتد وامتتا حرثتتة ا َتت ان املستتلمني   متت ايفدم يف الت حيتتد والتت الء والتترباء لي

 املروق من الدين.
 وبإمكانك ان تراجع ثتاب احلصاد املر للدثت س امن الظ اهري حفظه اهلل.
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م اي  ،اعة ا َ ان إزاء حك متات التردخ التيت ابُتليتْ  هبتا امتنتا يف عتائر ايطاسهتا  م ايت  عتيلة  يفلتب عليدتا 
  م  والتلبيَ والتدليَ والفّش لألمة .!املداهنة ذ املشاسثة والسك ت املذم

 وتصرحيات يياداةم عن اجملاهدين واحلرثة اجلدادية تصرحيات عيلة ايضا وخمزية احيانا  معرو ة.
 وليَ عندهم اهتمام ثافا بقضية ال الء والرباء  وال بالت حيد عم ماك.

   تفين عتندم ثريت اك  -م  االحتعا  هباوهم دائ-وما ي جد من ثتابات لرجال من املشايخ ينتم ن إىل اجلماعة 
 يف ميزان احلق واحلقيقة  ألننا تعّلمنا اال ضدعنا احٌد بتمعرّد الكتابات.!!

 إمنا نعرف الناس يف امليدان..
ميدان العمل الصاحل والعلم النا ع والبذل والعطاء والتضحية والفداء والقيام هبذا الدين وتّمل املشاق والتكالي  

 الصعاب.
 نعرف الناس يف االمتحانات واحملكات.

واملرشتتد األول املمعتتتَ حستتتن البنتتتا علتتى متتتا  يتتته متتتن اخلتت  وامل اهتتتْب سمحتتته اهلل  ايضتتتا ثتتان عنتتتده متتتا عنتتتده متتتن 
 التص ف واذساء ّ  املرضية. 

 وتعر  ن ثي  ثان عمر التلمساين  يما يتعلق بالقب س والشرك هبا..!
ييب املسمى "دعاخ ال يضاخ" سّعخ  يدم ايضا مفد ماك علبياك وباط ك يف يضتية وثتاب املرشد اذَر للعماعة اهلض

احلكم على الناس وعلى اجلماعتات واألنظمتة والتدول  وسدخ  علدتم علتى ّلتّ  ،اعتة التكفت  واهلعترخ ثانت  سّدخ 
 ّ  متزنة زادوا هبا تفريطا وتضييعا  يف مقابل ّلّ  اوللك وإ راطدم وتشددهم بل ومرويدم.!

 واذن ال  فى عليك مناب  مشاضدم ومفتيدم ويياداةم يف ثل يطر.
 إهنا من عيء إىل اع ا لألع .!!

ت  بعيتتد علينتا مت يفدم متتن النصتاسى واعمتتاهلم يف  متذاهبدم السياعتية والفكريتتة ومت ايفدم الدينيتة عتتيلة للفايتة  ّو
 مصر  ّو ها.

وا حلتتاد والبتتدع م ايتت  ليستت  منضتتبطة بالشتترع  يفلتتب ومتت ايفدم متتن الرا ضتتة ومتتن عتتائر اهتتل الكفتتر والزنديتتة 
عليدا النظر السياعي الدني ي احملت  هذا ثله بالنسة للعماعة ثعماعة  وال نتكلم عن األ راد    األ راد  يدم 

 و يدم  وثل واحدا نقّ مه بنفسه.
تتتربا يف ا عتت م  ويصتتّرح ن ونعتتم هتتم يعتتتربون متتذهب الرا ضتتة الشتتيعة ا ماميتتة اجلعفريتتة اال تتين عشتترية متتذهبا مع

 بذلك.
 ا َ ان املسلم ن حيتاج ن إىل حرثة تصحيحية جذسية  وال إَاهلا ممكنة.

وليتتدم إن ب يقتتدسوا علتتى ان يصتتحح ا حترثتدم و،تتاعتدم ان يندتت ا وج دهتتا ويفستح ا اجملتتال لفتت هم متتن سجتتال 
 وشباب ا ع م يعط ن ما عندهم..!
ا  وال نتتتبرَ النتتتاس اشتتتياءهم  وعلتتتى متتتا يتتتدم  متتتن اخلتتت  الكريتتت  للتتتدع خ علتتتى متتتا يف احلرثتتتة متتتن اخلتتت  ايضتتت

ولإلع م  وال عيما يف العق د األوىل لنشأةا  وعاأ  يف هنضة هذه األمة وصح خ اجياهلا بعد عق   اخل  ة 
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  من سجتال ا ع مية إعداماك ثب اك مشك ساك  وعلى ما اهتدى على ايدي سجاالةا ودعاةا من اخللق  وما يّدم
 وابطال َدم ا ديندم وامتدم بالعلم والعمل  جزاهم اهلل َ  اجلزاء.

إال اهنا يف نظري يد ثريرْت اَطاؤها جدا وتراثمْ   ولعلدا اعتنفدت ما عندها  ول  سزيدا اهلل ييتادخ متن النت ع 
 الرباين الصادق  ألهن ها واعرتاح ا واساح ا  إن ب يتسّن هلم التفي  اجلذسي.!

ت حرثة وحزب ا َ ان املسلمني يف ثل مكان  ق  على احلرثة ا ع مية  وحليفتا للط اّيت  يف م اجدتة صاس 
شتتباب األمتتة الناهضتتني لنصتترخ التتدين بتتدمائدم ومدعدتتم يف ثتتل مكتتان  الكتتا رين بالطتتاّ ت احملققتتني للت حيتتد 

 املتمّسكني بالسنة.
ملتتا يستتّم نه با عتت م املعتتتدل  إعتت م املشتتاسثة ال صتتاست صتتادخ عتتن عتتبيل اهلل  حتتني يستتتردمدا الطفتتاخ مريتتاال 

املفالبتتة  ويضتترب ن هبتتا النمتت ب  الصتتايف لإلعتت م إعتت م البط لتتة والفتتداء وتقيتتق الت حيتتد والتت الء والتترباء والعتتداوخ 
 والبعضاء ألعداء اهلل.!

د ا َ ان سايتدم لألع  الشديد مع ال ط اّيت  ويف صتّ  اعتداء وحي  ما يام جداد يف ب د اهلل ال اععة وُوجا
 اهلل والشريعة  ضداَ على املسلمني امل ّحدين اجملاهدين.!!

وإن تزعم ا حرثة جدادا يف وي ا من األويتات ويف ضترفا متن الظتروف  ب يلبريت ا إال يست ا حت  يصتيبدم ا عيتاء 
دم  وامتتامكم جتتتاسب وتكتتّل عتتزائمدم وتفتتّرهم بتت اسق ا طمتتاع متتن األعتتداء الكفتترخ  ويرضتت ن بالفتتتات يُلقتتى إلتتي

 طاجيكستان ّو ها وح  ا فانستان.!!
 وجتربة املسلمني معدم يف ع سيا جتربة ُمتترخ مزنة..!

انظر اذن إىل العراق واعتترب ـتال ،اعتة ا َت ان هنتاك التيت مريلدتا احلتزب ا عت مي العرايتي بزعامتة مستن عبتد 
ة الكتا رخ املرتتدخ التيت حياسهبتا اجملاهتدون وتتاسهبم  وثيت  احلميد وطتاسق اهلتا،ي  ثيت  اهنتم جتزء متن نظتام الدولت

اهنم يف صّ  العدّو احملتل الصلييب الصتائل ويف صت  املرتتدين والرا ضتة املشترثني  وإن مسّت ا بلتك بفت  امسته وإن 
هتا انتتم تذلق ا وتتذاث ا..!!  تإن العتربخ ـقتائق األشتياء ومعانيدتا  ال مبستميات النتاس }إن هتي إال امستاء مسيتم  

 وآباؤثم ما انزل اهلل هبا من علطان{.
وح  سجاالةم املشد سون يف الدع خ ويف التألي  والكتابات اجلميلة  انظر إىل م ايفدم تتراهم شتيلا آَتر مستراك 
ال م  إىل دين اهلل بصلة  انظر إىل الشيخ الكاتب الكب  املعروف باعم امحد الراشتد وثيت  هت  اذن ياعتٌد يف 

مع حزبه وي مه و،اعته  ال جداد وال د ع صائل وال ب ء وال تضحية وال  داء!!  ما ييمة الكتابات وما العراق 
  ائدخ اململفات إبا ثان هذا ه  حال اصحاهبا!! إهنا ثتابات مّيتة ال سوح  يدا وال هلا طعم وال وزن..!

قترا املنطلتق والع ائتق والريتائق وحت  املستاس إهنا جمرد تزويقات ثان  سمبا ترو  علينتا يف ويت  متن األويتات وحنتن ن
 ّو ه..!!

لكتتن ملتتا جتتاء االمتحتتان والتكليتت  احلتتق عتتقط اصتتحاهبا  وضدتتر اهنتتم ب يك نتت ا عتت ى ثتبتتة يكتبتت ن  جيمعتت ن 
ر  ن  وال ع ية هلم بالدين احلق الذي جاء به ممد صلى اهلل عليه وعلم.!!  ويملف ن وينّمق ن ويَز

 ء واالمتحان..دين التكلي  واالبت 
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دين الصرب والشكر واخل ف واخلشية من اهلل تعاىل واحملبه له والرجتاء والت ثتل وا نابتة وتقيتق الت حيتد واجلدتاد يف 
 عبيل اهلل  والتحلي ـقائق ا مان ومقامات إياك نعبد وإياك نستعني.

 وإىل املشتكى وال ح ل وال ي خ إال باهلل العلّي العظيم.
 القل ب  ّبْ  يل بنا على دينك. اللدم يا مقّلب

 اللدم إنا نسألك الريبات يف األمر والعزمة يف الرشد.
 يا حّي يا يّي م برمحتك نستفي   أصلح لنا شأننا ثله وال تكلنا إال انفسنا طر ة عني.
 اللدم اصلح اح النا واح ال املسلمني ،يعا  وُسّد ضاهلم إىل احلق يا سبَّ العاملني.. آمني

 لفقرخ الريالرية : ]هل ثفر اعضاء اجمللَ التشريعي يف  لسطني ثفر اثرب ينقل عن امللة[ج اب ا
ال اسى ان متا  علت ه متن دَت هلم اجمللتَ التشتريعي الفلستطيين  بالشتكل ال ايتع متندم  ثفتٌر اثترب خمتر  متن امللتتة  

ن ال ضتعي الكفتري متن  ستحة ألن دع اهم اهنم ملتزم ن بالشريعة ال ضرج ن عندا  واهنم يستفل ن ما يف القتان  
تسمح ب ج دهم ومشاسثتدم   ي صل ن ص ت احلق  ويد ع ن بعت ما مكندم من الفستاد  وحيققت ن بعتت متا 

 مكن من املصاحل.
  دّم ال يق ل ن : إهنم مشّرع ن يشّرع ن بدون إبن من اهلل  َّ  ملتزمني بشريعة اهلل ودينه.!

 التشتتريع التتذي يشتتاسث ن  يتته هتت  إمتتا متتن النتت ع التتذي ابن اهلل يف ان  بتتل يصتتّرح ن : بتتأهنم ملتزمتت ن بالشتتريعة 
نتصرف  يه  وه  عّن الل ائح والق انني يف اجملال املباح التنظيمتّي والتتدب ّي  او متا ثتان ممتا نصت  عليته الشتريعة 

  إهنم يق ل ن إهنم ملتزم ن به ال ضالف نه  ويسع ن  حقايه وإ باته واملناضلة عنه.
م ان  الدعت س الفلسطيين ال يلتزم بالشريعة   د  دعت س علمايّن ثفرّي. ّس

 لكن هم شيء  والدعت س واصل اجمللَ الشرثّي شيء آَر.
  احلاصل  اهنم بدع اهم هذه وبتطبيقدم هبذه الص سخ نرج  اهنم ناج ن من الكفر  إن شاء اهلل.

 ن هتتذا التتذي يق ل نتته  او علتتى األيتتل هتتذا وب نعلتتم ثتتذب دعتت اهم  بتتل هتتم مصتتّدي ن  يمتتا يق لتت ن  وهتتم يطبقتت
بالنستتبة لفضتت ئدم ومشتتاضدم امل  تت يني  ويتتد يكتت ن  تتيدم متتن ينتستتُب إلتتيدم )إىل احلرثتتة( ممتتن لتتيَ بتتذي ديتتن 

تد    نتكلم عنه  لكننا إمنا نتكلم عن القسم األول وهم العمدخ.  متني وال يبايل  هذا ل  وجا
 وهم ثما يلنا متأول ن اخل .

طر عظيم.لكن هذ  ا ال شك انه َطأ َو
 ومنكر جيب بيانه والتحذير منه والندي عنه  ثما عبق ويلنا. واهلل امل  ق.

 ووجه ث نه منكراك وحراماك ّو  مشروعا : 
ان نفَ مشاسثة الكفاس يف جمالسدم الكفرية هذه ّ  مشروع من جدة ان هتذه املشتاسثة هتي إحيتاء وتريبيت   -

ي والنظتتام العلمتتاين الكتتا ر ّتت  القتتائم علتتى التتدين وال امللتتتزم بالشتتريعة  وان التتداَل إىل وإمتتداٌد للنظتتام التتدمقراط
هتذا اجمللتتَ املشتتاسك  يتته  منرتتر  يف الظتتاهر والصتت سخ يف هتتذا النظتتام  وانتته عتتينعّر إىل منايشتتة اشتتياء يتتد حكتتم 

كفتَر  ومدمتتا يتتال إنتته  يدتا سبنتتا عتتز وجتل متتن  تت ق عتتبع مستاوات  وال معّقتتب حلكمتته عتز وجتتل  وانتته عيستتمع ال
تت  ممكتتن يف بعتتت احلتتاالت واهلل اعلتتم  ألنتته مستتتمر  عتت ّده وينكتتره وال يستتك  عليتته   ستتيك ن بلتتك عستت ا ّو
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ويائم  ومنه ما ال مكن إزالته واعتمراسه ثعباسات مكت بة معلقة او مقروءخ يبدؤون هبا وضتم ن ّو  بلك  وألنه 
ستب –ايضا يضع  ديتن اهلل تعتاىل وشترعه املطدتر امللتزم املكتت ب متن اهلل علتى  -الظتاهريف الص سخ على األيل ـو

العباد  يضعه يف مقام االَتياس  وه  يشاسك يف هذه العملية التشتريعية بالتصت ي  يف اجمللتَ  وباالنترتاب  وملتا 
شتتاسثة متتن يف بلتتك ثلتته متتن التلبتتيَ علتتى اخللتتق دينَتتتدم  وال عتتيما متتن الشتتي ا والتتدعاخ  وملتتا ينعتتّر عتتن هتتذه امل

املفاعتتتد واملنكتتترات الكبتتت خ حتتتتني يضتتتطر ا نستتتان املستتتتلم املشتتتاسك معدتتتم إىل حلتتتت  اليمتتتني وإعتتت ن االحتتتترتام 
وا َتت ص لنظتتامدم الكتتا ر  وتقتتدمي التت الء والقيتتام بال اجتتب التضتتامين التتذي يفرضتته النظتتام   تتإهنم يطلبتت ن منتته 

 ّعتال من النظام القائم  والسك ت عن ثري  من احلق   امل ا قة هلم والتضامن والتكا ل معدم وتأدية واجبه ثعزء
 وعلى ثري  من الباطل  يف حني ثان مكنه الصدع باحلق ل  ثان يف م ي  الرباءخ  وإىل ّ  بلك.

وألنه مع احت ائه على ثل تلك األوجه من املفاعد واملرالفات ُجتعال بدي  عن ال اجب الشرعّي الذي  رضه  -
واوجبه حتماك  وه  الترباءخ متن هتذه اجملتالَ وهتذه األنظمتة ودعتات ها الكتا رخ وي انيندتا  ومعتاداخ اهلل تعاىل علينا 

اهلدتتا وبفضتتدم والتترباءخ متتندم  وا نكتتاس علتتيدم  وجدتتادهم حيتت  امكتتن   تتإن ب مكتتن اجلدتتاد  ثتتان ال اجتتب 
ا  ثمتا دلت  عليته األدلتة  ألن متا ال الذي ننتقل إليه ه  ا عداد بكتل معانيته املاديتة واملعن يتة  ثمتا يترسه علماؤنت

يتتتم ال اجتتب إال بتته  دتت  واجتتب  وألن ا عتتداد هتت  اصتت   تترٌ، مستتتقل ثمتتا يتتال اهلل تعتتاىل : }واعتتدوا هلتتم متتا 
اعتطعتم من ي خ{اذية ويال : }   ةنت ا وتتدع ا إىل الستلم وانتتم األعلت َن واهلل معكتم{ ويتال : }وال ةنت ا وال 

 إن ثنتم مممنني{.تزن ا وانتم األعل ن 
 واحلاصُل ان دَ ل هذه اجملالَ واملشاسثة يف هذه األنظمة ه  منكٌر وخمال  للشريعة.

وهتتذا التتذي هتتدانا اهلل إليتته ونتتراه احلتتق  وعليتته ،اعتتة متتت ا رخ متتن علمائنتتا املعاصتترين األحيتتاء واألمتت ات  سحتتم اهلل 
 اجلميع.

 واحلمد هلل سب العاملني.
 لكن اثرير الناس ال يعلم ن.واهلل ّالٌب على امره و 

وامتتا إيستتاُم اعضتتاء حك متتة محتتاس القَستتم املستتماخ بالقستتم الدعتتت سّي  والتتذي  يتته احللاتتُ  علتتى احتترتام دعتتت س 
 الدولة ويان هنا وان يك ن الرجل خملصاك هلا...اخل

  دذا واهلل شيء عظيم تقشعّر له يل ُب وجل ُد اهل الت حيد..!
 ياب باهلل.وال شك ان ضاهره الكفر  والع

ألن همالء األعضاء يعلمت ن وحنتن نعلتم وثتل النتاس تعلتم ان دعتت س ويتان ن دولتة  لستطني )الستلطة الفلستطينة( 
الذي وضعته حرثة  تح ومنظمة التحرير العلمانية  ه  دعت ٌس ويان ن ّ  مبيّن على الت حيد والعب دية هلل تعتاىل  

 فرّي.ّو  ملتزم بشريعة اهلل عبحانه   د  يان ن ث
  كي  حيّل ملسلم ان يقسم على احرتامه والعمل به وا َ ص هلذا النظام وهذه الدولة.

 وما هذه الدولة إال دولة املرتدين!!
 إن الدولة يف  لسطني هي للمرتدين..!!

 وحك مة محاس املفل بة املقد سخ ال تفّ  من األمر شيلاك.!!
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رهم ألهنتم متتأول ن  ونعترف اهنتم يتد ا ت  هلتم بعتت الشتتي ا  لكتن حنتن متع ثتل بلتك مازلنتا نعتتذس هلتم وال نكفت
 بعضدم من ّ  امل   يني عندنا  وبعضدم من اهل اخل  ممن اَطأ يف هذه املسألة.!!

َّص ا هلم من باب الضروسخ   وبن عا من احليلتة  متداسها علتى إضتماس القيتد وهت  : ...يف إطتاس شتريعة اهلل ومتا  وس
 ال ضال  حكم اهلل.!!

 ل بلك جيدي! وه
 هذا  يه نظر ثبٌ ..!

!.   إننا علينا بالظاهر  ذ املتقرس يف الشريعة ان احللا  على نّية املستحلا ا
واي ضروسخ تلعئ إىل هذا اص   ويد وّعع اهلل تعاىل  اال مكتن ان نستتعني بتاهلل تعتاىل ونتصترّب ونصتابر يلتي    

 "ومن يتصرّب يصرّبه اهلل".
 ى صروف الزمان.واهلل املستعان عل

 اللدم يا مصّرف القل ب صّرف يل بنا إىل طاعتك.
 نسأل اهلل عز وجل ان يلط  بنا وباملسلمني يف ثل مكان.. آمني

وهتل 48ج اب الفقرخ الرابعتة : ]هتل جيت ز التصتاحل متع اليدت د يف  لستطني واالعترتاف هلتم بتال ج د علتى حتدود 
 اسج  ت ضيح الفرق بني احلالتني يف حال صحة اخلرب[ صحيح بأن ص ح الدين األي يب صاحل الصليبيني

االعتتتترتاف لليدتتتت د بشتتتترعية ال جتتتت د اي وجتتتت د الدولتتتتة والستتتتلطان علتتتتى اس،  لستتتتطني اي  شتتتتربا مندتتتتا  ال جيتتتت ز 
 با ،اع.

 ويد صرّح به العلماء ،يعا ال نعلم يف هذا َ  ا من لدن    ينيات القرن ا  رجني املاضي  إىل اذن.
  تعاىل : }وياتل هم ح  ال تك ن  تنة ويك ن الدين ثله هلل{.يال اهلل

ثيت  وهتذه اسٌ، إعت مية  تحدتا عتيدنا امت  املتممنني عمتر بتن اخلطتاب سضتي اهلل عنته واملستلم ن وايتام ا  يدتتا 
م عَلم التدين وس ر ت  عليدتا سايتته متن ي ملتذ   صتاست داَس إعت م  ذ ّزاهتا الكفتاس الصتليبي ن ونّصتب ا  يدتا حكت

اليد د واعان هم على إيامة علطاهنم اللعني  يدا   صاسْت داس حربا بفلبة حكم وعلطان الكفاس عليدتا  و بتَ  
 يف اعناق املسلمني ،يعا واجُب تريرها و ليصدا وإعادةا إىل حض خ علطان ا ع م وحكمه.

  دذا ال يبُعتُد ان يك ن من ضروسيات الدين العلُم به.
ما ان يعتقد ان دولة اليد د على اس،  لسطني باطلة وال شرعية هلا ب جها  وال احرتام  وان  يحب على ثل مسل

 لسطني اسٌ، إع مية عليبة جيب تريرها  ولذلك ا   علمتاء القتدس و،يتع علمتاء  لستطني وعتائر متن تكلتم 
هذا البيع ل  ّ  مان ثتائنا  يف املسألة من علماء املسلمني بعدم ج از بيع اي شربا من اس،  لسطني لليد د  وان

 َمْن ثاَن  د   اعد باطل ال ترتّتب عليه آ اسه شرعاك  وال َ ف يف هذا بني علمائنا ،يعا  واحلمد هلل.
تذالن القريتب والبعيتد وتكالتب  لكن يقال هنا : هل تترون ان الضتروسخ متن الضتع  احلقيقتي والععتز املتحقتق َو

  يد تُلعُئ املسلمني يف  لسطني إىل االعرتاف بدولة اليد د علتى حتدود  العاب الكا ر عليدم جيمعه ّو  بلك
 انية واسبعتني   دتم يف بلتك يف حكتم املكتره  والكتل يعترف اهنتم يف حكتم املكتره ملتا ي ي نته متن الظلتم واحلترب 
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ى اهنتم مت  العظيمني  علتى ان تكت ن يلت هبم مطملنتة ـكتم اهلل تعتاىل املتقتدم بثتره  وتكت ن ن ايتاهم معقت دخ علت
 امكنتدم الفرصة ووجدوا الق خ والقدسخ  اسوا لتحريرها و ليصدا!

 الذي يظدر ان األمتر ال يصتل إىل حتال الضتروسخ وا ثتراه املشتاس إليدتا  بتل بإمكتان املستلمني ان يستتمروا علتى 
 يدن ا وال يستكين ا.عدم االعرتاف بدولة إعرائيل  ويريبت ا  وان جياهدون ويصربوا ويستعين ا باهلل عز وجل وال 

 ولنا يف جداد ثتائب القسام وعرايا القدس ّو ها عربخ وعظة.
 وهذا ه  الذي عليه علماؤنا ويياداتنا ا ع مية امل   ية الي م  واحلمد هلل.

وال ينبفتي  تتح البتتاب للت ْهن واالعتتتكانة والضتع   بتتل ال اجتب الصترب واملصتتابرخ والريبتات  واحلتترص علتى شتتحذ 
 ائما وتربية األجيال على معاين التضحية والفداء.العزائم د

يال اهلل تعاىل : }وال ةن ا وال تزن ا وانتم األعل ن إن ثنتم مممنني{  ويال : }   ةن ا وتتدع ا إىل الستلم واهلل 
ٍّ يَاَتَل َمَعُه سابت يُّ َن َثرياتٌ  َ َمتا  َوَهنُت ْا لاَمتا َاَصتابَتُدْم يفا َعتبايلا اللّتها معكم ولن يرتثم اعمالكم{ ويال : }وََثأَي ن م ن نَّيبا

 َوَما َضُعُف ْا َوَما اْعَتَكانُ ْا َوالّلُه حيُابُّ الصَّابارايَن{اذيات.
 واهلل اعلم.

 واما الصلح مع اليد د مبعو اهلدنة واملصاحلة وامل ادعة املعرو ة يف باهبا يف الفقه ا ع مي   دذه ثاذيت : 
عتدّو صتائل متتل ومفتصتب ألس، ا عت م  -ثمتا عتبق القت ل-ا مع همالء اليد د  ألهنم  األصل عدم ج ازه

وداس ا ع م   دذا جيب جداده ود عه و ليص ب د ا ع م منه  وهذا ثما يلنا مل إ،اع ال َ ف  يه بني 
 علماء ا ع م.

دا املتقتتترسخ عنتتد الفقدتتتاء   دتتتذه حينلتتتذ ولكتتن إبا دعتتت ا املستتتلمني اجملاهتتدين الضتتتروسُخ إىل مدادنتتتة اليدتت د بشتتتروط
 ضروسخ   ثما  عل  محاس ّو ها يف عدخ مناعبات.

ومتتن شتتروطدا : التحديتتد مبتتدخا زمنيتتة  اي ان تكتت ن مميتتتة  ال تزيتتد عتتن عشتتر عتتنني علتتى األثريتتر عنتتد ثريتت  متتن 
 الفقداء  وال جي ز الصلُح الدائم املمبد ب  َ ف بني العلماء.

ا   إن ثان  الستة شد س او الستنة ال احتدخ تكفتي  ت  جيت ز الزيتادخ عليدتا  وهكتذا  ألنته وجيب ان تقّدس بقدسه
 م ضع ضروسخ.

وجيتتتب ان يكتتت ن األمتتتر مبّينتتتا علتتتى النظتتتر لإلعتتت م واملستتتلمني اي ملصتتتلحة ا عتتت م واملستتتلمني يف حتتترهبم متتتع 
 عدّوهم  ال بالتشّدي وال أله اء اي احدا ثائنا من ثان.

 
َتامتتاك عتتن االعتترتاف بدولتتة اليدتت د او عقتتد متتا يستتّمى اليتت م بتتالتطبيع  او متتا يستتّمى زوساك وهبتانتتاك   دتتذا امتتٌر خمتلتت ٌ 

 بالس م.!
 اهلدنتتة )او ويتت  إطتت ق النتتاس( إبا ثانتت  هبتتذا الشتتكل والشتترو  التتيت بثرناهتتا  دتتي بتتاٌب متتن ابتت اب اجلدتتاد يف 

 احلقيقة  وليسْ  ترثاك للعداد..!
 واهلل اعلم.
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تم عنه من ان ص ح الدين األي يب سمحه اهلل هل صاحل الصليبيني تعن َن يف بي  املقدس عندما ثان ا واما ما عأل
 متلني له يبل تريره إياه..

هتت 583 نعم يد صاحل ص ُح الدين سمحه اهلل الصليبيني يف القدس مرخ او مترتني يبتل  تحدتا يف سجتب متن عتنة 
لَ )لبنتتتان(   وبلتتتك متتتا بتتتني عتتتنيت مخستتتمائة وإحتتتدى وعتتتبعني     ثمتتتا هتتتادن ّتتت هم مريتتتل الصتتتليبيني يف طتتتراب

ت ه  وثتان عتبب بلتك اضتطراسه لتحييتد  ومخسمائة وعبعة وعبعني  ثمتا يُعلتم متن مراجتع الكامتل البتن األ ت  ّو
اصة حلب وامل صل  اليت ثان  تعتاين متن الف ضتى  الصليبيني يف القدس وطرابلَ ليتفرغ لت حيد عائر الشام َو

   ثري  مندم ب يك ن ا من اهل الدين والص ح بل اهل دنيا و ساد.!ومل ك ط ائ
وهذا ثله ثما يلنتا هت  َت ف األصتل  وإمنتا يلعتأ إليته يتادخ املستلمني للضتروسخ وتقتّدس الضتروسخ بقتدسها  وتكت ن 

 اهلدنة على و ق الشرو  الشرعية املرعية.
 واهلل اعلم.

 

ام الشامي   عمال األا : اب  الضّر
 ليكم شيرنا الفاضل وسمحة اهلل و برثاته ..الس م ع

يعلتتم اجلميتتع بتتال ج د القتت ي و الفّعتتال حلتترثيت اجلدتتاد و محتتاس يف لبنتتان و عتت سيا و متتدسى استباطدمتتا باألنظمتتة 
 امل ج دخ ثالنظام الس سي و ـزب اهلل الرا ضي ..

هلتاتني احلترثتني يف اوعتا   ويد شددت الساحة اللبنانية و َص صتاك بعتد ا نستحاب الست سي العستكري نشتاطا
اهتتل الستتنة جلتتذهبم يف نستتق تنظيمتتي مستتلح .. لكنتته متتر يبتتل ان يصتتل إىل بلتتك مبتتا ُيستتمى بتتدوسات امنيتتة يقتت م 
الفرد مندم بكتابتة التقتاسيرل حت  علتى ابيته و لت  دعتى األمتر حت  و لت  يف ّر تة النت م .. و هتذا متن ثت م احتد 

 الذين ترث ا هذه النشاطات ..
 لفاضل ..شيرنا ا

تق م هاتني اجلماعتني محاس و اجلداد و يف اوعاطنا نشا  محساوي اثرب ) عن طريق ما ُيستمى بقت ات الفعتر 
واليت ثان  يد انقلب  على اجلماعة ا ع مية ا َ جنية و باتت  اشتبه بتاحلرس الريت سي ا يتراين و هلتا استباطتات 

م باملراحتتل األوليتتة بتتد ع الشتتباب إىل معستتكرات الرا ضتتة و يقتتة بالنظتتام ا يتتراين و حتتزب التت ت ( و بعتتد متتروسه
 ـع  ت  ر ا مكانيات و تط س ال عائل املت  رخ لدى حزب اهلل .. 

و مع اننا ناصحنا األَ خ بأّن إمكانياتنا على يلتدا و بدائيتدا اضمن العتمراس العمتل و احت   متن اَرتاينتا إال 
هلم حلفاء النظام النص ي و حزب الت ت الرا ضتي ...اعتين محتاس و  اهنم اب ا إال املضي يف عبيلدم الذي سمسه

 اجلداد..
 شيرنا الفاضل إبا اسدنا ان خنتصر ما عبق بأعللة مددخ نق ل :
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متتا حكتتم التحتتال  متتع انظمتتة مرتتتدخ ثالنظتتام النصتت ي هتتذا إن ب يكتتن باك النظتتام يتتد ا تتذهم وسيتتة و مطيتتة 
 لتحقيق منسبه ..

حزب الت ت الرا ضتي و ثلنتا يعلتم دوس هتذا احلتزب اخلبيت  يف نشتر التشتيع و الشترك يف ما حكم التحال  مع 
 اوعا  املسلمني ..

 ما حكم ا خنرا  يف عمل يد يام  الدالئل على انه يتم تصنيعه على عني النظام النص ي و حزب الر ت 
جدتتادي خمتتال  ..  ضتت  عتتن ان  هتتل العمتتل األمتتين يعتتين ثتابتتة التقتتاسير بتتأألَ خ التتذين ينشتتط ن يف بنتتاء عمتتل

 يك ن اَ خ و من ضمن النشا  نفسه ...
شيرنا الفاضل يف القلب حسرات على ما يد اب و يُلم بأهل السنة ليَ مبكر اعدائدم بل بأيدي السفداء من 

يتتة .. عتتامتدم ..  تتأسج ا منتتك ا جابتتة و بالتفصتتيل .. و تقريتتر بلتتك باألدلتتة الشتترعية و بتتالرباهني العمليتتة ال ايع
 دتتذه نصتتيحة منتتك ننتظرهتتا لنقتت م بت زيعدتتا علتتى متتن يتتد عتتلك ّتت  عتتبيل اهتتل الت حيتتد و اجلدتتاد و سضتتي ان 
يك ن مطية للط اّي  حيققت ن متن َ هلتم اهتدا دم يف ضترب احلرثتة اجلداديتة األمتل و حيطمت ن بته آمتال امتنتا 

 السليبة ...
ام الشامي ...  اَ ك احملب اب  الضّر

 
 اجل اب:
 مل ىل عز وجل الت  يق للص اب :عائلني ا

تي ان تكت ن  َُشا التحال  مع األنظمة املرتدخ ثالنظام النصت ي يف عت سيا ال جيت ز شترعاك  وال عتيما إبا ُعتراف او 
 يد الكفرخ هي العليا واعتفادةم من هذا التحال  اثرب.

  دذا ال جي ز ي الك واحداك..
 لى املممنني عبي {.يال اهلل تعاىل : }ولن جيعل اهلُل للكا رين ع

ثي  وهذه األنظمة هتي انظمتة مستيلمة الكتذاب  التيت جيتب يتاهلتا حت  ترجتع إىل ا عت م او ُتطتاَس سؤوعتدم  
هتتمالء جيتتب علتتى املستتلمني يتتتاهلم وجماهتتدةم واخلتترو  علتتيدم بالستت ح  ال ان يتحتتالف ا معدتتم لتحقيتتق مصتتاحل 

 مزع مة..!
 همالء املرتدين الزنادية اَزاهم اهلل. إنه ال مصلحة البتة يف التحال  مع 

 وال نتصّ س ضروسخ ملعلة إىل التحال  معدم ح  حيتّ  متٌ  بالضروسخ.!!
ولقع د ا نسان يف بيته مقرّاك بالععز وعدم القدسخ من ثل وجها ٌَ  له من ان يتحتال  متع امريتال هتمالء الزناديتة 

 ياتلدم اهلل.
 يقيم شرع اهلل وحكم ا ع م يف األس،!! ذ يّدعي انه بتحالفه معدم يريد ان

 او يريد ان حيرس األس،   وما  ائدخ ترير األس، إبا ثان دين املرتدين عيك ن ه  األعلى!!
وهتتمالء التتذين يتحتتالف ن متتع هتتذا النظتتام املرتتتد )النصتت ي( الشتتك اهنتتم آ تت ن مرتكبتت ن حرامتتا عظيمتتا  وهتت  متتن 

 منه يف األج بة السابقة.! االحنراف والض ل الذي اشرنا إىل شيء
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  قل يل بربك ثي  ينتظر امريال همالء النصر من اهلل تعاىل!!
 اللدم إال ثما يد نصر اهلُل ثاعرتو واخلميين على اعدائدم  ومكندم  أيام ا دوهلم..!

القتتيم  إن األهتم متتن النصتر علتتى األعتداء هتت  االنتصتتاُس علتى التتنفَ والشتيطان واهلتت ى  واالنتصتاُس يف املتتند  ويف
 واملبادئ  امل ت على تلك املبادئ احلق..

 }والذين جاهدوا  ينا لندديندم عبلنا وإن اهلل ملع احملسنني{
 } من زحزح عن الناس وادََل اجلنة  قد  از{

نتتا إبا حنتتن انتصتترنا علتتى عتتدونا يف احلتترب  وايمنتتا الدولتتة التتيت نريتتد  وملكنتتا التتب د وحكمنتتا  متتا الفائتتدخ ومتتابا ـس
   ذ بعد بلك ثله ثان مص نا إىل الناس  نسأل اهلل العا ية والس مة.!!!العباد

 مابا اعتفدنا!
 ال شيء..!

وعتتتنك ن متتتن اَستتتر اخلاعتتترين }يتتتل إن اخلاعتتترين التتتذين َستتتروا انفستتتدم واهلتتتيدم يتتت م القيتتتادخ اال بلتتتك هتتت  
 اخلسران املبني{

 .ولذلك  تحقيق الت حيد ه  اهم مطلب جيب ان يعتين به ا نسان
 ال تقيق املسائل السياعية واالنتصاسات السياعية يبل الت حيد والعمل الصاحل.!!

 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل..
و رٌق بني التحال  مع مريل هذا النظام املرتد  وبني التعامل معه بن عا متن التعامتل املبتيّن علتى النديّتة واملتأم ن  يته 

سلم وعتدُم تستلط العتدو عليته  ثاهل
ُ
دنتة متع هتذا العتدو او حت  اللعت ء إىل اسضته حيت  دعت ا احلاجتة ع مة امل

 ويب ل امانه  واعتف ل ما حيصل من تقاطع للمصاحل السياعية لألنظمة املتناحرخ  وحن  بلك.
  دذه مسائل اَ  واعدل وهلل احلمد  و يدا جمال للنظر.

اهلل وسعتتت له صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم  وثتتتذلك التحتتتال  متتتع احلتتتزب الرا ضتتتي   ال جيتتت ز وال ُيشتتترَع  هتتتمالء اعتتتداء
 واصحابه وازواجه  همالء اهل الشرك واخليانة.

اللدتتم إال ان يضتتتطر ا نستتتان للتعامتتتل معدتتم بنتتت ع معاملتتتة علتتتى يتتان ن املتتتداساخ والستتتك ت إىل حتتتني  ويعتتتاملدم 
 يف حال الضع .معاملة املنا قني إبا ابتلي هبم يف بعت الب د   دذا ال بأس به ملن احتا  إىل بلك  وثان 
 اما األح ف وان يُتّترذوا اَداناك وإَ اناك وس قاء واولياء  دذا واهلل احنراف وض ل مبني.!

العتتيما يف هتتذا ال يتت  ويف هتتذه املرحلتتة التتيت ضدتتر  يدتتا مكتترهم وبتتان  يدتتا حقتتدهم وانكشتت  خمبتت ؤهم اَتتزاهم 
  إنا هلل وإنا إليه ساجع ن.اهلل  مع احداد العراق وما جيري  يدا من احلرب على اهل السنة  

املتحتتال  معدتتم مقتت ا هلتتم وناصتتٌر وضدتت   ويتتد يتتال اهلل تعتتاىل } تت  تكتت نن ضدتت اك للكتتا رين{ ويتتال حكايتتة عتتن 
 م عى عليه الس م انه دعاه : }سب  مبا انعمَ  علّي  لن اث ن ضد اك للمعرمني{.

اخل نة ومعاداةم والرباءخ مندم ال ان نت اليدم ونكت ن هلتم واهلل عز وجل امرنا ببفت امريال همالء املشرثني املاسيني 
 حلفاء ويرناء.!!

 ونص ص امل الخ واملعاداخ يف القرآن والسنة اثرير من ان تصر يف هذا املقام.
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وج اب الفقرخ : ]ما حكم ا خنرا  يف عمل يد يام  الدالئل علتى انته يتتم تصتنيعه علتى عتني النظتام النصت ي 
 و حزب الر ت. 

العمتتل األمتتين يعتتين ثتابتتة التقتتاسير بتتأألَ خ التتذين ينشتتط ن يف بنتتاء عمتتل جدتتادي خمتتال  ..  ضتت  عتتن ان  هتتل
 يك ن اَ خ و من ضمن النشا  نفسه[

إبا ثان ثما تق ل وثما وصفَ   دذا نندى عنه ونراه ّ  مشروع  ألن النظام املرتد واحلزب الرا ضي املشرك أا 
ملنرترطني  يته متن اهتل الستنة  يتدهم )املرتتدين(  يته هتي اليتد العليتا  وهلتم الفلبتة املستفيدان منه اثريتر متن نفتَ ا

والسيطرخ واهليمنة   ت  جيت ز للمستلم االخنترا  يف هتذه األعمتال متن هتذا ال جته ملتا  يته متن إجيتاد الستبيل للكتا ر 
الكا ر  وملا ينعّر عنته  على املسلم وما يرتتب على بلك من  ساد الدين  ودَ ل الذلة واملدانة على املسلم من

 من املنكرات مما يراه املسلم ويسمعه ويتلقاه يف معسكراةم وت  إشرا دم وما يتعّر، له من الفتنة يف دينه.
 إن ثان  يه ما تق ل من ثتابة التقاسير عن ا َت خ اجملاهتدين والنشتطني يف التدع خ وعتن املستلمني عم متاك   دتذا 

بتتذلك املرتتتاس لتته وهتت  يعلتتم ان هتتذه التقتتاسير ُتكتَتتتتُب لصتتاحل النظتتام النصتت ي واهنتتا واهلل منكتتر عظتتيم  واملتطتت ّع 
 تكش  ع سات املسلمني وتعني العدّو عليدم   د  ثا ر مرتٌد..!

 نسأل اهلل العا ية والس مة  ونع ب باهلل من اخلذالن.
 ةم  وال ح ل وال ي خ إال باهلل.ثي  ويد امر اهلل بالكفر هبمالء والرباءخ مندم ومباعدةم وبفضدم ومعادا

بإمكاهنم ان يك ن ا مستقلني بريلني من ثل تلك املفاعتد ولت  علتى يلتة وضتع ا ويف بتطء  -ـمد اهلل–وا َ خ 
  د  ٌَ  هلم وابرك  وما النصر إال من عند اهلل.

اك َائفا وج ك ٌَ  له متن واثرس مرخ اَرى : ان يع د ا نسان يف بيته باثياك على َطيلته مقب  على سبه مستففر 
 ان يقرتف تلك الشناعات العظيمة اليت تذهب بدينه وآَرته.

 وإمنا يقدم على مريل هذه األ عال َمن يّل دينه وضع  او انعدم نظره إىل اهلل والي م اذَر..!
 اللدم  رجك القريب يا سب العاملني يا اهلل.

إلتيدم ممتن عت اأا  وان يقتّدم ا مرضتاخ اهلل تعتاىل علتى ثتل  وننصح ا َ خ يف لبنان  ان يكت ن اهلل وسعت له احتبَّ 
شيء  وان يك ن عتعُي ا نستان دائمتا ان ينّعتَي نفسته متن النتاس وان يكت ن  تائزاك يف االمتحتان التذي َلقنتا اهلل 
نا تعتتاىل لتته  وهتت  هتتذه التتدنيا ومتتا  يدتتا متتن التكليتت  بالتتدين والشتترائع ومتتا  يدتتا متتن الفتتنت واالبتتت ءات  وليستتتع

ا نستتاُن بربتته ومتت اله   إنتته إن اعتمتتد علتتى نفستته وشتتطاسته واّتترّت بقدساتتته وبذثائتته وتتترك عتتماَل اهلل االعتتتعانة بتته 
َذلتته اهلل وترثتته وس تتع عنتته ع نتته وتأييتتده  وهتتذا هتت  اخلتتذالن  يتتال ابتتن القتتيم سمحتته اهلل : ا،تتع العتتاس  ن علتتى ان 

ثتتان ممتتا علمنتتا سعتت ل اهلل صتتلى اهلل عليتته وعتتلم يف التتدعاء ان اخلتتذالن هتت  ان يكلتتك اهللُ  إىل نفسك.اهتتت وهلتتذا  
 نق ل : يا حّي يا يي م برمحته اعتفي   أصلح يل شأين ثله وال تكلين إىل نفسي طر ة عني. 

وليستعين ا باهلل وليصربوا ثما يال اهلل تعاىل : }يال م عى لق مه اعتعين ا باهلل واصتربوا إن األس، هلل ي س دتا متن 
عبتتتاده والعايبتتتة للمتقتتتني{ وليتقتتت ا اهلل متتتا اعتتتتطاع ا : }إنتتته متتتن يتتتتق ويصتتترْب  تتتإن اهلل ال يضتتتيع اجتتتَر  يشتتتاء متتتن

تتتتَن  90احملستتتتنني{ ي عتتتت  َْمَستتتتةا آالفا م  تتتتن  َتتتتتْ ساهاْم َهتتتتتَذا ُمْتتتتدادُْثْم سَبُُّكتتتتم خبا ُوْا َوتَتتتَُّقتتتت ْا َويَتتتتْأُت ُثم م  }بَتلَتتتتى إان َتْصتتتتربا
ُوْا َوتَتتتَُّق ْا  َإانَّ َبلاَك ماْن َعْزما األُُم سا {آل عمران 125ل عمران اْلَمآلئاَكةا ُمَس  مانَي {آ  186}َوإان َتْصربا
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وليعتدتتتدوا يف تقيتتتق الت حيتتتد  وليتباعتتتدوا عتتتن اجملتتترمني الكتتتا رين وليعتتتانب هم  وليت ثلتتت ا علتتتى اهلل تعتتتاىل وحتتتده  
عل ا ثل املطل ب واثملته اعت ه   لينتقلت ا إىل ّت ه وينظروا يف ما بإمكاهنم ان يفعل ه   إن ب مكندم الي م ان يف

مما يستطيع نه وتسعه طايتدم   إن اهلل ال يكل  نفساك إال وععدا وإال ما آتاها  ولتكن عنايتة ا نستان مت جدتةك 
اوال ويبل ثل شيء إىل إجناء نفسه ثما بثرنا   املفلح الترابح التذثّي الزثتّي هت  متن يقت ل نفستي اوال  ذ يستعى 

 عد بلك يف إجناء اذَرين  وجيعل إجناَءه لآلَرين مندسجاك ت  إجناء نفسه والعمل لنفسه.ب
َدتتاداها ُهتتَ  اْجَتبَتتاُثْم َوَمتتا َجَعتتَل َعلَتتْيُكْم يفا  تتُدوا يفا اللَّتتها َحتتقَّ جا التتد ينا  وليتتتدبّروا هتتذه اذيتتة الكرمتتة العظيمتتة : }َوَجاها

تتْن َحتترَ ا م لَّتتَة اَباتتيُكْم إابْتتترَ  تتن يَتْبتتُل َويفا َهتتَذا لاَيُكتت َن الرَُّعتت ُل َشتتدايداك َعلَتتْيُكْم َوَتُك نُتتت ا ما اهايَم ُهتتَ  مَسَّتتاُثُم اْلُمْستتلامنَي ما
ُم ا بااللَّها ُهَ  َمْ اَلُثْم  َناْعَم اْلَمْ ىَل   18ُ  {احل  َوناْعَم النَّصا ُشَدَداء َعَلى النَّاسا  َأَيايُم ا الصََّ َخ َوآُت ا الزََّثاَخ َواْعَتصا

 واهلل امل  ق   نسأله تعاىل من  ضله.

 

 عمال األا : اب  دجانه الشامي 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته وبعد:
 _ ب د الشام االس، املباسثة ملابا ال زال اجلداد مفيبا  يدا!!!!!1
  ن الس ح الكري  وباعتطاعتنا ايامة_ ي جد يف منطقتنا اليت نعيش هبا جماهدين ثرير وملك2

اماسخ اعت مية مصتفرخ ولكتن عتذس اجملاهتدين ان املصتلحة السياعتية تتطلتب بلتك والنتاس يعيريت ن يف هتذه املنطقتة 
الفستتتتتتتتاد لتقصتتتتتتتت نا يف جلمدتتتتتتتتم  متتتتتتتتا هتتتتتتتت  احلكتتتتتتتتم الشتتتتتتتترعي يف تتتتتتتتترك ايامتتتتتتتتة التتتتتتتتدين ـعتتتتتتتتة محايتتتتتتتتة االنفتتتتتتتتَ 

 والدع خ!!!!!!!!!!!!!!
 

 اجل اب : 
 ألوىل : الفقرخ ا

احلمد هلل  نعم ب د الشام اس، مباسثة  اضلة  ولن تزال اس، ا مان والت حيد  ولتن يتزال هلتا شتأن وألهلدتا إىل 
 ييامة الساعة إن شاء اهلل.

وامتتا ثتت ن اجلدتتاد مفيبتتا  يدتتا اليتت م  مبعتتو انتته ال جدتتاد يائمتتا اليتت م علتتى اعتتداء اهلل متتن املرتتتدين َص صتتاك.  دتتذا 
حلتة نرجت  متن اهلل تعتاىل ان َتتّر ويعقبدتا بعت ن اهلل جت الت وصت الت ألبطتال ا عت م يف هتذه شيء ممي   ومر 

األس، املباسثة  واحلمد هلل  نستطيع الق ل إن اجلداد يف الشام ب ينقطع تقريبتا   فلستطني يلتب الشتام  واجلدتاد 
محتتاخ  والزالتت  تنعتتب األبطتتال  ضتتد اليدتت د ال يتتزال يائمتتا  يدتتا ولتتن يتتزال  وعتت سيا حديريتتة عدتتد لاهتتد ابطتتال 

ولبنان ب تزل تنت  سجاال ير ع ن الراية بني الفينتة واألَترى وحييت ن هتذا الطريتق وجيتددون معاملته  واخلت  ثتامٌن يف 
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هذه األس، ويف اهلدا ثم ن النتاس يف يف احلعتر  واملتاء يف ّضتن الشتعر  , وإمنتا لستحائب الفتر  والنصتر إبتاٌن 
 ! إبا جاء ا بّان جتي.

 أوصتتي ا َتت خ اال يستتتععل ا   تتإن االعتتتععال آ تتة مذم متتة  يتتد هنينتتا عندتتا  وحتتذسنا اهلل وسعتت له مندتتا  ولكتتن 
 يتريّبت ن وينظرون يف املناعب واملقدوس عليه ويك ن ن مستعدين الّتنام الفرص اذتية بإبن اهلل تعاىل وع نه.

 ر التح الت الدولية وا يليمية. اجلداد يد ايرتب مندم بالفعل من جدة العراق ومن جدة عائ
 ونسأل اهلل ان جيعلنا وإياثم من الفائزين املفلحني.. آمني

 الفقرخ الريانية : 
جيتتتب علتتتى املستتتلمني ان يقيمتتت ا التتتدين واحكتتتام اهلل تعتتتاىل يف انفستتتدم وجمتتتتمعدم ومتتتا تتتت  واليتتتتدم علتتتى يتتتدس 

املعروف والندتي عتن املنكتر والقضتاء بتني النتاس اعتطاعتدم  وال يكل  اهلل نفساك إال وععدا  ومن بلتك األمتر بت
بشريعة اهلل تعاىل  واجلداد يف عبيل اهلل  وإيامة السلطة وا ماسخ التيت تلتتزم بتدين اهلل وتكتم بشتريعته وتنّفتذ تلتك 

 األحكام وتق م عليدا وترعدا وتس س الدنيا بالدين.
 ندم. إن ععزوا عن البعت ترث ه إىل حني القدسخ  و عل ا ما مك

ومما يدَل يف معو الععز : انك تقدس على تنفيتذ شتيء متن األحكتام لكنتك تكت ن تعترُف انته ينشتأ عتن بلتك 
 مفسدخ ثب خ وضرس ثب  ومنكر ثب  على املسلمني اثرب من منكر تركا تنفيذ وتطبيق تلك األحكام.

  في هذه احلالة  إنك يف احلقيقة عاجز عن تطبيق احلكم  ّ  يادس.
قص د بالقدسخ جمرد القدسخ على الفعلا وتطبيق احلكم يف احلني واللحظة  وليحصتل بعتدها متا حيصتل متن  ليَ امل

 املفاعد واملنكرات واألضراس الكب خ الراجحة على املنكر الذي ثاَن..!
 ال ..!

 ليَ هذا ه  معو القدسخ.
اه   تحّصتل املقصت د منته  متن الصت ح بل معو القدسخ انك تطّبق احلكم وتنّفتذه وَتضتيه ثمتا امتر اهلل بكتل معنت

 الديين األَروي ذ الدني ّي   دون ضرس و ساد اثرب ساجح.
ومقياس هذه املصاحل واملفاعد يُرجتع  يدتا إىل الفقته والشتريعة  وينظتر  يدتا الفقدتاء امل   يت ن  ويتشتاوس معدتم يف 

 تقدير املشتباه مندا األمناُء من اهل احلل والعقد يف ثل ناحية.
با اَتتذ ا َتت خ بأعتتباب العلتتم النتتا ع وعتتمال اهتتل العلتتم واهتتل التتراي والشتت سى وحستتن املداسعتتة  متتع التقتت ى  تتإ

 والصدق وا َ ص والتعّرد    اهلل لن يروا إال اخل  والف ح  إن شاء اهلل.
 يال اهلل تعاىل : } علَم ما يف يل هبم  أنزل السكينة عليدم وا اهبم  تحاك يريبا{

تذ منكم ويففر لكم{ ويال عز وجل َا  : }إن يعلما اهلل يف يل بكم َ ا يمتكم َ اك مما ا
 ويال تعاىل : }إن تتق ا اهلل جيعل لكم  ريانا{

 ويال تعاىل : }ومن يتقا اهلل جيعل هلم خمرجا{ }ومن يتقا اهلل جيعل له من امره يسراك{.
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اضتتعة ألحكامتته والسياعتتة عنتتدنا حنتتن املستتلمني ال تنفصتتل عتتن التتدين  بتتل هتتي متتن ا لتتدين ومنضتتبطة بالتتدين َو
وحدوده  وهي السياعة الشرعية اليت مبناها على عدم خمالفة الشريعة  مبعتو  عتل األصتلح يف حتدود متا ابن اهلل 

 تعاىل   شرطدا إبن اال  ر  عن حدود اهلل     ال  حكم اهلل تعاىل.
شيطانية  اعدخ َاسجة عن الدين  وهي عياعتة  إن َالف  حكم اهلل عز وجل املتقرس املعروف  ثان  عياعة 

 الكفرخ وامللحدين  ال عياعة املسلمني.
 احلاصتتتل ان ا َتتت خ علتتتيدم ان ينظتتتروا يف املناعتتتب ـستتتب هتتتذه الضتتت ابط  ويتعتتتاون ا ويتياعتتتروا وال يتعاعتتتروا  

 املتممنني بال حتدخ واالئتت ف ويتطاوع ا وال ضتلف ا  وليعلم ا ان يَد اهلل مع اجلماعتة  وان اهلل تعتاىل امتر املستلمني
 وهناهم عن الفرية واالَت ف  وان اخل َف شر.

 تت  ضتتال  املستتلم ،اعتتة إَ انتته املستتلمني املتتتنلفني اجملتمعتتني علتتى طاعتتة اهلل وسعتت له وعلتتى اخلتت   إال إبا ساى 
 ه التصرُف إىل اهله.َ  اك ألمر اهلل تعاىل يف شيء مستيَقنا معل ما  ال امرا اجتدادّي متَمل م ث ل  ي

َ  اك ملتزماك ـدود اهلل تعاىل ومبا  -حني يك ن البّد منه يف األمر املستحق واملستيَقن ثما يلنا-وليكن اخل ف 
امرنتتا عتتز وجتتل متتن األدب والعتتدل والقيتتام بالقستتط  ال  عتت س  يتته وال َيانتتة وال بتتذاءخ وعتت ء َلتتق   متتن ثتتان 

  وعلى بص خا ون سا من اهلل   د  املفلح الفائز وليسبشر بنصر اهلل تعاىل }يا و ايه ألجل اهلل   َو  ه ألجل اهلل
 ايدا الذين آمن ا إن تنصروا اهلل ينصرثم ويريّب  ايدامكم{.

 واهلل اعلم..
 ونسأل اهلل لنا وجلميع إَ اننا اهلدى والسداد والت  يق والرشاد.

 عبده وسع له ممد وآله وصبحه والتابعني.واحلمد هلل سب العاملني  وصلى اهلل وعلم وباسك على 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 السودان ودارفور والصومال وما قاربها
 
 
  
 

 عمال األا مع احلق :
اخلامَ عشر : ثما تعلم ان الشيخ املبعتل اعتامة بتن الدن حفظته اهلل دعتى انصتاسه ل عتتعداد للعدتاد يف داس 

ن ان يقتت م جدتتاد هنتتاك ومتتا هتتي امكانيتتة ييتتام جدتتاد ثعدتتاد العتتراييني بقيتتادخ الشتتيخ ايب  تت س  دتتل تتترى انتته مكتت
مصتتتعب وهتتتل الشتتتيخ يريتتتد ان يقتتت م انصتتتاس القاعتتتدخ واجلدتتتاد لدتتتادهم تتتت  ييتتتادةم ام ينررطتتت ا يف تنظيمتتتات 

نت ب تت  ييتادخ جدادية ع دانية ام يعين ا احلك متة وجياهتدوا تت  ييادةتا ثمتا ثتان جياهتد اهتل الست دان يف اجل
 احلك مة يف اخلرط م 

السادس عشر : هل صحيح هناك تنظيم حترس اخل  تة يف الست دان مكتن ان جياهتد االَت خ تت  ييادتته ام انته 
 ال وج د له وهل ي جد ّ ه من التنظيمات اجلدادية احمللية اليت مكن لنا اجلداد ت  سايتدا 

 
 اجلتتتت اب : 

 احلمد هلل سب العاملني.
ذي  دمتُتته متتن َطتتاب الشتتيخ اعتتامة بتتن الدن اعتتزّه اهلل وعتتدده انتته دعتتا شتتباب ا عتت م إىل ان يك نتت ا علتتى التت

اهبتة االعتتعداد للعدتتاد هنتاك  ويبتدو واضتتحا متن  حت ى اخلطتتاب ان الشتيخ اعتامة يت يتتع بقت خ دَت ل القتت ات 
 الصليبية إىل املنطقة يف وي  يريب  سمبا َ ل هذا العام.

 مستقرب  ثما ه  معروف.وهذا طبعا شيء 
ويف ضين ان هتذه التدع خ متن الشتيخ هتي منستعمة متع َتط الشتيخ والقاعتدخ يف اجلدتاد ضتد اعتداء األمتة  وهت  
 َط "ضرب الراس"   واملقص د بالراس طبعا ه  امريكا باألصالة  ويف ضمن بلك حلفاؤها الصليبي ن واليد د.

ََ العروق..!   ضرب هذا الراس ثفيل بأن تَتْيتَب
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وهذه االعترتاتيعية للمعاهتدين تستتدعي اشتياء مريتل ت عتيع دائترخ احلترب وسيعتة املعرثتة متع هتذا العتدو متا امكتَن 
ويف احلتتدود املعق لتتة طبعتتا  اي حيتت  تتتت  ر الفرصتتة املناعتتبة  وتستتتدعي باعتتتمراس تعبلتتة طايتتات األمتتة وم اصتتلة 

 به.القيام بفر، التحريت على اجلداد ضد هذا العدّو وحلفائه وابنا
ت عيع سيعة املعرثة هذا مقصد مدم متن مقاصتد هتذه اخلُطتة اجلداديتة  ألنته تشتتي  للعتدو  وإهنكتاك واعتتزاف  
ويتيح الفرصة لشباب األمة لضربة  ثتٌل يف مكانته او لت اسه   متري  شتباب ،تال ا ريقيتا واملفترب  هنتاك اذالف 

الس دان والقرن األ ريقي  ّو هتا   تنحن املستلمني من الشباب املتحرق للعداد والنف  إىل عاحاته  وثذلك يف 
عنتدنا طايتات ثبت خ جتدا خمزونتتة ومتّدَرخ وجتاهزخ   دتمالء إبا امكتَن ان تُتتتتتاَح هلتم  رصتة اجلدتاد بتالقرب متتندم   
يضتترب ن العتتدّو الكتتا ر الصتتلييّب الصتتائل ال اضتتح املبتتني   تكتت ن معدتتم ،دتترخ ثبتت خ متتن امتتتدم علتتى األيتتل  إن ب 

معدم األمة ثلدا  ويُعمل ن عي  دم وحراهبم يف عدّو اهلل  ويذيق نه من ان اع النكايتة وا  رتان  متا يشتفي تكن 
صتتدوس املتتممنني  ويقتترتب معتته يتت م اخلتت ص متتن هتتذا العتتدو وابنابتته... هتتذا شتتيء مطلتت ب وا َتت خ اجملاهتتدون 

 يعمل ن له بكل دية وحرص.
ميتتة   راصتيتدا هتتي صتتع بة احلرثتة والنقتتل والتكتتالي  والروتينيتتة والعتدّو هتت  جتتيش دولتة او دول   دتت  يتت ات نظا

واحلاجتتة إىل َطتت   امتتداد ط يلتتة ومرتّبتتة ّو هتتا  يف حتتني اجملاهتتدون هتتم عصتتابات  ماسعتت ن حتترب عصتتابات  
 حرب املستضعفني   راصيتدم الكر والفر واملرونة واخلفة والسرعة واالنتشاس واالَتفاء.

ايضا مبعو آَر : جرَّ العدّو األمريكي إىل معتاسك   اجملاهتدون هتم متن حيتدد مكاهنتا تستدعي هذه االعرتاتيعية 
 وزماهنا ويك ن بيدهم زمام املبادسخ  يدا  معاسك على األس،  ويف اسضنا وصحرائنا وعدلنا وجبلنا..
  ينبفتى ان وهذه الفكرخ تتا  إىل منايشة اثريتر ديتة   ألن بعتت النتاس يتد ضطتئ يف  دمدتا  وألن  يدتا تفصتي

 حيرس.
  أحب املساأة يف إلقاء بعت الت ضيح والتن ير عليدا هنا : 

 تتاعلم ا إَتت اين ان متتا يتحتتدد عنتته الشتتيخ اعتتامة واجملاهتتدون حتتني يتكلمتت ن عتتن "جتتّر العتتدّو إىل معتتاسك معينتتة 
احملمت دخ  ولتيَ  على األس،" ه  ن ٌع من التكتيك املشروع الداَل يف معتو اخلدعتة ويف  نت ن احلترب وتتداب ها

ه  إن شاء اهلل من َتتيّن لقتاء العتدّو  ولتيَ هت  متن العتدوان التذي حّرمته اهلل  ولتيَ هت  ايضتا متن ةيتي  العتدّو 
 عليك يف حالا ان  ال تقدس على م اجدته واعتيعاب امره.

 ت ضيحه : 
كتا هنتا هتي املقصت د باألعتاس  ان اجملاهدين يعتقدون ان العتدّو هت  يف احلقيقتة يف حالتة حتربا  عليّتتة معنتا  امري

  أمريكا م  ت يف  عن حربنا وضربنا! هي ناشبة يف بلك منذ زمن بعيد  و لسطني هي الشاهد.
 اليد د يف  لسطني َمْن يرعاهم ويشّد ازسهم إال هذه الدولة الصليبية الفاجرخ الظاملة.

 وهكذا يف اماثن ثري خ يف ا ريقيا ويف آعيا وح  يف اوسوبا.
ألنظمة الكا رخ احمللّية اليت تكم ب دنا َمن يرعاها ايضا ومن حيميدا ويسندها ومنع شتع بنا متن إعتقاطدا وهذه ا

 واعتبداهلا إال امريكا!
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وامريكا مع بلك مستعّدخ وعندها عبق ا صراس والرتّصد لكي تسحقنا وتضربنا وتقضي علينا م  ما سات بلتك 
 بل وس اهيتدا للرطر..! ضروسيّتاك حني تتعر، مصاحلدا ومنا عدا
  نحن إباك يف حالة حرب مع امريكا..

 وامريكا هي املعتدية وهي الظاملة والبادئة  وهي الكا رخ الفاجرخ.
وهلذا ثن  اعأل إَ اين يف بعت املرات : هعمات احلادي عشر من عبتمرب هل هتي متن جدتاد التد ع او متن 

 جداد الطلب!
 داد الطلب. احلق اهنا من جداد الد ع  ال من ج

ا َ خ اجملاهدون عندما ضرب ا امريكا هناك يف عقر داسها ثان ا يد ع ن عتن انفستدم وعتن ديتندم وامتتدم  ثتان ا 
ماسع ن حرباك د اعية وجداَد د عا  وب يكتن املقصت د هت  ان يفتزوا اس، امريكتا ليفتح هتا ولينشتروا ا عت م  يدتا 

 ف انه مازال عابقا ألوانه.!ويقيم ا حكم اهلل هناك  هذا هم اول من يعر 
واحلاصتتل اننتتا حنتتن امتتة ا عتت م يف حتتربا متتع امريكتتا يائمتتة بالفعتتل  هتتم )األمريكتتان( البتتادئ ن  يدتتا والظتتامل ن 

 املعتدون الصائل ن علينا  وحنن ندا ع عن انفسنا وديننا واسضنا وامتنا وعرضنا وشر نا وام النا.
ال ايع ان جيتّروا هتذا العتدّو املتستلط علتيدم بالفعتل  إىل معرثتةا متا هتم وعليه   حني ضتاس املسلم ن يف ض ء هذا 
 حيددوهنا  هذا من التدب  احلسن ب  شك.

 كان  يناعة اجملاهدين واليت عرّب عندا الشيخ اعامة يف مناعبات ّو ُه متن ييتادات اجملاهتدين  ان امريكتا البتد 
مرخ  والبتد متن التدَ ل معدتا يف حترب عتا رخ علتى األس،  ان جتّر إىل األس،  والبد ان ت سَّ  يف حروب مستت

هي تاسبنا تاسبنا  وتضربنا تضربنا  وعاعية يف القضاء علينا سويداك وبشكل بطيء وثيفما تريد   لمابا ال ندَل 
 معدا يف حرب نك ن حنن وهي على ميزان التساوي  يأمل ن ونأب  وتك ن العايبة بإبن اهلل للمتقني.

 فكرخ تقريبا.. دذه هي ال
 وهذا ثما ترى معو خمتل  عن معو َتيّن لقاء العدّو املندّي عنه.

 وتكميله : 
 ان اجملاهدين يعتقدون ان األمة يادسخ على م اجدة امريكا وثل اعدائدا.

 خب ف من يعتقد ان األمة يف حالة ضع  شديد وععز ثامل وال تستطيع...!!
الب همالء ممن ب يعرف اجلداد واحل  رب.!ّو

والتحقيق ان يقال واهلل اعلم : إن األمة ضعيفة من جدة الق خ املادية  لكندا ي ية با مان والعقيدخ والت ثل على 
اهلل تعتتتتاىل ويتتتت خ القضتتتتية العادلتتتتة واحلتتتتق التتتتذي معدتتتتا واهلتتتتدى والنتتتت س واحلعتتتت  البتتتتاهرخ  وي يتتتتة بتماعتتتتك ابنائدتتتتا 

 واَ ةم...اخل
نستطيع من األعباب املادية وا عداد ثما يال تعاىل : }واعدوا هلم متا اعتتطعتم واهلل عز وجل ب يكلفنا إال ما 

 من ي خ ومن سبا  اخليل ترهب ن به عدّو اهلل وعدوّثم وآَرين من دوهنم{اذية.
  نت  من بلك ان األمة ي ية ـمد اهلل ل  هنض  وت ثل  على اهلل.

 َذ بأعباب س عه واعباب الق خ ما امكن.وان بلك الضع  املادي مفتفر حينلذ   مع اعتمراس األ
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واألمة ضعيفة متن جدتة ان ازّمتة ام سهتا يف يتد احلراميتة اخل نتة الكفترخ املرتتدين  التذين اهان هتا واباي هتا اخلستَ   
هتتتمالء اجلبنتتتاء اصتتتحاب الكتتترو  الكبتتت خ والريتتتاب الفليظتتتة  التتتذين  ّريتتت ا بتتتني ابنائدتتتا وشتتتع هبا  وجعل هتتتا شتتتيعاك 

 مستضعفني..!!
لكندا ي ية حتني تتعتاوزهم وتترطتاهم وال تبتايل هبتم  وحتني تنتتفت علتيدم وتتربا متن ييتادةم  وجتعتل ييادهتا يف 

شية اهلل تعاىل.  ابنائدا األمناء اهل الدين والتق ى َو
وايضا األمة عاجزخ بسبب  ابهلا وما اصاهبا من ال هن والذل واالعتكانة بسبب البُتعد عن الدين عم ماك  وعتن 

دتتتاد بشتتتكل َتتتاص..  تتتإبا يامتتت  ونفضتتت  عتتتن نفستتتدا ّبتتتاس التتتذل  واعتتتتعاب  هلل والرعتتت ل  وتشتتتّعع  اجل
واشتعل   يدا ناس الف خ واحلمية الدينية  وحييْ   يدا  ضائل الفروعية واَ ق الصحابة سضي اهلل عتندم   إهنتا 

هر  عنتدها الفرعتان التذين لن تك ن ضعيفة وال عاجزخ بل هي يتادسخ جتداك وعنتدها متن الطايتات شتيء عظتيم بتا
يفتتتال ن امللتت ك علتتى  رشتتدم  وعنتتدها اهتتل التضتتحية والفتتداء متتن الشتتباب التتذين يطيحتت ن الناطحتتات ويتتدث ن 

 عرو  األمرباط سيات..!!
 يعين : األمة ي ية ويادسخ  بَ انتم يا ناس  اخل ُف وال هن َّيل إليكم انكم عاجزون ال تستطيع ن.

 .هذا ه  ما يق له اجملاهدون
 وهذا ه  الفرق بيندم وبني ّ هم.

 واهلل اعلم واحكم.
ونسأل اهلل تعاىل ان ينصر اجملاهدين يف ثل مكان  وان يربم ألمتنا امَر سشدا يعزُّ  يته اهتل طاعتته ويتذُل  يته اهتل 

 معصيته ويممر  يه باملعروف ويندى  يه عن املنكر.. آمني
 نرجع إىل امل ض ع :

 الشباَب املسلمني ل عتعداد والتديم للعداد يف داس  س تندس  يف هذا ا طاس. تاحلاصل : ان دع خ الشيخ 
 العدّو  يدا باألصالة ه  : امريكا  ومن وسائدا حلفاؤها الصليبي ن ّو هم.

  دي حلقة من حلقات احلرب مع هذا العدو.
 وهي تريك وإعمال لطايات األمة.

 .وهي تريت وإحياء جديد وإضايف لألمة وشباهبا.
 وهي معرثة يف اسضنا اليت حنن اوىل مبعر تدا واحق بأن منلك زمام املبادسخ  يدا.

 وعمالكم : هل مكن ان يق م جداد هناك!
 بالتأثيد هذا ممكن إن شاء اهلل وبَ ال!

احستتن الفتترص للعدتتاد يف هتتذه األزمتتان حتتني يتتدَل عتتدّو َتتاسجي )ثتتا ر اصتتلي( إىل بتت د املستتلمني ّازيتتاك  
وهتت  اخلطتتأ الكبتت  والتتتاسضي التتذي استكبتتته امريكتتا يف العتتراق َص صتتاك  حتتني اويعدتتا اهلل يف شتتّر بشتتكل عتتا ر  

طرعتدا  ويبله يف ا فانستان.  اعماهلا واعماها ّروسها ّو
  دذه احسن الفرص على ا ط ق اذن.

 .حنن ال نتمناها باألصل  وال يتمو مسلم ان يتسّلط عليه العدو وحيتّل اسضه  نع ب باهلل
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 ولكن ه  وايع..!!
واثرير ب د املستلمني هتي اصت  بيتد حك متات متن بتين جلتدتنا ثتا رخ مرتتدخ   عدادهتا واجتٌب ومفترو، علينتا  
لكن حنن املسلمني يف اثرير احلاالت عاجزون  ّ  يادسين على جداد هذه احلك مات املرتدخ   الفرصة التاسضية 

العدّو احمللّي املرتد هت  والعتدّو اخلتاسجي الكتا ر األصتلّي صتفا جلدادها هي ان يدَل عدّو َاسجي  وحني يص  
 واحدا باسزاك للعيمع.

 وهذا حني نتأمله جنده من لطي  مكر اهلل تعاىل بأعدائه  ولطفه بأوليائه   احلمد هلل سب العاملني.
ان يعبّتموا األمتة  حني حيصل هذا الشيء  دي  رصة اجلداد البتنّي التذي ال ّتبش  يته  ـيت  يستتطيع اجملاهتدون 

 ضد هذا العدو  وتك ن املربسات املنطقية واألدبية ثلدا مت ا رخ هلذا اجلداد.
 وهذا واضح إن شاء اهلل.

 وال يفّرك ُثتْبتر حعم العدّو وي ته.
هذا ليَ ه  املقياس حني تك ن انَ  على الطريق الصحيح  آَذاك مبا امكنك من اعتباب  معاتتّداك متا اعتتطعَ  

 خ  مت ث  على اهلل تعاىل.من الُعدّ 
 املدم ه  ان .
 ان  و رصتك.

 ال العدو وحعمه وي ته..!
وإمكانيتتة ييتتام جدتتاد يف داس تت س مريتتل جدتتاد ا َتت خ يف العتتراق وجدتتاد الشتتيخ الزسيتتاوي سمحتته اهلل هتتذا ايضتتا واسد  

 واهلل يفتح على من يشاء من سمحته وإحسانه.
 اللدم إنه ال ّو لنا عن برثتك يا سب.

عمالكم اَي الكرمي : ]وهل الشيخ يريد ان يق م انصاس القاعدخ واجلداد لدادهم ت  ييادةم ام ينررط ا يف و 
تنظيمتتات جداديتتة عتت دانية ام يعينتت ا احلك متتة وجياهتتدوا تتت  ييادةتتا ثمتتا ثتتان جياهتتد اهتتل الستت دان يف اجلنتت ب 

 ت  ييادخ احلك مة يف اخلرط م[
  دذا ّ  واسد ابداك  واهلل اعلم. اما اجلداد ت  ييادخ احلك مة

 احلك مة بالنسبة للمعاهدين   وه  احلق  التحق  منذ زمنا بأَ اةا..!!
 نسأل اهلل العا ية والس مة   ونع ب باهلل من عرط اهلل عز وجل.

ّمتل وهي حك مة مك نة من جمم عة من الفاعتدين  اَتتاسوا طريتق بيتع التدين لتبقتى هلتم دنيتاهم  ليست ا سجتاال يم 
 مندم َ .. واهلل اعلم.!

هل مري  نت يع ان ماولة الفرب للتدَل وما شابه بلك عيم ر يف همالء ويد عدم إىل ان يك نت ا يف صت  األمتة 
 ويف ص  اجملاهدين وحيسن ا ويصلح ا ويت ب ا إىل اهلل!

 اهلل اعلم  والقل ب بيد اهلل تعاىل وحده..!
  تعاىل.لكن يد يستبعُد املرء بلك ـسب عنة اهلل
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وثتتذا مستتألة إعانتتة احلك متتة  هتتذا شتتيء ّتت  واسد   وال يفكتتر اجملاهتتدون مريتتل هتتذا التفكتت   هتتذه دول حقدتتا ان 
 تزال ال ان تُعان..!!
 هذا ّ  واسد ايضا.

اَتتاست ان تتصتّدى للعتدو اخلتاسجي الفتازي يف حتال دَتل الفترب يسترا  -اصت –هتذا علتى  تر، ان احلك متة 
 مري .

ه بقتت خ ان العتتدو الصتتلييب لتتن يتتدَل إال بتتالت اطم متتع هتتذه الدولتتة )احلك متتة( الفاعتتدخ  بعتتد ان ولكتتن متتا نت يعتت
يتتتب والرتهيتتتب  وهتتتمالء لتتتيَ عنتتتدهم متتتن الرج لتتتة والشتتتدامة وال متتتن التتتدين متتتا  ماسعتتت ا علتتتيدم ان اعتتتا متتتن الرّت

 حيعزهم عن الرض ا وبذل ما يريده العدّو..!!
 دم ال اضحة الناصعة  هذا ال شك  يه وال تردد. ما بقي إال ان تك ن للمعاهدين سايت

اما بعتَد بلتك تكت ن تابعتة للقاعتدخ   او يتد ت جتد ،اعتات وييتادات مليّتتة مستتقلة تنظيميتا    دتذا ثلته ممكتن  
تتت هم متتتن اجملاهتتتدين يستتتع ن لتكتتت ن سايتتتة اجلدتتتاد م ّحتتتدخ تتتت  سايتتتة  وإن ثتتتان الفالتتتب ان ا َتتت خ يف القاعتتتدخ ّو

مطلب شرعّي اذن   ما ب منع مانع يف بعت األح ال اخلاصة  وثل بلك مبناه على النظتر  الشيخ اعامة  وه 
 لإلع م واملسلمني.

 واهلل امل  ق.
بالنسبة للسمال اذَر عن تنظيم حرس اخل  تة    لألعت  لتيَ عنتدي معل متات عتن هتذا التنظتيم  وال اعترف 

 عنه شيلا.

 

 unidentifiedعمال األا : 
مة طلتتتب متتتن انصتتتاسه الت جتتته إىل بتتت د الستتت دان يف اذونتتتة األَتتت خ ..... اجلنتتت ب و يتتتد حلتتت  الشتتتيخ اعتتتا-2

مشتاثلة ... امتا داس ت س  كلدتا مستتلمني .... و القتتال هنتاك بتني القبائتل العربيتتة و األ ريقيتة ثتل طترف يشتتتكي 
و لتذلك تلت ح با نفصتال ولت  ضلم الطرف اذَتر ... و القبائتل األ ريقيتة املتمتردخ هنتاك ،يتع طلباةتا ايتصتادية 

االنفصال الفيدسايل مريل ال اليتات يف امريكتا !  عت  متابا يريتد الشتيخ اعتامة متن انصتاسه الت جته إىل هنتاك ! متن 
نقاتل الق ات احلك مية ام الق ات األ ريقية ! و هتل حقتد القبائتل األ ريقيتة علتى العترب عتبب ثتايف لبتدا احلترب 

لتتب منتتا الت جتته إىل هنتتاك و انتظتتاس حتت  تر تتع سايتتة ت حيتتد ذ ننضتتم هلتتا ! و هتتل معدتم ! ام ان الشتتيخ اعتتامة يط
 ترى يف النظام الس داين احلايل مساند لألنصاس ام خمال  له !

 
 اجلتتتتت اب : 

 مابا يريد الشيخ اعامة من انصاسه بالدع خ إىل الت جه إىل هناك!
 هذا يد بّينته يف ا جابة السابقة..
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د منك ومتن عتائر شتباب ا عت م القتادسين والتذين تتت  ر هلتم الفرصتة املناعتبة وليست ا مشتف لني الشيخ اعامة يري
بعملا ا ضل ان يت جد ا إىل هنتاك ويك نت ا علتى اهبتة االعتتعداد لقتتال الصتليبيني القتادمني وإيامتة جدتاد هنتاك  

 يك ن اَاك للعداد يف عراق ويف ا فانستان ويف ّ أا.
 داد امتنا امليم ن املت اصل  ح  النصر الذي ال سيَب  يه بإبن اهلل تعاىل.إهنا حلقة يف علسة ج

  ليباداْس ا َ خ إىل هناك  وليستعّدوا ملا ه  يادم.
 واهلل ويّل املممنني.

 اما ]من نقاتل الق ات احلك مية ام الق ات األ ريقية ![
  قد اتضح مما عبق ان املقص د باألصالة هم الصليبي ن القادم ن.

او ّ هتتا ثقتت ات التنظيمتتات العلمانيتتة اجلاهليتتة يف  -إن وجتتدتْ –وامتتا األبنتتاب متتن القتت ات األ ريقيتتة او العربيتتة 
 املنطقة   دم تبٌع.

 ]و هل حقد القبائل األ ريقية على العرب عبب ثايف لبدا احلرب معدم ![ 
 ال  طبعاك..

 األشبه باجلاهلية  معاب اهلل..!ليَ هذا ه  السبب  وما ثان  حروب اجملاهدين هبذا ا عفاف 
 إمنا ه  يتال يف عبيل اهلل  لتك ن ثلمة اهلل هي العليا..

 إنه يتال ألعداء اهلل الفازين وألبناهبم املرتدين املستندين يف وج دهم إليدم.
 إنه جداد متكامل بكل معانيه السامية الر يعة احملب بة هلل تعاىل ولعباده املممنني.

 وال عرييا   إمنا ه  يتال من اجل الدين. ليَ يتاال يبلياك 
 القبائل مندا املممن ومندا الكا ر..

 و يدا اخل  و يدا الشر..
 ع اء العربية مندا او ا  ريقية.

واجملاهتتدون اهتتل ديتتن وشتتريعة سبانيتتة وعلتتم و قتته  عتتيدديدم اهلل تعتتاىل ويصتتلح بتتاهلم  وعتتيعر  ن بتتإبن اهلل تعتتاىل  
 اس على و ق ميزان الشريعة.ثي  يتعامل ن مع ثل الن

 وهم يعر  ن هد دم   ويعر  ن عدّوهم هناك..
 واخلط   العريضة واضحة هلم يف مدمتدم.

نعتتم حيتتتاج ن متتع بلتتك إىل الت صتتيات والتكميتتل بتتالتفديم والت ضتتيح والتبيتتان لكتتل صتتف  وثبتت   وهتتذا م جتت د 
 لة للمعاهدين هناك و قدم اهلل.ومستمر  وال يبُعتتد ان يصدس ا َ خ يف القاعدخ ت ضيحات ثام

وعلى اهل العلم والدعاخ من اجملاهدين واهل الراي واخلربخ متن سجتال امتنتا ،يعتا ان يق مت ا بال اجتب متن التنت ير 
 يف بلك ويتعاون ا ويتكا ف ا  واهلل مع اجلماعة.

 نسأل اهلل من  ضله.
 نتظاس ح  تر ع ساية ت حيد ذ ننضم هلا ![وعمالكم : ]ام ان الشيخ اعامة يطلب منا الت جه إىل هناك واال

 ال يك ن املقص د ان تذهب ا انتم وتمعس ا الراية هناك!! -يا اَي الكرمي-وملابا 
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 ل  ثان  هناك ساية يائمة مْرضّية   دذا ٌَ  وبرثة   ليقاتل ا َ خ تتدا.
 وإال  ليحمل ا َ خ الراية..!

 ايته  وت َجتد مقاصده.املدم ه  ان يق م اجلداد هناك وترتفع س 
 واملممن ن إَ خ وبعضدم اولياء بعت  وهم يٌد على َمن ع اهم.

 وعمالكم : ]وهل ترى يف النظام الس داين احلايل مسانداك لألنصاس ام خمالفاك له ![
 ال نراه مسانداك لألنصاس وال للمداجرين  وال نت يع بلك من النظام الس داين القائم.

 ان يك ن مع العدّو ضداك على ا َ خ اجملاهدين اهل الت حيد.لكن هذا النظام إما 
وإمتا ان حيتاول ان مستك العصتا متن ال عتط   وضتتاس َيتاس املنتا قني "ا حستان والت  يتق" بتزعمدم  ثمتا حكتى 

ل طتا اهلل عندم يف القرآن ي هلم : }إن اسدنا إال احساناك وت  يقتا{    ثتزون علتى البُتتعد الت طين والعتريب القت مي خم
 بشيء من الدين والشعاسات الدينية والعباسات واأللفاض للتلبيَ والتم يه.!
 وإما ان ينحّل ويت شى هذا النظام ويتبعرير بسبب التفاع ت املت يعة.

وهتتتذا االحتمتتتال األَتتت  لعلتتته احستتتن االحتمتتتاالت   لعتتتّل اهلل حيتتتدد يف اخلرطتتت م امتتتراك  ويكتتت ن َتتت ا لإلعتتت م 
 واملسلمني.
 نظام نظاٌم  اعد َائن ال َ   يه.!! دذا ال

 همالء إبا علمْ  هلم سياعاةم وُمتتلكدم    يبك ن على الدين وال على األمة.
 ولكن يف اهل الس دان وشباهبا ٌَ  ثري  وبرثة إن شاء اهلل  نسأل اهلل تعاىل ان يفر  ثروهبم.

 واهلل اعلم وال ح ل وال ي خ إال باهلل.

 

 دين : عمال األا عكرمة امل
_ما ه  ساى  ضتيلتكم ىف يضتية داس ت س َاصتة بعتد دعت خ الشتيخ اعتامة با جتتاه لتداس  س وهتل عتتك ن هنتاك 3

صتتع بة ىف اجلدتتاد َاصتتة متتع وجتت د الكريتت  متتن األطتتراف املعاديتتة لإلعتت م ! ون تنصتتح ن اجملاهتتدون هنتتاك إن 
ى البتترتول ام ان هنتتاك مصتتاحل حتتد   حتترب وهتتل تعتقتتدون ان عتتبب دَتت ل القتت ات الدوليتتة هتت  للحصتت ل علتت

 اَرى !
_ما ه  ساى  ضيلتكم ىف اجلداد بالص مال وسايكم ىف احملاثم ا ع مية َاصة بعد ان عتيطرت عتيطرخ شتبه  4

ثاملتتة علتتى العاصتتمة وهتتل تعتقتتدون ان احملتتاثم يتتادسخ علتتى بستتط  عتتيطرةا علتتى الصتت مال بتتإبن اهلل ! ومتتابا 
مكتن ان يدتدد إيتصتاد امريكتا ألن نتاي ت البترتول مكتن إعتتددا دا  عيك ن م ي  امريكا َاصة ان الص مال

وعتتدم الستتماح هلتتا بتتالعب س ! وهتتل مكتتن ألمريكتتا ان تضتترب الصتت مال إبا وجتتدت عتتدم يتتدسخ تتتال  مكا حتتة 
 ا سهاب على ماسبة احملاثم !
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 اجل اب : 
 : 3ج اب الفقرخ 

 ييب الصدي ين.داس  س يف نظري هي ضحية اَرى من ضحايا التنمر الصل
ان اليدتتت د هلتتتم دوٌس يف َلتتتق هتتتذه القضتتتية السياعتتتية ألّتتترا، ويائيتتتة  -واهلل اعلتتتم ـقيقتتتة احلتتتال–التتتذي يظدتتتر 

بالنسبة لدولتدم اللقيطة   نحن نعلم ان هلم ترثيزاك على هذا القرن األ ريقي منذ زمن بعيد  عرب احلبشية )ا ي بيا( 
لدا عتتن ا ي بيتتا لتكتت ن هلتتم وليّتتتا وصتتفيا خملصتتاك  وبقتتي هلتتم الصتت مال ذ اسيرتيتتا التتيت عتتاأ ا بشتتكل يتت ي يف  صتت

راك  ذ الس دان  انصّب مكرهم على اجلن ب اوال ح  جنح ا إىل حتّد متا يف ان   حاول ا وعع ا   كبتدم اهلل مَم
يضتتتتع ه علتتتتى طريتتتتق االنفصتتتتال  ذ الشتتتتمال  كتتتتأهنم حتتتتاول ا شتتتتيلا متتتتن جدتتتتة الن بتتتتة  وثتتتتأن الريقتتتتل املصتتتتري ب 

ساعدهم  او ّ  بلك   كان  داس  س هي  رصة اَرى هلم   دم عامل ن مم رون يف إحداد املشتاثل القبليتة ي
 وتفذيتدا  ذ هم يمجع هنا ويستفل هنا.

ويف ثل بلك يق  معدم حلفاؤهم الصليبي ن املتصتدين ن ومتن يتاسهبم  متن األمريكتان اوال ذ بعتت األوسوبيتني  
 َّيبدم اهلل ،يعا.

 ا ع م تقاسير ثري خ عن دوس لألملان يف ا يليم ومشاثله. يرانا يف
 وه  شيء ال  ..!
بالدوس اخلفّي لليد د  َص صا ان األملان يت ٌم مدزومت ن ُوَضتتعاء   -مع التفس ات االيتصادية–وال يبعد تفس ه 

 مستذل ن لليد د يف هذه احلقبة  ياتلدم اهلل ،يعا.
هتتدين متتن نكايتتة ثبتت خ عظيمتتة يف األملتتان يتتا سب العتتاملني..  دتتذا شتتيء اَتنتتاه انتتا ونستتأل اهلل تعتتاىل ان مكتتن اجملا

 شرصيا وادع  اهلل به.
 ومن يدسي لعل اهلل َّبأ هلم حظدم يف داس  س..!

 حنن املسلمني البد ان حنّ ل داس  س إىل يضية إع مية اَرى.
 إهنا اس، ا ع م  واس، القرآن..

 ين واهل األس، ويضيتنا عادلة مائة باملائة.وحنن  يدا اهل احلق  اهل الد
 واحلمد هلل.

واما السبب وساء حرص الصليبيني على الدَ ل إىل داس  س وإدَال ي ات دوليتة )صتليبية(  دت  يف نظتري مرثتب 
 من جمم ع شيلني : 

 السبب السياعي  -
 والسبب االيتصادي -

 ومكن جعلدما يف احلقيقة شيلا واحداك  وال مشاّحة.
 يتصاد ه  عصب السياعة ولّبدا  اذن ويف القدمي  اعين عياعة األمم الكا رخ. اال

بل ومكن إضا ة السبب والدا ع الديين إليدا ايضا  على اعاس ان السياعة األمريكية اذن  ومن يبلدا السياعة 
 اليد دية هي مبنية يف جان  ال بأس به مندا على معتقداةم الدينية الضالة احملّر ة..!
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لتق بُعتد اعترتاتيعي هلتا  متن َت ل إجيتاد يت ى م اليتة وحليفتة     السبب السياعتي هت  تتأمني إعترائيل إيليميتا  َو
 ثما يلنا إهنم  عل ا مع اسيرتيا.

م متا تبذلته حك متة عمتر البشتر  با ضا ة إىل َ  دم من اي حك مة إع مية ممكن ان تتك ن يف الس دان   ّر
  لكن ثل بلك ليَ ثا يا بالنسبة هلم  وهتم ضشت ن اي تفتّ  او سجت ع متن هتذه احلالية من ال الء هلم والرض ا

احلك متتة وسجاالةتتا إىل بقيتتة متتن التتدين والري ابتت   ذ الشتتيء اذَتتر اهنتتم ضشتت ن متتن حصتت ل تفيتت  يف الستت دان 
ماصرته وإضعا ه  لصاحل ا ع م واملسلمني  وباجلملة  الس دان بالنسبة هلم هّم دائم   وهلذا جّدوا واجتددوا يف

وتقطيع اوصتاله متن اجلنت ب ذ متن الشتمال  علتى ياعتدخ  تّرق تستد  وعلتى ياعتدخ إشتفال العتدو احملتمتل بنفسته 
 ومبشاثله الداَلية  والسعي ملنع وج د اي ي خ إع مية متملة يف املنطقة.

 واألمر ثذلك ايضا بالنسبة هلم  يما يتعلق بالص مال  ّو ها.
واضتتتح يف متتتا تتحتتتدد عنتتته التقتتتاسير متتتن خمتتتزون نفطتتتي يف املنطقتتتة  با ضتتتا ة إىل ّنائدتتتا  والستتتبب االيتصتتتادي

 باملعادن  ويقال إن مندا الي سانيم  وبكريرخ ايضا..!
  دذا ال شك انه دا ع ي ي ومدم بالنسبة هلم.

 بل ه  اهم الدوا ع.
 واهلل اعلم.

 من األطراف املعادية لإلع م ![واما ]هل عتك ن هناك صع بة ىف اجلداد َاصة مع وج د الكري  
 ال شك ان ال ضع  يه صع بة  وليَ الطريق مفروشا بال سود.

الصتتتتتع بة تكمتتتتتن يف اشتتتتتياء متعتتتتتددخ : طبيعتتتتتة األس، واملنطقتتتتتة اجلعرا يتتتتتة وج هتتتتتا وطقستتتتتدا  وتعقتتتتتد الع يتتتتتات 
 ا ايتتترتان لألعتتت   واهلل االجتماعيتتتة هنتتتاك والنزاعتتتات السياعتتتية والقبليتتتة والعرييتتتة  واجلدتتتل والفقتتتر املقرتنتتتان اعتتت

 املستعان.
 نسأل اهلل ان يعني املسلمني ويقّ يدم.

لكتتن ايضتتا لإليلتتيم ميزاتتته  متتن جدتتة انفتتتاح املنطقتتة وحتتدودها علتتى عتتدخ بلتتدان  وضتتع  هتتذه البلتتدان ،يعدتتا 
 تقريبا  ومن جدة اهنا عتك ن يريبة من مطقتني جداديتدم : الص مال والصحراء )جن ب اجلزائر(.

 ملة الصع بة م ج دخ ب  شك.وباجل
ولكن }ومن يت ثل على اهلل  د  حسبه{ }ومتن يتتقا اهلل جيعتل لته خمرجتاك ويرزيته متن حيت  ال حيتستب{ }ومتن 

 يتق اهلل جيعل له من امره يسراك{ }إن تتق ا اهلل جيعل لكم  رياناك{.
 لقتال وه  ثرٌه لكم{اذية.اجلداد مبناه على املراطرخ وه  ثره   ثما يال اهلل تعاىل }ثتاَب عليكم ا

 وعماده الت ثل على اهلل تعاىل وحده.
 واما ما ننصح به اجملاهدين يف حال دَل ا هناك بإبن اهلل وبدات املعرثة    أي ل : 

اوال الت ثل على اهلل تعاىل وحسن الظن به والريقة يف وعتده عتز وجتل واالعتمتاد عليته عتبحانه  وا َت ص لته  -
 عز وجل.
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مال التقتت ى  وا ثريتتاس متتن العمتتل الصتتاحل  وليعلمتت ا اهنتتم جماهتتدون يف عتتبيل اهلل تعتتاىل  اهلُل ابتعتتريدم ذ اعتتتع -
ليررجتت ا العبتتاد متتن عبتتادخ العبتتاد إىل عبتتادخ اهلل وحتتده  ومتتن جتت س األديتتان اجلاهليتتة وضلماةتتا إىل عتتدل ا عتت م 

الة سبانيتتة عظيمتتة  دعتتاخ إىل اهلل عتتز وجتتل ونتت سه  ومتتن ضتتيق التتدنيا إىل عتتعة التتدنيا واذَتترخ  واهنتتم اصتتحاب سعتت
 دالّت ن على طريقه...

يّسروا وال تعّسروا   وبّشروا وال تنّفروا   ثما ثان سع لنا صتلى اهلل عليته وعتلم ي صتي امتراءه ومبع  يته وعتراياه  -
..! وال عتتيما دائمتا..  ليتتدبّروا بلتك  وليعلمت ا ان هلتتذه الكلمتات معتايَن ثبت خ واضتتحة  وليست  عبريتا وال عتدىك 

وانتم يادم ن على ي م يكرير  يدم اجلدل جداك مع الفقر واملسكنة وضع  احلتال   اعتتعمل ا التيست  علتى النتاس 
والر ق هبتم جتداك وا عتذاس هلتم واَتذ العفت  منته ثمتا يتال اهلل تعتاىل لنبيّتته }َتذ العفت  وامتْر بالُعتتْرفا واعترْ، عتن 

االلتتتتتزام باألحكتتتتام الشتتتترعية والستتتتنن ويف تتتتترك الع ائتتتتد التتتتيت تعّ دوهتتتتا اجلتتتتاهلني{   تتتت  تشتتتتددوا علتتتتى النتتتتاس يف 
وامل اضعات اليت شب عليدا الصف  وشاب عليدا الكب   بل َذوهم باليسر والر ق واهل يو وبالتدسي   واصتربوا 
 علتتيدم وعلتتى متتا  تتتيدم متتن ضتتع   وحتتّد  هم مبتتتا يعر تت ن  اي بالشتتيء التتذي مكتتتندم اعتتتيعابه و دمتته ويب لتتته

 بسد لة وال حيدد هلم  تنة  وال تنكره يل هبم إنكاساك يمدي إىل الفتنة  واهلل امل  ق
واعتتتعين ا علتتى النتتاس مبفتتاتيح القتت م  الرجتتال احملرتمتتني عنتتدهم متتن يتت مدم   تتاهتم ا بأشتتراف النتتاس وعتتاداةم  -

ن ا ثتترام املتتادّي واحتتت اء النتتاس واحتتت وهم بالكلمتتة الطيبتتة واملشتتاوسخ وا ثتترام املعنتت ي  وابتعتتدوا يتتدس ا مكتتان عتت
باملال   إن هذا وإن ثان مشروعا ويد يناعتب يف بعتت األحيتان  لكتن لتيَ هت  املطلت ب بكريترخ  وال عتيما يف 
بة يف امت الكم والطمتع يف متا يف ايتديكم  ولكتن  مريل حال الناس هناك حي  الفقر ّو ه     تعّ دوا الناس الّر

كلمتة الطيبتة  وتعّدتد النتاس باالهتمتتام واملشتاوسخ وتطييتب اخلت اطر وهكتتذا  وال لتيكن األصتل دائمتا هت  عياعتتة ال
بتتأس بال عتتدا بتتاخل  يف حتتدود معق لتتة  متتن املستتاعدخ يف امتت س التتدنيا واملعيشتتة ّو هتتا  يف حتتال  تتتح اهلل علتتيكم  

  دذا حق وجيد  وه  يف املقدوس م  ما  تح اهلل.
  بات الدني ية ما امكن.واعين هم على اخل  وعلى جتاوز الصع -
وث ن ا للمسلمني َداماك وإَ انا وس قاء مشفقني  ال جّباسين وال مستكب ين.. سعاثم اهلل  وإيتاثم والظلتم يف  -

 اي ص سخ من ص سه  وث ن ا عباَد اهلل حقاك.
 ا دائمتتا علتتى وعتتتعدون امتتامكم اشتتياء اثريتترثم ال يعر دتتا  متتن االعتبتتاسات القبليتتة والتعّصتتبات املقيتتتة   تتاعمل -

متت  هتتذه االعتبتتاسات متتندم بنتت س الت حيتتد وسبتتط النتتاس بتترهّبم عتتز وجتتل  ومبعتتاين األَتتّ خ الدينيتتة ومبتت ازين ا عتت م 
ومعتتتاي ه الستتتامية : احملبتتتة يف اهلل وألجتتتل اهلل  واألَتتت خ يف ا عتتت م  والتفاضتتتل بتتتني النتتتاس علتتتى اعتتتاس التقتتت ى 

م النتاس الت حيتد الصتايف وشترح مستائله هلتم وتلقيتندم إيتاه شتيلا  شتيلا  والعمل الصاحل  وهكذا.. سّثزوا على تعلتي
  إن هذه اجلاهلية العصبية املقيتة ال يقضي عليدا شيء إال ن س الت حيد وا مان.!!

والبد ان تعر  ا اهنا عند الناس اشياء هلتا ييمتة )اعتين هتذه االعتبتاسات والقتيم القبليتة(  دتي عنتدثم ال تستاوي  -
ضتت عة تتت  ايتتدامكم  لكتتن هتتي عنتتد النتتاس شتتيء معظّتتم جتتداك ال يتعاوزونتته   تتانتبد ا ملراعتتاخ بلتتك  شتتيلا  م  

اصة يف بداية تعّرف الناس عليكم ودَ ل انت اس العلتم والت حيتد علتيدم  حت  تتزول تلتك العبيّتة اجلاهليتة ومتّن  َو
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بلتك يبقتى لتلتك االعتبتاسات والقتيم اهلل تعتاىل بتالفتح يف القلت ب وانقشتاع ضلمتات اجلاهليتة وضلمدتا.. ومتع ثتل 
 القبلية دائما مكاٌن واعتباٌس ما   لرتاع ا بلك ولتعر  ا يدسه.

ويف جانب العمل امليداين  على ا َ خ ان يعر  ا املنطقة جيدا  اول متا يصتل ا نستان هنتاك عليته ان يتعترف  -
ويتعرف على يبائلدا وعاداةتا وانتمتاءاةم على املنطقة ويتعلم ثل شيء عندا من إَ انه الذي عبق ه واعتقبل ه  

وثتتل شتتيء عتتندم إن امكتتن   دتتذا مدتتم  وحتت  يبتتل ان ينطلتتق ا نستتان متتن بيتتته إىل اجلدتتاد هنتتاك ليحتتاول ان 
 يعرف ثل ما امكنه عن املنطقة  بالقراءخ والسمال ّو ها.

ُوْا َوَصتاباُروْا َوسَاباطُت ْا والصرب   إنه ال جناح وال   ح وال   ز وال نصر إال بالصرب..! }يَتا اَيتُّ  - َدتا الَّتذايَن آَمنُت ْا اْصتربا
 200َواتتَُّق ْا الّلَه َلَعلَُّكْم تُتْفلاُح َن {آل عمران

 واهلل املسمول ان ي  ق إَ اننا ويعيندم ومّدهم مبددا من عنده إنه ه  السميع العليم الرب الرؤوف الرحيم.
 :  4ج اب الفقرخ 

م ىف اجلدتتاد بالصتت مال وسايكتتم ىف احملتتاثم ا عتت مية َاصتتة بعتتد ان عتتيطرت عتتيطرخ _متتا هتت  ساى  ضتتيلتك4] 
شبه ثاملة على العاصمة وهل تعتقدون ان احملاثم يادسخ على بسط  عيطرةا علتى الصت مال بتإبن اهلل ! ومتابا 

إعتتددا دا عيك ن م ي  امريكا َاصة ان الص مال مكتن ان يدتدد إيتصتاد امريكتا ألن نتاي ت البترتول مكتن 
وعتتدم الستتماح هلتتا بتتالعب س ! وهتتل مكتتن ألمريكتتا ان تضتترب الصتت مال إبا وجتتدت عتتدم يتتدسخ تتتال  مكا حتتة 

 ا سهاب على ماسبة احملاثم![
 احلمد هلل.

اذن بفضل اهلل عيطرت احملاثم على العاصمة مقديش  عيطرخ ثاملة  ذ عيطرت على مدينة ج هر التيت ثانت  
متتتاء التحتتتال  الشتتتيطاين األمريكتتتاين اليدتتت دي   تتتأبهلم اهلل وهربتتت ا  بعضتتتدم إىل ا ي بيتتتا معقتتت  ألمتتتراء احلتتترب زع

وبعضتتتدم إىل عتتتفن الصتتتليبيني يف البحتتتر   احلمتتتد هلل سب العتتتاملني  علتتتى ان ابل اعتتتداءه شتتتر إبالل و ضتتتحدم 
 واَزاهم وشفى صدوس املممنني مندم.

نْتَيا َوهَلُْم يفا اذ   ْزٌي يفا الدُّ َا َرخا َعَذاٌب َعظايٌم {املائدخلاَك هَلُْم   33َا
َرخا َاْثبَتُر َلْ  َثانُ ا يَتْعَلُم َن {الزمر َا نْتَيا َوَلَعَذاُب اْذ  .26} ََأَبايَتُدُم اللَُّه اخلْاْزَي يفا احْلََياخا الدُّ
 وهذا يف حد باته شيء مفرح ومدعاخ للسروس وانشراح الصدس بالنسبة لكل مسلم.

 ا ع مية جيدا  ومعل ماتنا السابقة عندم يليلة.وإن ثنا ال نعرف احملاثم 
 لكن هم على ثل حال ي ٌم اهل دين  يام ا بالدين ومن اجل الدين وتكيم الشريعة.

  فيدم شبه ثب  من هذا ال جه بطالبان.
 نسأل اهلل ان يسددهم وان يريّبتدم على احلق  ويرزيدم اليقني واهلدى والص ح.. آمني.

يقة معل مات َاصة عن احملاثم ا ع مية  ع ى املعل مات العامة من وعائل ا ع م ومما وليَ عندي يف احلق
 ينشره ا َ خ يف املنتديات جزاهم اهلل َ ا.

لكين احب ان اي ل لإلَت خ اال يستتععل ا يف احلكتم علتى اي احتد  وان يُتَرّجت ا اخلت  ممتا ضدتر لنتا متن اَبتاسهم 
 الطيبة.
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ن من يبل  وتعر  ن عندما ضدرت طالبان ثي  ثنا وثان الناس ،يعا يسرتيب ن  يدا وال وحنن مرسنا بتعربة طالبا
يعر  هنتتا  وايضتتا طالبتتان ثتتان عنتتدهم اشتتياء ب تكتتن تطمتتلن وثنتتا خنتتاف مندتتا  مريتتل متتاولتدم اثتستتاب عضتت ية 

ال ضت ح ثدولتة  األمم املتحدخ  واعرتاف بعت الدول هبم  وععيدم لعمل ع يات سمسية مع دول مرتدخ يف ّايتة
 القذايف  وحض سهم بعت املمَترات  واشياء اَرى.!

ثان الشيء الذي يطملن ا َ خ دائما ان همالء الناس )طالبان( عندهم دين وتق ى  واهنم م  ما عر  ا حكم 
 اهلل تعاىل وشرعه َتسك ا به وب يبال ا بأحد  ول  ويف  ضدهم الدنيا  ول  يتل ا يف عبيله.

ملتتا جتتاء االمتحتتان ووضتع ا علتتى احملتتك  جنتتح الطالبتتان  و بتت ا واَتتتاسوا اخليتتاس الصتتحيح  اَتتتاسوا اهلَل واحلمتد هلل  
 تعاىل ومابّته عز وجل وما عنده..!

 وهذا خب ف ّ هم ممن ثان له بداية إع مية ودعاوى  ذ عند االمتحان عقط..!!
  األعاس ه  دين ا نسان وتق اه.

  جدة العلم واملعر ة والسياعة وحن ها.يد يك ن ا نسان نايصا يف
 لكن إبا ثان صاحلاك تقيّتتاك مققا العب دبة لربه عز وجل        عليه وال    منه  يف الفالب إن شاء اهلل.

وهتتم بكتتل تأثيتتد عنتتدهم وضتتع صتتعب وضتتروف شتتاية للفايتتة  وهتتم يعر تت ن َطتت سخ وضتتعدم ومتتا يتت اجددم متتن 
 اس..!صع بات وما حُيداق هبم من اَط

 يعر  ن ان اجلميع ع ف يتكالب عليدم ويرميدم عن ي س واحدخا .
متتتتن األعتتتتداء التتتتداَليني العمتتتت ء والزناديتتتتة واشتتتتباهبدم  ومتتتتن األعتتتتداء اخلتتتتاسجيني : ا ي بيتتتتا وازالمدتتتتا يف املنطقتتتتة  

تت هم  وحتت  ثينيتتا  ومتتن وساء هتتمالء ،يعتتا : امريكتتا  ثاجلمد سيتتات الصتت مالية يف الشتتمال والشتتمال الشتتريي  ّو
 خبيلدا وَسْجتلدا.!!

وهتتتم ضتتتعفاء مقلّتتت ن متتتن املتتتال والستتت ح والقتتت خ  ومشتتتاثلدم الداَليتتتة ال تصتتتى متتتن الفقتتتر واجملاعتتتات واجلدتتتل 
 والتناحر القبلي ّو ه.

تتتتص ن يف بعتتتت  َّ  تتت  بتتتد هلتتتم متتتن املسايستتتة واملتتتداساخ والت سيتتتة  حتتت  يتتتد ع ا عتتتن انفستتتدم بعتتتت الشتتتّر  ويتتتد يرت
ع متتندم هنتا اَطتتاء واجتدتادات ال تُتْرضتتى  لكتن ثمتتا يلنتا دائمتتا النظتر هتت  ألصتالة التتدين ويتت خ األشتياء  ويتتد تقت

 الت حيد والتق ى عندهم وصحة العزمة واالَتياس.
 واهلل امل  ق.

 نسأل اهلل ان جيعل إَ اننا يف احملاثم َ ا مما نظن  وان يرزيدم اهلدى والسداد.. آمني
 ى الص مال..بالنسبة ملسألة بسط عيطرةم عل

  الص مال ثب خ  و،اهلا ثما ه  معروف بيد اناس ،د سية اس، الص مال ّو هم.
 لكن اجلن ب اتص س ان احملاثم بإمكاهنم ان يسيطروا عليه إن شاء اهلل.

اهتتتم شتتتيء ن صتتتي بتتته إَ اننتتتا يف الصتتت مال ان يعر تتت ا اهنتتتم يتتتادم ا علتتتى امتحتتتان ثبتتت   واهنتتتم جيتتتب ان ضتتتتاسوا 
 الصحيح.االَتياس 

 البد ان يعر  ا ان الفرب الصلييب لن يرتثدم  ولن يرضى بقيام حكم ا ع م هناك ابداك.
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 وا ي بيا النصرانية احلايدخ ثذلك  لن ترضى هبم ابداك..!
عيسعى الفرب بقيادخ امريكا لعريلتدم وماسبتدم بشت  الطترق وال عتائل  ولتن يرضت ا متندم إال اخلضت ع  سادةتم 

 ل ا يف دين الشرعية الدولية النصرانية.وإال ان يدَ
    يتعب ا انفسدم بكريرخ املناوسات..

 نعم  ال بأس من ثسب ال ي  وتييد ما امكن من األعداء ح  حني  وهكذا.
لكن مري  : جل عدم مع احلك متة املميتتة يف اخلرطت م بضتيا ة البشت  وسعايتة اجلامعتة العربيتة  ومتن َلت  الستتاس 

يك ن ا مدسثني انه ال يُرجى منه َ   وان همالء : البش  وعمرو م عى ّو ه و،يع اشباهبدم  امريكا  جيب ان
 ال ََ   يدم البتة..!

 إبا ثان ا عاس ني متيّقظني    بأس ببعت املناوسخ إن شاء اهلل.
 لكن إياهم ذ إياهم ان حيسن ا الظن هبمالء اخل نة ومن وساءهم من الكفرخ.!!

 م اذن ان يفكروا جديا يف الزح  على بيدوا حي  مقر احلك مة املميتة صنيعة الصليبيني.والذي اساه هل
  قد يك ن من املناعب املبادسخ بذلك اذن .

 يف سايي ان القضاء على هذه احلك مة يف وي  مبكر ا ضل من ترثدا ح  تكرب عليدم.
صّفدم الداَلي متحداك ومرتاّصتتا  ليستتفل ا هذا طبعا إبا ثان وضعدم يسمح بذلك والظروف تساعد  وإبا ثان 

هتتذه الفرصتتة  وإبا ثانتت  النتتاس يابلتتة هلتتم متشتتّ ية إلتتيدم   تتإن هتتذا ا يبتتال شتتيء يتتد ال يتتدوم متتع املكرالكبتتاس 
 لألعداء والتر ي  والتدديد وا طماع ّو ه.

 هذا الراي  وهم يقدسون وايعدم ا ضل من اي شرص آَر  وحنن إمنا نتكلم من بعيد.
مع ان هناك ساياك آَر ه  ان يت يف ا يلتي  اذن ويلتفتت ا إىل انفستدم وترتيتب وضتعدم التداَلي والعنايتة بشتعبدم 
تتت ه... حتتت  يك نتتت ا ايتتت ى وجيتتتدوا  وبنتتتائدم االجتمتتتاعي  وينتتتاوسوا عياعتتتيا  ويستتتتمروا يف االعتتتتعداد عستتتكرياك ّو

 الفرصة األنسب.
 لكن الراي األول ه  ما اساه..

 اا لن يك ن يف صاحلدم.وإن اي ترا 
 واهلل اعلم واحكم.

وليستتتتعين ا بتتتاهلل تعتتتاىل  ولتتتتكن الشتتت سى سائتتتدةم  والت ثتتتل علتتتى اهلل والريقتتتة بتتته واالعتمتتتاد عليتتته هّعتتت اهم  واهلل 
 يت الهم.

وبكتتل حتتال البتتد ان يعر تت ا اهنتتم يتتادم ن علتتى حتتروب  ومستتموليات ثبتت خ   إمتتا ان يك نتت ا اهتت  هلتتا ويأَتتذوها 
 وإال  لن جتدي الرتييعات والت  يقات.!ـقدا  

 الفرب لن يرتثدم..
وا ي بيتتتا مكتتتن ان تتتتتدَل يف الصتتت مال وتتستتتلط علتتتيدم يف اي ويتتت    دتتتي وسيتتتة بيتتتد امريكتتتا والفتتترب الصتتتلييب 
واليد د من جدة  ذ هي هلا اعرتاتيعيتدا الراعرة من جدتة اَترى  هتذه االعترتاتيعية يائمتة علتى اعتاس التدين 
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 ريقا ة النصرانية  والق مية احلبشية واألح م الت ععيّتة.والقيم وال
 لن ترضى ولن تسك  ا ي بيا ابداك عن وج د ي خ إع مية وعربية يريبة مندا  يف الص مال بالذات..!

 هذا شيء معروف   ما  يه جدال.
 وعلى ثل حال   ال ينبفي  َ اننا ان ضش ا ا ي بيا..

  دي ابل واحقر من بلك..!
  ا عليدا اجملاهدين  قط  ويعيدوا اجماد اوجادين  وع ون نصر اهلل تعاىل. ليسلط

 إن َياسثم ال حيد الصحيح ايدا ا َ خ يف احملاثم ه  إَ انكم اجملاهدون وامتكم ودينكم احلق..!
 ال ّ ..

ه  التذي اَتتاس اهلل إن الطريق الصحيح لتف زوا وتفلح ا وتعزوا تكُرُمت ا ه  طريتق املت  ممتد عمتر حفظته اهلل وسعتا
 وما عنده.

 عليكم بإَ انكم اجملاهدين  والُت هم وَتّسك ا هبم  وا تح ا هلم األب اب  واعتعين ا باهلل تعاىل وعرتون ما يسرّثم.
!!.. ُُ  احلرب عليكم من ياتتبَتتل امريكا وا ي بيا واوليائدم من ثل ثا ر وعايط   يادمٌة ال مالة..    تظن ا ّ ََه

 بني َياسين :  أنتم 
تت اك متتندم حتت   وتتمّستتك ا بتتدينكم وشتتريعة سبكتتم وبالت حيتتد  إمتتا ان تك نتت ا ابطتتاال وسجتتاال  وتك نتت ا ثطالبتتان َو
والتت الء والتترباء...  حينلتتذا عيضتتربكم األعتتداء عتتن يتت سا واحتتدخ  وعتتتلق ن حربتتاك عظيمتتةك   لتريبتتت ا ولتصتتربوا   إمتتا 

خ والفتت ز بتتاذَرخ وهتتي واهلل الفتت ز املبتتني.. ويف ثتت  احلتتالني تنتتال ن شتتر اك النصتتٌر املبتتني وعتتز التتدنيا  وإمتتا الشتتداد
تترين امسكم. واهلل اثرب. َا  تاسضيا  وتك ن ا للناس ائمة  وير ع اهلل بثرثم ويُتعلي يف اذ

ق لتت ا : ال وا حستتان والت  يتتق  وةاتتتتن ا وتستتتكين ا وتضُعتتتف ا وت -زعمتت ا–وإمتتا ان  تتتاسوا عتتبيل املداهنتتة والت ّعتتط 
نستطيع وال ياتتبَتتل لنا بأمريكا واوليائدتا وثتذا وثتذا  وتتاول ا احلفتاض علتى بعتت املكاعتب التيت اجنزَت هتا بظتّنكم  

  تبدؤوا يف علسلة تنازالت وت  يقات  ويتزعزع ال الء والرباء  ويضع  الت حيد...اخل
 منيال يّدس اهلل بلك علينا وال عليكم  وعا انا اهلل وإياثم.. آ

  في هذه احلالة هل تظن ن انكم عرتض ن اعداءثم او تأمن ن شرهم   وانكم مكن ان تقق ا شيلا!!
 ال واهلل..!

بل عيزداد األعداء عليكم تكالباك وتعززاك  وواهلل لن يرمح ثم  ولن يريب ا  يكم إال وال بمتة ثمتا يتال سبنتا عتز وجتل 
  بمة{اذيات.}ثي  وإن يظدروا عليكم ال يقب ا  يكم إالك وال

َتتلَّ من الذل واهل ان..!
 وع ف يسم م نكم ع ء العذاب  ويسّف نكم امل

 وع ف  سرون يف النداية   سرون دينكم  ودولتكم  وشعبكم  وإَ انكم  واملسلمني ،يعا.!!
 وعتك ن ا يف التاسيخ جمرد نقطة ع داء مزنة ممعفة..!

 امتنا.وتنضم ن إىل يائمة الفرص الضائعة يف تاسيخ 
 ولن يبكي عليكم احٌد ثبَ  بكاء..

 ولن جتدوا إال الشيطان يق ل لكم : إن اهلل وعدثم وعَد احلق ووعدتكم  أَلفتكم.. ال يّدس اهلل بلك.!
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  دذان اخلياسان امامكم يا إَ اننا األحباب واضحني.
 اهني احلق. اعتعين ا باهلل تعاىل واَتاسوا اخلياس الصحيح الذي عليه ان اس اهلداية وبر 

اعتعين ا باهلل وت ثل ا عليه  واصربوا وصابروا وسابط ا   وا بت ا  واعلم ا ان ا نسان ضعي  بنفسه مدما ي ي  د  
 ال شيء  إال ان يك ن اهلل عز وجل معه   حيندا لن يفلبه احد.

َّالاتتَب َلُكتتْم َوإان َضْتتُذْلُكْم َ َمتتن َبا الَّتتذا  نُتت َن }إان يَنُصتترُْثُم اللّتتُه  َتتَ   تتلا اْلُمْمما ي يَنُصتترُُثم م تتن بَتْعتتداها َوَعلَتتى اللّتتها  َتْلَيتَت َث 
 160{آل عمران

 واهلل امل  ق  ال إله ّ ه وال سب ع اه.
وامريكا من الصعب عليدا الدَ ل يف حرب هناك على ّراس دَ هلا إىل العراق وا فانستان  هذا مستبعد اذن  

   وعندهم وسية ا ي بيا  وسمبا ّ ها.لكن  كرةم اذن هي الق ات األممية
 واما الضربات اجلزئية احملدودخ بالط ان والص اسيخ  دذا ممكن طبعا  يف اي وي    ليتنّبه له إَ اننا. 

إن وجتتت د عتتتلطة إعتتت مية مستتتتقلة يف تلتتتك املنطقتتتة هتتت  َطتتتر ثبتتت  بالنستتتبة للمصتتتاحل األمريكيتتتة ال شتتتك  يتتته  
( وتتتتأمني احلرثتتتة  يتتته متتتن َتتت ل تتتتأمني املنطقتتتة ح لتتته هتتتذه مستتتألة حي يتتتة ومستتألة املضتتتيق )مضتتتيق بتتتاب املنتتتدب

 لألمريكان ولليد د  وهي مسألة عياعية ايتصادية معاك.
  األمر جد ليَ باهلزل.!!

 واهلل ناصر اولياءه ومعلا ثلمته ومظدر دينه ول  ثره الكا رون.
 }وهلل العزخ ولرع له وللمممنني ولكن املنا قني ال يعلم ن{

نتتا احتتب ان اعتتتفّل الفرصتتة ألحتتذس إَ اننتتا اجملاهتتدين وييتتاداةم ان ينتبدتت ا جيتتدا علتتى انفستتدم وليأَتتذوا مبتتا وه
مكتتندم متتن اعتتباب االَتفتتاء عتتن انظتتاس األمريكتتان والتتت يي متتن اعتتترباساةم  واالحتيتتا  الكامتتل  بعتتد الت ثتتل 

 على اهلل تعاىل وحده.
وممتتتن هلتتتم تتتتاسيخ  ثالشتتتيخ حستتتن ضتتتاهر وبعتتتت إَ انتتته اذَتتترين   َاصتتتة القيتتتادات املعرو تتتة واملطل بتتتة امريكيتتتا

 ّو هم.
والي م وانتا اثتتب هتذا اجلت اب مسعتُ  ان احملتاثم اَتتاست الشتيخ حستن سئيستا جمللتَ الشت سى ]وعتائل ا عت م 
تستتتّميه الربملتتتتان  علتتتتى ّتتتراس متتتتا يعر تتتت ن يف ديتتتندم و قتتتتا تدم[  أنصتتتتحدم باالحتيتتتا  متتتتن ضتتتتربات األمريكتتتتان  

ريكان م ج دون ّ  بعيد منكم بأعط هلم يف البحر  وتقتنياةم عالية يف ينص من يت  ر عنتدهم معل متات واألم
عنه من اجلّ   َّيبدم اهلل  وايضا هم مكن ان حياول ا اّتيال القيتادات علتى األس،   متا اعتدل التعنيتد علتيدم 

 وال عيما يف مريل ضروف الص مال   احذسوا االّتياالت وانتبد ا.
ذوا حذسثم ثما امر اهلل عز وجل.و   اعتعين ا باهلل تعاىل َو

 واهلل يت الثم وحيفظكم ويرعاثم.
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 عمال األا اعد السنة : 
: هل تعتقد ان عاحة داس  س هي عاحة شبيدة لساحات اجلدتاد االَترى ام ان هتذه املنطقتة  تلت  ثليتا عتن 1

 ت ضرمة جدابايي مناطق عاملنا االع مي وتتا  اىل ن ع جديد ويدسا
: هل تعتقد بان اجلداد يف الس دان من اال ضل ان يق م على الفنم والفتئ الن يتدسات املستلمني العاديتة يتد 11

ال تسمح بتط يل الصراع مع النظام االمريكي يف هذه املنطقة َص صا مع احلاجة لسياسات جمدتزخ جتديتزا َاصتا 
 ال تك ن مدمة يف ّ ها من املناطقملريل هذه املناطق ال عرخ والصحراوية وامكانيات يد 

 : ما هي نظرخ الشيخ ملا جيري يف الص مال االن وهل من املمكن ييام االماسخ االع مية يف شرق ا ريقيا 12
 : ثي  ترى شيرنا   ائد ييام اجلداد يف منطقة داس  س وما ه  ا رها على املسلمني يف مصر وليبيا واجلزائر.13

 اجل اب : 
 :  1ج اب الفقرخ 

الشتتك ان ثتتل عتتاحة هلتتا َصائصتتدا وضرو دتتا  الستتاحات  تلتت   واجملاهتتدون ـمتتد اهلل واعتت ن وعتتاس  ن هبتتذا 
 األمر  ونسأل اهلل ان يسدل امرهم ويرشدهم  والبد عليدم ان يتكيف ا مع وايع هذه الساحة.

ت   قتتر وجدتتل  احلتتراسخ ثمتتا يلنتتا هتتذه عتتاحة صتتحراء  نزاعتتات يبليتتة معقتتدخ  البشتترخ الستت داء  اللفتتات واللدعتتا
العالية والقطَ الفريتب عتن معظتم متا عر ته عتائر ا َت خ اجملاهتدين يف العتاب ا عت مي  امطتاس م مسيتة صتيفية  

 ووحل وطني وتعطل ثامل للطرق وامل اص ت...واشياء ععيبة.!
 اشاس الشيخ اعامة حفظه اهلل إىل شيء من بلك يف َطابه.

 لذي تتاجه هذه الساحة مما تش  إليه اَي اعد السنة.ال ادسي ما ه  الن ع اجلديد ا
ولكن الشتك ان اجلدتاد حيتتا  إىل يتدسات ثبت خ  وال عتيما يف عتاحة مريتل هتذه   أنت  متري  تتتا  إىل اعتط ل 

 جيد من السياسات ّو ها.
 ولكن اهلل تعاىل يباسك يف القليل الطيب.

 ع ال ضع والظرف اخلاص للساحة.وثما يلنا   حنن على  قة ان اجملاهدين عيتكيف ن م
والبد ان نعرف ان اي عاحة  إن مفاتيحدا دائما هم الرجال من اهلدا  هذا يف اية عاحة   كي  مبريل عاحة 

 داس  س على ما  يدا من َص صية وضروف َاصة جدا.
 هذا شيء اثيد ومّتم.

 وا َ خ اجملاهدون هم َرباء هبذا.
 داده عز وجل.نسأل اهلل ان يت الهم بت  يقه وإم

 : 11ج اب الفقرخ 
]هل تعتقتد بتان اجلدتاد يف الست دان متن اال ضتل ان يقت م علتى الفتنم والفتئ الن يتدسات املستلمني العاديتة يتد ال 
تستمح بتط يتل الصتتراع متع النظتتام االمريكتي يف هتذه املنطقتتة َص صتا متتع احلاجتة لستياسات جمدتتزخ جتديتزا َاصتتا 

 ية وامكانيات يد ال تك ن مدمة يف ّ ها من املناطق[ملريل هذه املناطق ال عرخ والصحراو 
 نعم  اعتقد ان اجلداد هناك البد ان يعتمد على َت يل نفسه من َ ل الفنيمة  هذا واضح.
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 واهلل عز وجل يفتح ويرزق.
َّتتتتالاُب َن َوَعلَتتتتى  ْلُتُمتتتت ُه  َتتتتإانَُّكْم  ََ لُتتتت ْا َعلَتتتتْيداُم اْلبَتتتتاَب  َتتتتإاَبا َد َُ اللّتتتتها  َتتَت َثَّلُتتتت ْا إان ُثنتتتتُتم مُّتتتتْممانانَي والقتتتتان ن هتتتت  : }اْد

 23{املائدخ
 واألمة ايضا  يدا اخل    لن يعَدم اجملاهدون ع ناك وإمدادا من امتدم بإبن اهلل.

 :  12ج اب الفقرخ 
 ]ما هي نظرخ الشيخ ملا جيري يف الص مال االن وهل من املمكن ييام االماسخ االع مية يف شرق ا ريقيا[

تد هلتا سجتال تقدم شي ء من الك م عن الص مال  والشك ان ييام إماسخ إع مية هناك ممكن  وما املانع! ل  وجا
يت ثلتت ن علتتى اهلل ويعر تت ن دوسهتتم واملطلتت ب متتندم  ويتحملتت ن املستتمولية الكبتت خ ويندضتت ن هبتتا.. ونأمتتل َتت ا يف 

 إَ اننا يف احملاثم ومن معدم من اجملاهدين.
 بشرون يام  إماسخ او ب تقم..وعلى ثل حال  نحن مست

املدتتم اننتتا نستت  علتتى اخلتتط الصتتحيح  وان اجلدتتاد مستتتمر ويف اعتتتداد واشتتتداد  والعتتدّو يف تراجتتع وتتكتتا ر عليتته 
 النبال من اهل الت حيد  واحلمد هلل.

 زمن ا ماسات واحلك مات سمبا ال يزال ب يطل علينا باملعو الكامل.
 لكن حنن يف االجتاه الصحيح

 ذا ه  املدم.ه
 واهلل اعلم.

 : 13ج اب الفقرخ 
 ]ثي  ترى شيرنا   ائد ييام اجلداد يف منطقة داس  س وما ه  ا رها على املسلمني يف مصر وليبيا واجلزائر[

ثما يلنا  إن اجلداد يف داس ت س ويف الصت مال متع اجلدتاد يف اجلزائتر ويف الصتحراء هت  َتط واحتد  ونت يتع ونأمتل 
  للمنطقة  وه  ثما بثرنا حلقة من حلقات علسلة جداد امتنا مع العدو الصلييّب وابنابه  ان يك ن مفتاح َ

وثتتتل مكتتتان مكتتتن ان تتتتت  ر  يتتته  رصتتتة مناعتتتبة لضتتترب هتتتذا العتتتدو اَتتتزاه اهلل   بتتتد للمعاهتتتدين متتتن اعتتتتف هلا 
اهلل ان يبتتتاسك ويفتتتتح علتتتى  واملبتتتادسخ إليدتتتا  البتتتد ان يشتتتعل ها عليتتته نتتتاساك مريتتتة بتتتإبن اهلل تعتتتاىل وع نتتته  ونستتتأل

 اجملاهدين يف ثل مكان.
وا ر اجلداد يف هذه الساحة )داس  س( على شباب امتنا يف مصر وليبيتا ّو هتا  ا تٌر مرجت ٌّ بت  شتك  وعلتى وجته 
سخ اخلص ص ليبيا ات يع ان يك ن التأ   عليدا إجيابيا جداُ  ولعل اهلل اساد هبتا َت ا ليتتيح لشتباهبا  رصتة يريبتة جمتاو 

هلتا للعدتتاد  ونأمتتل اخلتت  متن ابطتتال ليبيتتا واحفتتاد املرتتاس ان يتحرّثتت ا ويبتتذل ا  مازلنتتا نممتل  تتيدم دائمتتا وب نفقتتد 
 األمل  نسأل اهلل ان يباسك  يدم وان يربم هلم امَر سشد..آمني

 واهلل امل  ق.
 به.واحلمد هلل سب العاملني  وصلى اهلل علم وباسك على عبده وسع له ممد وآله وصح
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 العــراق
 )الجهاد في قلب العالم اإلسالمي( 

 العـــــراق
 )أمجاد اإلسالم وأرض الخالفة والحضارة( 

 
 عمال األا : صقر الكتائب : 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 شيرنا الفاضل حياك اهلل وبياك

 على ن اخ االتاد اليت اطلقدا االَ خ يف ب د الرا دين وتك ين جملَ ش سى اجملاهدين اوال: لعلكم اطلعتم
متتا هتت  ساي  ضتتيلتكم يف هتتذه اخلطتت خ وبتتأي شتتيء تفستتر تبتتاطم بعتتت الفصتتائل الرئيستتية والتتيت هتتي علتتى نفتتَ 

 املند  عن بسط يدها لتلك املباسدخ!
 فصائل س ع اهلل يدسثم!هل من نصيحة تقدمدا يف هذا املقام الَ تنا يف بقية ال

 انيتتا: متتا هتتي ت يعتتاتكم وسؤيتتتكم ملستتتقبل العمتتل اجلدتتادي يف بتت د الرا تتدين وهتتل متتن نصتتيحة تقتتدمدا يف ضتتل 
 التط سات األَ خ اليت اطلعتم عليدا!

 جزاثم اهلل َ ا وحفظكم من ثل ع ء
 

 اجلتتت اب : 
 احلمد هلل سب العاملني .

نراها َط خ طيبة   ونرج  ان تكت ن مباسثتة  والربثتة يتا اَتي العزيتز حيت  َط خ إنشاء جملَ ش سى اجملاهدين  
يباسك اهلل تعتاىل  ال بكريترخ شتطاسخ وال بكريترخ ثت م  ولكتن هلتا اعتباب بت  شتك  وجمملدتا : العمتل الصتاحل   وال 

الكتا رين ثمتا عيما الصدق وا َ ص  وع مة الصدوس  وتقيق احملبة هلل تعاىل والذلة للمممنني مع العزخ على 
تتبتُُّدْم وَ  تتنُكْم َعتتن دايناتتها َ َستتْ َف يَتتْأيتا اللّتتُه باَقتتْ ما حيُا حيُابُّ نَتتُه اَبالَّتتةا َعلَتتى يتتال تعتتاىل : }يَتتا اَيتَُّدتتا الَّتتذايَن آَمنُتت ْا َمتتن يَتْرتَتتدَّ ما

ُ  َن َلْ َمتَة ذئاتما َبلاتَك َ ْضتُل اللّتها يُتْمتايتها َمتن َيَشتاُء َواللّتُه اْلُمْممانانَي اَعازَّخا َعَلى اْلَكا ارايَن جُيَاهاُدوَن يفا َعبايلا اللّتها َواَل َضَتا
تتتٌع َعلاتتتيٌم {املائتتتدخ تتتكايَنَة َعلَتتتْيداْم َواَ َتتتابَتُدْم  َتْتحتتتاك  54َواعا   وثمتتتا يتتتال عتتتز وجتتتل : } َتَعلاتتتَم َمتتتا يفا يُتلُتتت هبااْم  َتتتأَنَزَل السَّ

 .18َيرايباك{الفتح
 عنه :  ويال عيدنا َبيب بن عدي سضي اهلل

 وبلك يف بات ا لها وإن يشأ ** يباسْك على اوصال شل ا ممزَّعا 
  نحن مسعنا هبذه اخلط خ و رحنا هبا.
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 ونعرف بعت اطرا دا  ونعرف ديندم وصديدم حنسبدم ثذلك.
 ونريق  يدم ونرج   يدم اخل ..

نتتاس  ثيتت  وهتتم اهتتل اجلدتتاد والبقيتتة وإن ب نعتتر دم  دتتم عنتتدنا مستتت سون  ونرجتت  ان يك نتت ا ،يعتتا متتن َيتتاس ال
 والفداء والتضحية والب ء.

ومتا تكت ن متن م حظتات  ت  ضلت  إنستان متن بلتك  ويفلّتُب الفالتُب  وحنتن اذن متتاج ن إىل القتتال والرجتال 
 اهل احلرب والفداء والبذل  وإن ثان  يدم احيانا بعت النقص.

 نصاس السنة  ثما يتمّو بلك ثل مسلم متابع.ثنا نتمّو ان تك ن هذه الن اخ شاملة  َ اننا ،اعة ا
 لكن هذا ب يتّم.!

 ألن هناك بعت اخل  ات العائقة بني ا َ خ .
هتذه اخل  تتات يتتد ال تكتت ن ثبت خ وال هتتي متتن النتت ع املعقتد جتتدا  ألن اهتتم شتتيء وهت  املتتند  العلمتتي والعقتتدي 

 والفقدي واحد او متقاسب جدا.
رّبهتتتا وجتعلدتتتا صتتتعبة احلتتتل.. حيتتتتا  النتتتاس إىل جلتتت س بعضتتتدم متتتع بعتتتت  لكتتتن طبيعتتتة الظتتتروف الصتتتعبة يتتتد تك

 والتفاهم والتحاوس واالتفاق على ما جيب.
 نرج  ان حيصل هذا ويتّم..

 والظرف اذن متم لذلك اثرير من اي وي  مضى.
 وعلى اهل اخل  السعُي يف بلك وبذل ثل املمكن.
متتن الطتر ني الكبت ين  وجعلدتا متتن اول يتاةم  وإعطاؤهتا القتتدس  النصتيحة طبعتا هتي : اوال االهتمتتام هبتذه املستألة

فتتت اجلنتتاح  ثمتتا يتتال تعتتاىل  ال ئتتق الكبتت  متتن اجلدتتد والستتعي  ذ التحتتاوس والتفتتاهم  ذ التنتتازل متتن اجلميتتع َو
سَر  رصته   ماب ل  ماولته َو ُّلاتَب و شا  ا ينفعه!!}ابلة على املممنني{ وليتفكر ا نسان انه ّدا سمبا يتاتل او 

 دت  بتتادس متن اذن إىل الكتت ن متتع إَ انته  وإن علتتى شتتيء متن املفضتت ل بتدل الفاضتتل  وعلتتى شتيء متتن األيتتل 
 دون األثرير...!!

 لكن يف احملّصلة الندائية : الربثة واخل  الكري  والق خ يف اجلماعة وال حدخ.
 نازع على الفاضل.بعباسخ اَرى : اجلماعة واالتاد على املفض ل ٌَ  من التفّرق والت

نعم األصل ه  طلب األ ضل وت لية األ ضل  ومن وىّل سج  ويف الناس َمن ه  َتٌ  منته  قتد َتان اهلل وسعت له 
واملممنني  ولكن إبا ب مكن االجتماع على األ ضل من الناس ومن األح ال   إن اجتماع النتاس علتى املفضت ل 

ل  ثما انه إبا ويع االجتماع على املفض ل ب جيز للفاضل وال َمن ٌَ  من الفرية والتنازع لطلب الفضل والفاض
 يُميده املنازعة واخلرو  على امر املسلمني بدع ى طلب الفضل والفاضل.

 وهذا اصل متقرس  وادلته مشد سخ.
 واهلل املستعان.

حة تقتتدمدا يف ضتتل وامتتتتا : متتا هتتي ت يعتتاتكم وسؤيتتتكم ملستتتقبل العمتتل اجلدتتادي يف بتت د الرا تتدين وهتتل متتن نصتتي
 التط سات األَ خ اليت اطلعتم عليدا!
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  سيأيت الك م عليه إن شاء اهلل.
 واهلل امل  ق.

 

 عمال األا : عباده 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 حيا اهلل الشيخ عطية اهلل
متتاه  الستتبيل االمريتتل نعتترف ان االَتت ان الستتلم ن جييتتزون النفستتدم التتدَ ل يف اجملتتالَ التشتتريعية والربملانتتات  

 للتعامل معدم َص صا يف العراق!
 

 اجلتتت اب : 
 الذي اساه وانصح به يف التعامل مع همالء يف العراق وحن ه  ه  :

اعتبتتاسهم جتتزءا متتن نظتتام العتتدّو ومتتن صتتّفه  حكمدتتم حكمدتتم  وهتتذا واضتتح  وا َتت خ علتتى هتتذا ثمتتا هتت   -
 معروف.

بالقتتل والقتتال  وعتدم اعتبتاسهم اول يتة يف األهتداف  مدمتا امكتن ومع بلك   حياول ن ترثدم وعدم يصدهم  -
 بلك  والسبب يف بلك ساجع إىل السياعة الشرعية ال إىل عصمتدم.

إمنتتا يقتلتت ن متتندم متتن ضدتتر شتترّه وبتتان للنتتاس  ستتاده وإجراُمتتته ووالؤه ألعتتداء اهلل  حتت  نكتت ن إبا يتلنتتا متتندم  -
ملتتتتابا يتلنتتتتاه  وانتتتته يستتتتتحق  وال حيصتتتتل علتتتتى اجملاهتتتتدين تشتتتت يش  احتتتتداك معتتتتذوسين امتتتتام النتتتتاس  يفدتتتتم النتتتتاس

 وتشفيب...!!
متتاسبتدم باحلعتتة والربهتتان واللستتان والبيتتان باعتتتمراس  بتتدون ت يتت   ويف تتت ازن واعتتتدال  ثتتل ثلمتتة يف ملدتتا  -

 بدون مبالفات وال زياده   احلق ابل  وعليه ن س  ويعل  وال يُعلى.
ذالهنم لإلع م واملسلمني  ايضتا ـستب املناعتبات وباعتتدال  ضحدم وبيان ع اسهم و سا - يانتدم َو دهم َو

 بعيدا عن املبالفة دائما وبعيدا عما مكن ان يبدو جمّرد َص مة وعداء مذهيب تعّصيب.
ماولة التأ   على ي اعدهم وشباهبم متا امكتن بلتك  ودعت ةم إىل اخلت  واجلدتاد يف عتبيل اهلل تعتاىل والترلتي  -

 بلك الباطل.عن 
 واهلل ويّل الت  يق .

 

 عمال األا : اب حنيفة شط العرب 
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شتتيرنا الفاضتتل  ثيتت  مننتتع حصتت ل الفتنتتة بتتني ،اعتتات اجملاهتتدين يف العتتراق بعتتد ا نستتحاب األم ثتتي,  لتتيَ 
 رخ اَرى!،يع اجلماعات تتبع التياس اجلدادي و من املمثد ان الق ى العاملية عتحاول إعادخ السناسي  اال فاين م

 
 اجلتتت اب : 

 اهلل املستعان   نسأل اهلل عز وجل من  ضله .
 اي ل لك ما عندي  واهلل عز وجل اعلم بالص اب وإليه املرجع واملنب :

َْ َليدم ينسحب ا )األمريكان(  –اوال  وبعدين مش مشكلة حنتن حنتل مشتاثلنا بيننتا.!!  -إن شاء اهلل تعاىل–ب
 .ونسأل اهلل العا ية والس مة

 اللدم إنا نسألك اليقني والعا ية  اللدم إنا نطمع يف عا يتك يا سب العاملني.. آمني
واهلل ال حنب املشاثل والفنت وال نرضى هبا وال نسك  عليدا وال نستدني خبطرها و سادها وضرسها  ولكن مابا 

عتيلتف  بعضتنا إىل بعتت  نفعل! هل نت ي  عن اجلداد اذن ـعة اننتا لت  انتصترنا علتى امريكتا وهربت  امريكتا
ونتقاتتتتل! اجلتتت اب : ال   طبعتتتا  هتتتذا ال يق لتتته مستتتلم عايتتتل  لتتت  يتتتال هتتتذا احتتتٌد  دتتت  خمبتتت ل خمتتتذول يتتتد َدعتتته 

 الشيطان والعياب باهلل.
 إبن مابا نفعل!

نت ثتتتل علتتتى اهلل تعتتتاىل   ماضتتت ن يف جدادنتتتا  عتتتاع ن بكتتتل جتتتّد واجتدتتتاد يف ،تتتع الصتتتف ف وت حيتتتد الكلمتتتة 
  ومنتتتع ثتتتل اعتتتباب التفتتترق والتنتتتازع  ومتتتا علتتتى احملستتتنني متتتن عتتتبيل  وال يكلتتت  اهلل نفستتتاك إال وتتتتألي  القلتتت ب

 وععدا.
 واهلل َ  مأم ل واسجى مسمول عز وجل.

إبا انسحب  امريكا  وه  ثائن إن شاء اهلل تعتاىل وبع نته ومنته وثرمته عتز وجتل   دتذا شتيء ثبت  جتدا   – انيا 
 ثله  ال اعرف ثي  اعرّب عنه..!!  عيك ن تفيّتتراك ثب ا يف العاب

عتتك ن هنتتاك تتّ الت ثبتت خ ومعطيتات خمتلفتتة وعتت جد معتتادالت اَترى جديتتدخ  وهنتاك اشتتياء نت يعدتا وهنتتاك 
 اشياء يصعب ت يعدا  وهي مما مكن ان ي ص  باملفاجنت.!

 وبكل حالا   د  ٌَ  عظيٌم ألمة ا ع م  ونصر مبني للعداد واجملاهدين.
يف إجيتتاد  -َيّتتبدم اهلل–م   يتت ى الكفتتر عتتتعمل بتتل هتتي متتن اذن ويبتتل اذن عاملتتة ناصتتبة جاهتتدٌخ نعتت – الريتتا 

 الفتنة بني املسلمني وماولة ّرز معاوهلم اخلبيرية خللرلة الص  وزعزعة البنيان  ياتلدم اهلل.
 هذا ال شك  يه وال سيب.

ميدان العستكرية والقتتال  وهتذه حترٌب مستتمرخ وحنن واجٌب علينا ان جناهدهم يف هذا امليدان ثما جناهدهم يف 
ال تت يتت   وهتتت  واجتتٌب علتتتى ثتتل مستتتلم ـستتبه وعلتتتى مستتت اه  واعتتتداء اهلل يكيتتدون ومكتتترون لتتي  وهنتتتاساك عتتترّاك 

ُهتْم وجداساك  ولكن اهلل عز وجل باملرصاد }ومكرون ومكر اهلل واهلل َُ  املاثرين{ }َوَمَكُروا َمْكتراك َوَمَكْرنَتا َمْكتراك وَ 
 50اَل َيْشُعُروَن{النمل
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متتا علينتتا هتت   قتتط ان نكتت ن عبيتتداك هلل حقتتا  ونأَتتد بأعتتباب الصتت ح والتتتنل  واالجتمتتاع ثمتتا امتتر اهلل تعتتاىل  
 ونتفقه يف الدين  وخنلص هلل سب العاملني ونصدق اهلَل عز وجل.

َّالاَب َلُكْم َوإان َضُْذْلُكْم َ َمن  َبا الَّذاي يَنُصرُُثم م ن بَتْعداها َوَعَلى الّلها  َتْلَيتَت َث لا اْلُمْمماُن َن{آل }إان يَنُصرُْثُم الّلُه َ َ  
 160عمران
اجلماعات اليت ال تس  على املند  ا ع مي وعلى طاعتة اهلل تعتاىل وااللتتزام بدينته وشتريعته  ال َت ف  –سابعا 

حنن اصحاب املتند  الصتحيح ثمتا نتّدعي  وهت  حتق مندا وال تبالا هبا ثري ا.. إمنا اخل ف علينا ه  من انفسنا  
واحلمتتد هلل ولتته الفضتتل واملنتتة  حنتتن  جيتتب ان نكتت ن صتتفا واحتتداك إَتت خ متحتتاّبني متناصتترين متتت الني متعاضتتدين 
متعاونني متعاطفني مرتامحني ثالبنيان املرص ص يشد بعضه بعضا  ثاجلسد ال احد إبا اشتكى منه عضت  تتداعى 

 واحلمى. له عائر اجلسد بالسدر
إبا ثنا حنن على َ  ويف طاعة اهلل ومققني للعب دية لربنا عبحانه     يض نا خمالفة ّ نا  وعتتك ن الفلبتة لنتا 

 بإبن اهلل.
حنن عبيٌد هلل تعاىل  مرب ب ن له عز وجل  يف النصتر ويف اهلزمتة  يف القت خ والضتع   ثانت  لنتا الدولتة  –َامسا 

ثل حال.. واحلمد هلل سب العاملني  نرج  سمحة اهلل وخناف عذابه ونستعني به عز   او ب تكن  يف ثل حني وعلى
وجتتل علتتى طاعتتته واتباعتته مرضتتاته حتت  نلقتتاه وهتت  سا،ا عنتتا.. نستتأل اهلل ان جيعلنتتا وإيتتاثم ،يعتتا متتن املرضتتيني 

 الفائزين.

 

 عمال األا : شسيبل 
 مك لدوس الشيعه هناك!: ما هى نصيحتك اىل اجملاهدين ىف العراق وما ه  تقيي1
 

 اجل اب : 
النصيحة تقدم شيء مدم مندا  وباجلملة الصرب واملصابرخ والريبات وتق ى اهلل تعاىل وتقيق الصتدق وا َت ص  
وإمنا هي ايام وعاعات وديائق و  انا ويفلح الصابرون ويف ز الصتادي ن املرلصت ن  وحيمتد القت م الُسترى  وتعت د 

ر اك وساحتةك يف التدنيا  وحت وخ ولتذخ دائمتة ّت  منقطعتة يف اذَترخ  بتإبن اهلل تعتاىل ومبنته مراسخ بلك الصترب عتزاك وشت
 وثرمه و ضله وسمحه عز وجل.

دوس الشتتيعة معتتروف واضتتح  هتتم اعتتداء األمتتة متتن داَلدتتا  َلتتيط متتن الزناديتتة واملنتتا قني واملتتاسيني واخل نتتة واهتتل 
إلتتيدم انتمتتاءك عاّمتتتا إ،اليتتاك َمتتْن  يتته َتتٌ  او بقيتتة متتن ديتتن  الفستتاد بكتتل ان اعتته واشتتكاله  يتتّل  تتيدم ممتتن ينتمتتي

صحيح  يد ي َجتتد لكنه ثالنادس  والعيما اذن يف العراق بعتد ان َتتايزت الصتف ف  واشتتعل  احلترب بتني اهتل 
 احلق واهل الض لة وا حلاد واملروق من الدين.!!

 وألمتنا.باَتصاس : الشيعة )اي الرا ضة( هم اعداء لنا  لديننا 
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 ال جدال يف هذا وال مراء..
تُن الظن هبم  ه  مفب ن خمب ٌل  إما انته ال يفقته يف ديتن اهلل  واجملادل يف هذا الشاّك  يه  املرّجي اخلَ   يدم  احملسا
شتيلا  ويتتد امتتأل يلبتته بظلمتتات اجلاهليتة واجلدتتل وباأل كتتاس الفاعتدخ  او انتته شتترٌص ال ديتن لتته وال نظتتر إىل اهلل 

 م اذَر  يعبُتتد ه اه ودنياه ويتلد  إىل ما يلقى إليه من ثَسر  ض ت األعياد..!!والي  
 تت  تلتفتتت ا إلتتيدم اوللتتك  دعتتاخ التقريتتب واألَتت خ متتع الرا ضتتة  دعتتاخ ال حتتدخ ال طنيتتة  ومتتا شتتاهبدا متتن األ كتتاس 

 ثم.!اجلاهلية املنايضة لديننا  يد عر ناهم وعر تم هم     تلتفت ا إليدم  وال يضّرو 
 والشيعة هم عدّو يادٌم لنا..

ال يف العراق  حسب بل يف املنطقة ثلدا  بل علتى امتتداد سيعتة ثبت خ متن عاملنتا ا عت مي  هتذا انتا شرصتيا ال 
 اشك  يه.

 ألهنم اذن مدّيمون لذلك بفروسهم وانتفاشدم وما ضّيلدم هلم الشيطان وليُّدم وم الهم..!
 حظتتتة بعتتتت احلقتتتائق  وعتتتيأيت اليتتت م التتتذي يتمنّتتت ن  يتتته لتتت  اهنتتتم عتتتكت ا وهتتتم يف عتتتكرةم هتتتذه يففلتتت ن عتتتن م

نس ا وسض ا بأن يعيش ا يف ثن  اهل السنة ثما ثان ا..!!  َو
 وعتذثرون ما اي ل لكم.
 واهلل لكأين اساه ساي العني.

خ ومن معدا( على دولة إيران تد نا عندا بعَت احلدي   واي ل لكم بإبن اهلل تعاىل ل  تسّلط اجملاهدون )القاعد
إيران لُينكّن  يدا نكاية عظيمة  وليحّ لن امندم َ  اك وسعبتاك  وليبتّدل ّن إيتران إىل شتيء آَتر ال يتصتّ سه م ليدتا  

 ـ ل اهلل وي ته.
ولكن الي م اجملاهدون مرتيري ن   وهلم حساباةم  واحلساب دائما يف تفتّ  ثمتا هتي شتأن ثتل عمليتات حستاب  

  مأمنا  وانتم اول من يعرف هذه املعاين.!   تظن ا انكم يف
إبا انسحب  امريكا   نش ب حرب بني السنة والشيعة على نطاق واعتع هت  شتيء مت يتع بقت خ  ولتن يكت ن إال 

 َ ا إن شاء اهلل.
 والعايبة للمتقني.

 تكتمتتتتيل : 
اهلل حتمية ويد حان ويتدا  واهلل  ثما يل  مراساك من يبل  إنين اسى ان حربنا حنن اهل السنة مع الرا ضة اَزاهم

 اعلم وله عز وجل اخللق واألمر.
وهذه احلرب نت يع ان تك ن  يدتا متنسا وثترٌب وبت ء عظتيم  جمتازس ومتذابح ال يعلمدتا إال اهلل  ألن هتمالء القت م 
يم )الرا ضة( ي م ع ء  لتيَ عنتدهم شترف وال نزاهتة  ماسعت ن حربتاك يتذسخ  وعنتدهم علتى اهتل الستنة حقتد عظت

جدا  ح  إهنم يد يف ت ن النصاسى يف حقدهم على املسلمني )اهل السنة(  النصتراين حياسبتك وتاسبته ويتد جتتد 
 يتته سمحتتة وشتتفقة وإنستتانية وبعتتت حيتتاخ الضتتم   امتتا هتتمالء الرا ضتتة  لتتم يتترتك احلقتتد والفاتتتتّل علتتى اهتتل الستتنة يف 

احلقتتتد علينتتتا وانتظتتتاس الفرصتتة للريتتتاس منتتتا بتتتزعمدم  إننتتتا  يلتت هبم بقيتتتة متتتن سمحتتتة  إهنتتم يرتبّتتت ن ثتتتابراك عتتتن ثتتتابر علتتى
بالنستبة هلتتم العتتدّو األول واألَتت   واليتت م هتتم ينظتترون إىل متتا جترى وجيتتري يف العتتراق علتتى انتته  رصتتة تاسضيتتة هلتتم 
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لينتقم ا من اهل السنة ويريأسوا ألنفسدم متندم  ويستت ل ا علتى احلكتم يف العتراق  ذ يف بت د اَترى جمتاوسخ  وهتم 
 يف حالة من االنتفا  والفروس والطفيان  يُتتفريدم ان ال دولة ألهل السنة  وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.!!

 وإزاء هذا ال ايع  إن احلرب معدم البد مندا  وال مكن تفاديدا واهلل اعلم.
يانتتا  ولتتن جيتتدي ألن ماولتتة تفاديدتتا عتتيقّ يدم )الرا ضتتة( ويشتتعرهم بتتالزه  والعلتت  وير تتع معن يتتاةم ويزيتتدهم طف

 شيلاك   دم ماض ن يف ماولة القضاء على اهل السنة..!
 وعيلقي على اهل السنة لباَس الذل والعاس واملدانة والتأَر والتقدقر..

 وعيفقدون )اهل السنة( اضعاف اضعاف ما  قدوه حلد اللحظة الراهنة..!
  ثل شيء.وعتك ن َسائرهم اثرب يف األنفَ واألم ال والريمرات واألعرا، ويف

    مكن وال جيدي ابداك تفادي احلرب مع الرا ضة.
 وانكى منه واضّر دع خ من يدع  إىل التقاسب معدم والتنَي وال حدخ ال طنية ّو ها..!

 هذا ض ٌل مبني و ساد عظيم ال مكن ان نسك  عليه ابداك.
سائر ومنسا إبا ويفنا يف وجه الر  ا ضة وانتصبنا حلرهبم   إنه لن يساوي ما ثل ما مكن ان نتصّ سه من اضراس َو

نّتتتا واَلتدنا إىل طلتب الدعتة وتتذاثينا  عند عه من َسائر وما يقع متن اضتراس ومتنسا لت  اننتا عتكتنا واعتكنّتتتا وها
 وزعمنا احلكمة وطلبنا الصلح..!

 اما انا  أشددثم اين ال اشك يف بلك.
  ائتدخ وتأمتل : 

ـستب عتنة اهلل –الي م يف العراق وعي اجد هنا  يه ويف ّ ه  هي ضريبة البتد  إن املنعي اليت ي اجددا املسلم ن
ان يد ع ها  نتاك لستك ةم الط يتل عقت داك وسمبتا يرونتاك علتى املنكتر والفستاد وتترثدم للعدتاد وابتعتادهم عتن  -تعاىل

 دين اهلل تعاىل..!!!
 بدون جزاء اومشي عدىك!!اَويظن مسلٌم يعرُف دينه ويعرف عنة اهلل ان بلك مكن ان مّر 

وهكذا ثل الشع ب واألمم اليت تفرق يف الفساد والرث ن إىل الظاملني والسك ت عليدم والدَ ل ت  حكمدم 
وال تقتتاومدم وال تقتت م ب اجتتب اخلتترو  علتتيدم وتفيتت هم وجدتتادهم  وتنتشتتر  يدتتا املنكتترات وتظدتتر  يدتتا امل بقتتات 

الندي عتن املنكتر  ويتدع  داعا اجلدتاد  يدتا  تصتّده وتصتّد عنته  وتزدسيته العظيمات  وم ت  يدا األمر باملعروف و 
بتتتتتات اجلتتتتتري وساء  وتقتتتت  يف صتتتتت  الطتتتتاّ ت عليتتتتته  و لتتتتد إىل الراحتتتتتة يف اجملتتتتت ن واتبتتتتاع األهتتتتت اء وإشتتتتباع الّر

 الشد ات...!
 عيأتيدا ي ٌم تد ع  يه ضريبة ثل بلك.

 اليت بعده.إن ب يكن هذا اجليل   اجليل الذي بعده او األجيال 
 ال مالة..!

 بفّت النظر عن ث ن ما يصيبدم ـق او بباطل   نحن ال نتكلم عن بلك هنا.
 لكن عيصيبدم جزاء اعماهلم تلك بدون شك.

 }َمن يعمل ع ءاك جيَز به{
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احلتتروب واحلرمتتان واملنعتتي والتتدماء واألشتت ء واالنتداثتتات والتعتتذيب والقدتتر والف ضتتى و،يتتع اذالم  متتندم متتن 
به ويك ن ساـاك يف النداية  يكّفر اهلل عنته بن بته ويتمول إىل الفت ز يف اجلنتة ويترتذ اهلل متندم شتدداء وشتفعاء  يصي

 ومندم من يصيبه نصيبه ويك ن َاعرا ويلقى يف اذَرخ العذاب األليم.!!
 انظروا إىل بلد مريل ليبيا..

ك ن  يس م الناس الت ان الذلتة واملدانتة  صت سخ طاّ ت ملع ن ينازع اهلل يف صفاته ويكفر به ثفراك من اوضح ما ي
متتتن مستتتيلمة الكتتتذاب لعنتتته اهلل  يستتتتدزئ بالتتتدين وبالرعتتت ل وحيتتتاسب التتتدين واهتتتل التتتدين جدتتترخ  يفّستتتتق النتتتاس 
ويكّفتتتترهم )جيعلدتتم ثفتتاساك بدع تتتته و تنتتته( وينشتتر  تتتيدم الفاحشتتة وانتت اع الفستتتاد والضتت ل والكفتتر  ويستتتتمر يف 

مالء العباد عبعة و   ني عاماك  ومعظم الشعب  م يني من الناس  عاثت ن عليه  تتاسث ن حكمه هلذه الب د وه
لتته  ثتتأن األمتتر ال يعنتتيدم  وثتتأن اهلل ب يكّلفدتتم بتته  وثتتأهنم ب ضلقتت ا ل بتتت ء بالتكتتالي   بتتل ثتتأهنم خمل يتت ن  

يتتن اهلل تعتتاىل وماسمتته عتتز ثاألنعتتام ال تكليتت  وال حستتاب وال عقتتاب  وثتتأن اجلدتتاد ب يفتتر، علتتيدم  وثتتأن د
وجل ال تعنيدم وال ةّمدم  واألنكى من بلك انه عندما يق م على هذا الطاّ ت طائفة من شباب وسجال هتذا 
الشتعب ممتتن احتتىي اهلل يلت هبم ونتتّ س بصتتائرهم وآتتتاهم تقت اهم   جياهدونتته وينكتترون عليته ويستتع ن يف إزالتتته  متتابا 

 يك ن م ي  الشعب! 
ة  احسندم وامريلدم طريقة الساث  التاسك الذي ثأنته ب يتَر وب يستمْع  املبتعتد النتائي بنفسته  م ي  عليب للفاي

 الطالُب للس مة  واي ع مة!!!
وثريتتٌ  متتندم املستتاسع ن يف إسضتتاء الطتتاّ ت وال يتت ف معتته  واملبتتادسون ط اعيتتة واَتيتتاساك ملستتاندته لكتتي تستتَلم هلتتم 

 ينال ا عنده احلظ خ...!!دنياهم ويد ع ا عن انفسدم التدمة او 
 هل يظن ن ان هذا عيمّر بدون جزاء يف الدنيا يبل اذَرخ ملن ب يتب ويصلح!!

 ال واهلل.. معاَب اهلل..!
 عيصيبدم جزاؤهم ،يعا  إن ب يك ن ا هم  أوالدهم من بعدهم إن اعتمروا على ما عليه اباؤهم.

 عيصيبدم ـق او بباطل.
 ل ل ن  واثريرهم عن اعباب بلك ّا ل ن.وعيظل ن يبك ن ويصَر ن ووي  

َدا ُمْعراُض َن{ي ع  َدا َوُهْم َعنتْ  105}وََثأَي ن م ن آيَةا يفا السََّماَواتا َواأَلْس،ا َمُرُّوَن َعَليتْ
َر ايدام بااْلَعَذابا إاَبا ُهْم جَيَْأُسوَن اَل جَتَْأُسوا اْليَتْ َم إانَُّكم م نَّ  ْذنَا ُمتتْ ََ  65  64ا اَل تُنَصُروَن{ املممن ن}َح َّ إاَبا َا

 عيصيبدم جزاؤهم..
راٌب و قد وحرماٌن  وعصابات ونزاعات و  ضى وإجرام ومذابح وجمازس ودمتاء واشت ء  حروٌب ومنس ا ودماٌس َو

 و ظائع  وايضا عّكني الزسياوي ومش شات اجملاهدين وتفع ات االعتشداديني وثل شيء...!
 بعضه!اهلل اعلم اُي بلك! ثله او 
 ويلنا : ـق او بباطل..!
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 تفاصيل تلك اجلزاءات وث هنا وايعة ـق او بباطل هذا ال نتكلم عنه اذن  هتذا  يته و يته  ولته تفاصتيله  تعترف 
بفقه الشرع  لكن حنن نتكلم عتن ان اجلتزاء البتد منته علتى بلتك الستك ت علتى الباطتل وتترك اجلدتاد وتترك ديتن 

 اهلل.
اع  رون.وعيك ن هناك  ائزون َو

 ما يف بلك شك.
 وانتظروا إنا منتظرون.

 والعايبة للتق ى.
 وهكذا اهل العراق مع صدام وحكمه وما يبله ايضا.

 وهكذا ثل اهل بلدخا ال  رَق.
ْلُقَرى َان يَْأتايَتُدْم { اََو اَماَن اَْهُل ا91يال سبنا عز وجل : }اَ ََأماَن اَْهُل اْلُقَرى َان يَْأتايَتُدْم بَْأُعَنا بَتَياتاك َوُهْم نَنئاُم َن}

ُروَن}98بَْأُعَنا ُضحكى َوُهْم يَتْلَعُب َن} { اَوَبَْ يَتْددا لالَّذايَن 99{ اَ ََأماُن ْا َمْكَر الّلها َ َ  يَْأَمُن َمْكَر الّلها إاالَّ اْلَقْ ُم اخْلَاعا
َناُهم باتتتتتتتتتتذُ  تتتتتتتتتتن بَتْعتتتتتتتتتتدا اَْهلاَدتتتتتتتتتتا َان لَّتتتتتتتتتتْ  َنَشتتتتتتتتتتاء َاَصتتتتتتتتتتبتْ نُ هبااْم َوَنْطبَتتتتتتتتتتُع َعلَتتتتتتتتتتى يُتلُتتتتتتتتتت هبااْم  َتُدتتتتتتتتتتْم اَل يَرا ُتتتتتتتتتت َن اأَلْسَ، ما

 {األعراف100َيْسَمُع َن}
َذُه اَلايٌم َشدايٌد{ه د َْ َذ اْلُقَرى َوهاَي ضَالاَمٌة إانَّ َا ََ ُذ سَب َك إاَبا َا َْ  102ويال : }وََثَذلاَك َا

 59لاَمْدلاكادام مَّْ عاداك{الكد ويال : }َوتاْلَك اْلُقَرى اَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ضََلُم ا َوَجَعْلَنا 
َدا اْلَقْ ُل َ َدمَّ  َر ايَدا  َتَفَسُق ْا  ايَدا َ َحقَّ َعَليتْ  16ْرنَاَها َتْدما اك {ا عراءويال : }َوإاَبا اََسْدنَا َان نتُّْدلاَك يَتْريَةك اََمْرنَا ُمتتْ

 واذيات يف هذا املعو ثري خ.
َنةك الَّ  {األنفال ويال تعاىل : }َواتتَُّق ْا  اتتْ ََنصَّةك َواْعَلُم ْا َانَّ الّلَه َشدايُد اْلعاَقابا ينَبَّ الَّذايَن ضََلُم ْا مانُكْم   25ُتصا

تتْذنَا الَّتتذايَن ضََلُمتت ْا با  ََ تت ءا َوَا َدتتْ َن َعتتنا السُّ نَتتا الَّتتذايَن يَتنتْ تتُروْا باتتها َاجَنيتْ تتا َنُستت ْا َمتتا بُث  َتتا َثتتاويتتال : } َتَلمَّ َا مبا نُ ْا َعتتَذابا بَلاتتي
 165يَتْفُسُق َن {األعراف
 ومن األحادي  : 

"يتتا معشتتر املدتتاجرين  مختتَ َصتتال إبا ابتليتتتم هبتتن  واعتت ب بتتاهلل ان \يتتال سعتت ل اهلل صتتلى اهلل عليتته وعتتلم : 
تدسث هن : ب تظدر الفاحشة يف ي م يط ح  يعلن ا هبا إال  شا  يدم الطاع ن واألوجاع اليت ب تكن مض  يف 

مضتت ا  وب ينقصتت ا املكيتتال وامليتتزان إال اَتتذوا بالستتنني وشتتدخ املمنتتة وجتت س الستتلطان علتتيدم  وب  اعتت  دم التتذين
منع ا زثاخ ام اهلم إال منع ا القطَر من السماء ول ال البدائُم ب مطروا  وب ينقض ا عدد اهلل وعدد سع له إال علط 

 تكم ائمتدم بكتاب اهلل ويتر وا  يمتا انتزل اهلل اهلل عليدم عدوا من ّ هم  أَذوا بعت ما يف ايديدم  وما ب
 ".\إال جعل اهلل بأعدم بيندم

 سواه ابن ماجه والبيدقي واحلاثم والطرباين ّو هم. 
 واحلدي  حسٌن بطريه وش اهده  وحسنه وصححه الشيخ األلباين.

 واألحادي  يف هذا املعو ثري خ.
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 ة.وباجلملة  دذا معوك متقرس يف الكتاب والسن
 وال يَرد عليه ما  ب  يف الصحيح ان اهلل اعطى نبّيه ممداك صلى اهلل عليه وعلم ان ال يعذَب امته بسنةا عامة.

ألن بلتتك يف حتتق األمتتة ثلدتتا  وهتت  العتتذاب العتتاّم املستأصتتل هلتتم ثالتتذي اهلتتك اهلل بتته األمتتم الستتابقة املكذبتتة 
 العاصية.

 وما حنن بصدده ه  يف حق اجزائدا وابعاضدا.
 واهلل اعلم.

 نسأل اهلل تعاىل ان يلط  بنا ويعفَ  عنا ويرمحنا برمحته ويسرتنا بسرته اجلميل.. آمني

 

 عمال األا : مع احلق
الريال  عشر : هل عندك انتقادات على عياعة الشيخ ايب مصعب الزسياوي وتنظيم القاعدخ يف العراق مكن ان 

 ب دنا  نستفيد مندا حنن مستقب  يف عملنا اجلدادي يف
الرابع عشر : هل ترى ص اب ما تفعله ،اعة انصتاس الستنة متن بقائدتا بعيتدخ عتن الت حتد متع اَت اهنم يف جملتَ 
ش سى اجملاهدين او يف عدم انضتمامدا جلماعتة القاعتدخ بتدع ى االَطتاء يف السياعتات املطبقتة متن يبتل الشتيخ 

ي اجلماعتتة االيتتدم التتيت ينبفتتي جلماعتتة القاعتتدخ ايب مصتتعب حفظتته اهلل وسعتتاه او بستتبب اهنتتا تتترى نفستتدا اهنتتا هتت
االنضمام اليدا وليَ العكَ وهل ترى ان بيعة القاعدخ الزمة لكل اجملاهدين يف العراق وان الف  مبايع للقاعدخ 
ه  عاصي او باّي او مبتتدع ام جيت ز لكتل ،اعتة ان تبقتى علتى تنظيمدتا او حت  تشتكيل ،اعتات جديتدخ يف 

  سى اجملاهدين ام ه ه  الشيخ اب  مصعب ام ّ ه العراق وهل جملَ ش
 

 اجلتتت اب : 
 : 13ج اب الفقرخ 

يا اَي الكرمي لت  انتا عنتدي انتقتادات علتى الشتيخ ايب مصتعب سمحته اهلل وعلتى تنظتيم القاعتدخ يف العتراق  لتيَ 
 من احلصا ة ان اي ل بلك يف مكان عاّم على املأل بشكل َعتْردّي.!

د من ي   له ويُرد إال سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم.ثل إنسان يَم
 وثل إنسان ما عدا انبياء اهلل وسعله ضطئ ويصيب.

والناس ال يزال ن ضتلف ن يف الراي واالجتداد من لدن وجَد البشر علتى األس،  وإىل يت م القيامتة  وإمنتا اخلت ف 
 عندنا حنن املسلمني له  قده وآدابه.
شتيء ننصتح ونكاتتب وحنتاول ت صتيلدا إىل إَ اننتا بتالطرق املناعتبة اخلاصتة إن  وعندما تكت ن لنتا م حظتة علتى

 امكن   إن ب مكن ثتبنا يف حيندا على العاّم.
 واحلمد هلل.
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وعم متتتا لتتتيَ عنتتتدي علتتتى الشتتتيخ ايب مصتتتعب وعلتتتى التنظتتتيم وعياعتتتته وا كتتتاسه إال متتتا هتتت  متتتن يبيتتتل التتتراي 
الستاحة وميتدان العمتل التذي هتم  يته وهتم اهلته  ألن هتذا الفترق  واالجتداد  وحنن دائمتا نمثتد اننتا بعيتدون عتن

مدّم ومم ر     بد لإلنسان دائما انه مدما ابدى سايه عليه ان يتحفظ وحيتا   ألنه اليدسي لعل ال ايع ايتضى 
 من إَ انه اجتدادا خمتلفاك  واهلل امل  ق.

 : 14ج اب الفقرخ 
كم بني ا َ خ هكذا عن بُعد شيء صعب وعرضة للرطأ  وحنن نتمو ايضا يا اَي الكرمي ثما يلنا يريبا   احل

ان يك ن ا َ خ ثلدم ،اعة واحدخ متحدخ  عت اء يف جملتَ الشت سى املشتاس إليته او يف إطتاس ّت ه  ولكتن ملتابا 
ني ا يد إَ اننا يف انصاس السنة ب يدَل ا هذا اجمللَ  دذا ساجع إىل اجتداد هلم يرونه  ويرون ان بقاءهم مستقل

وانفع حلد اذن  متع اهنتم حستب علمتي ال متانع ن متن الت حتد متع اي ،اعتة اَترى متن إَت اهنم بعتد التعتاسف 
 والت ا ق واالطملنان اجليد.

التتذي اعر تته ان عتتدم دَتت ل األنصتتاس يف اجمللتتَ هتت  ساجتتع إىل عتتبب  تتين إداسّي وعياعتتّي اثريتتر متتن سج عتته إىل 
 عبب مندعي  كري.
ل للحتل إن شتتاء اهلل تعتاىل  لكتتن بشتر  تتت  ر النيتة والعتتزم األثيتد واحلريتتة علتى ال حتتدخ وسص وهتذا نرجتت  انته يابتت

 الصف ف  مع الفقه املناعب هلذه املسائل  ومع تظا ر اجلد د بإبن اهلل نرج  اخل .
يدا وليَ اما ان ،اعة انصاس السنة ترى نفسدا اهنا هي اجلماعة األيدم اليت ينبفي جلماعة القاعدخ االنضمام إل

 دتذا ال اضنتته واسداك عنتدهم اذن  يتتد يكت ن هتتذا ثتان يف بتتادئ األمتر  امتتا اذن  ت  وهتت   -ثمتا يلتتَتم–العكتَ 
يعر ت ن ان هتتذا ال اعتبتتاس لتته وال تتتأ    وال ايتتع يتتد جتتاوز هتتذا الشتتيء  واول جتت اب عليتته ان القاعتتدخ عتتابقة هلتتم 

عتتدخ ثكتتل ال يف َصتت ص بتت د الرا تتدين   تتإن التتيت يف بتت د ومتقدمتتة علتتيدم تاسضيتتاك وبكتتل املقتتاييَ  اعتتين القا
 الرا دين هي  رٌع   انتدى ا شكال.

 اعتقد ان هذا ال يطرحه ا َ خ يف األنصاس..
 هم اثرب من بلك واحلمد هلل.

لكتتن هتتي ثمتتا يلتت  لتتك اَت  تتات معظمدتتا يف العمتتل علتتى امليتتدان  يف السياعتتات وا داسخ  ويف م حظتتتدم 
 طراف والشرصيات  وما شابه.على بعت األ

 هذه األم س اليت ضتل   يدا ا َ خ.
 نسأل اهلل ان يصلح األح ال وان يمل  يل ب عباده املممنني.

واما عمالك : وهل ترى ان بيعة القاعتدخ الزمتة لكتل اجملاهتدين يف العتراق وان ّت  املبتايع للقاعتدخ هت  عتاصا او 
 باغا او مبتدع!

 دخ تلزم شرعاك ثل اجملاهدين  مبعو اهنا واجبة مفروضة  ال اي ل هذا.   اي ل إن بيعة القاع
  ض  عن ان يك ن ّ  املبايع باّياك او مبتدعاك.!!

 ال اجب والفر، ه  اجلداد يف عبيل اهلل واللحاق بالقا لة.
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هتتتدين امتتتا ث نتتته متتتع تنظتتتيم القاعتتتدخ علتتتى اخلصتتت ص  دتتتذا ال نقتتت ل إنتتته واجتتتب  لكتتتن يتتتد نستتتتحبه لإلَتتت خ اجملا
 وندع هم إليه وحنريدم عليه إن امكن  لعدخ اوجه واعتباسات :

ألهنتتا اجلدتتة األو تتق علتتى العمتت م  واألثريتتر اعتتتحقايا لتمرييتتل املستتلمني اجملاهتتدين ومشتتروع األمتتة اجلدتتادي  ملتتا  -
ت ه   القاعتدخ هتي متصت دسخ حلمتل جعل اهلل يف يدها من األمانتة ومتا اعطاهتا اهلل متن املكانتة والستبق التتاسضي ّو

هذه األمانة والقيام هبذه املدمتة  وهتي ـمتد اهلل جدتة م   يتة وطيبتة مأم نتة  اعطاهتا اهلل القيتادخ األمينتة واملمهلتة 
 والبسدا يميص الريقة من األمة   نحن حن  ،يع اجملاهدين ان يك ن ا معدا و يدا  هذا اصل عندي اذن.

اك ضترف يف ويت  متن األويتات وبلتد متن البلتدان يفضتل ا َت خ اللدم إال ان منتع متانٌع   مبعتو ان يكت ن هنت -
ان يك نتت ا ّتت  متترتبطني  -بعتتد الدساعتتة والتشتتاوس والبحتت  املبتتين علتتى النظتتر لإلعتت م واملستتلمني–اجملاهتتدون  يتته 

بتنظيم القاعدخ مميتاك ألعباب عياعتية ودعائيتة ومتا شتابه  متري   وإال  األصتل اننتا نفضتل ان يكت ن اجلميتع يتداك 
 واحدخ  واهلل امل  ق.

وألن بلتتتك  يتتته تقيتتتق ألوامتتتر الشتتترع بال حتتتدخ واجلماعتتتة  والقاعتتتدخ اوىل وايتتترب متتتن جيتمتتتع عليدتتتا اجملاهتتتدون  -
 ملزاياها اليت ال  فى.

 وألنه اي ى للمسلمني وادعى وايرب للنصر وتقيق اهدا نا. -
 بم.وألنه منع ألعباب الفرية واالَت ف والشقاق والتنازع والتشر  -

والقاعتدخ هتي ،اعتة متن اجلماعتات ا عت مية اجملاهتدخ  البيعتتة  يدتا مبنيتة علتى االَتيتاس والشتر   وعلتى ياعتتدخ 
 مشروعية التعاهد بني املسلمني ألداء التكالي  الشرعية  ال على التحري  والتضييق وا لزام بأصل الشرع. 

 م اذَر يبي  ليلتني إال وه  يراها )القاعدخ( إمامتاك  دي ليس  إمامة عظمي ح  ال جي ز لرجلا يممن باهلل والي
 على نفسه.!

 ال..
وحت  إمتاسخ امت  املتممنني املتت  ممتد عمتر حفظته اهلل ونصتره ليستت  ثتذلك بالنستبة جلميتع املستتلمني يف األس،  

متتام وإمنتتا هتت  امتت  يف حتتدود عتتلطانه وواليتتته  وعلتتى َمتتن دَتتل يف بيعتتته  وهتت  يف حتتدود عتتلطانه لتته حكتتم ا 
األعظم من حي  ما جيب له من السمع والطاعة وال  اء بالبيعة وتترمي اخلترو  عليته إال مبتا ُضترَُ  بته علتى ا متام 
األعظتتم  وهكتتذا  هتتذا هتت  املعتتروف التتذي حققتته علماؤنتتا  ويتتد ـتت  هتتذه املستتألة وحرسهتتا الشتتيخ ابتت  املنتتذس 

 م ا مامة".يف ثتابه "وبل الفمامة يف احكا - ك اهلل اعره–الساعدي 
 وي لنا : " والقاعدخ هي ،اعة من اجلماعات ا ع مية اجملاهدخ  البيعة  يدا مبنية على االَتياس والشر ...اخل" 
هذا ه  األصل يف هذه اجلماعات ا ع مية  لكن يتد يعتر، هلتا متن األعتباب متا جيعلدتا تأَتذ بعتت احكتام 

 خلرو  عليدا وتشكيل ،اعة اَرى.ا مامة العظمى  تك ن مريلدا يف مسائل  ثمسألة ا
تد املعتو التذي متن اجلته حّرمت  الشتريعة اخلترو  علتى ائمتة العتدل ومنازعتة األمتر اهلته وشتق عصتا  وبلك إبا ُوجا

 الطاعة وتفريق ،اعة املسلمني  وال عيما إبا ثان املسلم ن يف عاحة حربا وم اجة مع العدّو.
تد هذا املعو وي َي جتداك   تإن ا لفقيته يتد يفتيت ـرمتة اخلترو  علتى اجلماعتة ومنازعتدتا األمتر  وينّزهلتا منزلتة  إبا وجا

 ا مامة الكربى.
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وهلتتذا ا تت  بعتتت العلمتتاء يتتدما وحتتديريا هبتتذا يف بعتتت األيتتاليم التتيت  قتتدْت  يدتتا ا مامتتة العظمتتى ووجتتدْت  يدتتا 
 ل النيّب صلى اهلل عليه وعلم : "من ،اعات وإماسات ملّية جتاهد العدّو وتقيم املستطاع من الشرع  متعني بق

اتتتتاثم وامتتترثم ،يتتتٌع علتتتى سجتتتلا واحتتتدا يريتتتُد ان يشتتتق عصتتتاثم او يفتتتّرق ،تتتاعتكم  تتتايتل ه" وي لتتته : "إبا بُت ياتتتتَع 
تَر مندما" سواأا مسلم يف صحيحه. َا  خلليفتني  ايتل ا اذ

 واهلل اعلم
 وهذه مسائل هلا بسط يف م ضعدا  وينبفي التفقه  يدا.

ثمتتتا يلتتتُ  :األصتتتل ان القتتدس ال اجتتتب هتتت  اجلدتتتاد وااللتحتتاق بالقا لتتتة  ذ اجلماعتتتة )اي العمتتتل اجلمتتتاعي   لكتتن
والك ن مع ،اعة( هي وعيلة لذلك  لدا حكم هذا ال اجب  اما ما هي اجلماعة املعّينة ال اجب اجلداد معدتا! 

تتٌب  تت  نقتت ل هتتذه وال تلتتك  لكتتن يصتتاسانا ان نستتتحب ونفضتتل   اللدتتم إال ان ي  جتتد عتتبب آَتتر إضتتايّف م جا
للك ن مع ،اعتة معينتة دون ّ هتا  ثتأن يتمّحتتتت االَتيتاس يف بعتت األحت ال ويف بعتت األيتاليم وعلتى بعتت 
الناس   ت  ي جتد يف حالته ويف مكانته إال ،اعتة معينتة صتاحلة  او ت جتد ،اعتة ثبت خ مأم نتة م   يتة صتاحلة وال 

يكتت ن املستلم ن يف حتتال حتربا وتشتتكيُل ،اعتة اَتترى يف تلتك احلتتال ت جتد مستتّ ّات شترعية  نشتتاء ّ هتا  و 
 إضعاٌف هلم وإ ساد...اخل  حينلذ جيب االلتحاق هبا  وهكذا.

 واهلل اعلم واحكم.
وعمالك : ام جي ز لكل ،اعة ان تبقتى علتى تنظيمدتا او حت  تشتكيل ،اعتات جديتدخ يف العتراق وهتل جملتَ 

   مصعب ام ّ ه!ش سى اجملاهدين ام ه ه  الشيخ اب
جملتتَ شتت سى اجملاهتتدين لتتيَ امتت ه الشتتيخ ابتت  مصتتعب  بتتل لتته امتت  آَتتر وهتت  الشتتيخ ابتت  عبتتد اهلل بتتن سشتتيد 

 البفدادي ثما ه  معلن.
اما انه جيت ز لكتل ،اعتة ان تبقتى علتى تنظيمدتا  وهتل جيت ز تشتكيل ،اعتات جديتدخ يف العتراق   التذي يظدتر 

 واهلل اعلم ه  اذيت : 
 لى ثل ،اعة ان تسعى لل حدخ مع بقية إَ اهنا من اجلماعات األَرى.انه جيب ع

هتذا دليلته واضتح ضتاهر  وهت  ثتل األدلتة يف الكتتتاب والستنة الدالتة علتى وجت ب االجتمتاع وان يكت ن املستتلم ن 
َدتا الَّتذايَن صفا واحداك وال عيما اجملاهدون  ووج ب نبذ الفرية والتنتازع واالَتت ف. ثمتا يتال اهلل تعتاىل : }يَتا اَيتُّ 

َ تَتُق ُل َن َما اَل تَتْفَعُل َن} { إانَّ اللََّه حيُابُّ الَّتذايَن يُتَقتاتاُل َن 3{ َثبُتَر َمْقتاك عانَد اللَّها َان تَتُق ُل ا َما اَل تَتْفَعُل َن}2َآَمُن ا با
 {الص .4يفا َعبايلاها َصّفاك َثأَنتَُّدم بُنَياٌن مَّْرُص ٌص}

ُم اْ  يعاك َواَل تَتَفرَُّي ْا{اذية ويال : }َواْعَتصا َْبلا الّلها ،َا  ـا
ُوْا إانَّ الّلَه َمَع   46الصَّابارايَن{األنفالويال : }َوَاطايُع ْا الّلَه َوَسُع َلُه َواَل تَتَناَزُع ْا  َتتَتْفَشُل ْا َوَتْذَهَب ساحُيُكْم َواْصربا

تتَ  َْ تتتيٌم {آل ويتتتال : }َواَل َتُك نُتتت ْا َثالَّتتتذايَن تَتَفرَّيُتتت ْا َوا تتتن بَتْعتتتدا َمتتتا َجتتتاءُهُم اْلبَتيت نَتتتاُت َواُْولَتتتتلاَك هَلُتتتْم َعتتتَذاٌب َعظا َلُفتتت ْا ما
 105عمران

 ّو ها ثري ..
 وثما يال النيب صلى اهلل عليه وعلم : وعليكم باجلماعة  إن يد اهلل مع اجلماعة.
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 ويال : "وانا آمرثم خبمَ : اهلعرخ واجلداد واجلماعة والسمع والطاعة"
 ل : "إمنا يأثل الذئب من الفنم القاصية"ويا

 واحادي  األمر بالتأم  يف السفر وحن ه.
 ّو ها.

وألن بلتتك عتتبيل ووعتتيلة متعّينتتة للقتت خ ال زمتتة للنصتتر وللفلبتتة علتتى األعتتداء  ولتتد ع العتتدّو الصتتائل علتتى ديننتتا 
 ودنيانا.

 وألن عدمه عبيل إىل الفشل والتضييع والفساد العريت.
نَتتتتتتٌة يفا اأَلْس،ا َوَ َستتتتتتاٌد  ثمتتتتتتا يتتتتتتال اهلل  تعتتتتتتاىل : }َوالَّتتتتتتذيَن َثَفتتتتتتُروْا بَتْعُضتتتتتتُدْم اَْولايَتتتتتتاء بَتْعتتتتتتتا إاالَّ تَتْفَعلُتتتتتت ُه َتُكتتتتتتن  اتتْ
 13َثباٌ {األنفال

  دذه جممل األدلة.
  دذا واجب على ،يع املسلمني القادسين السعُي  يه لّد والتحرق عليه وبذل املستطاع من اجل تقيقه.

 ق ل : وعليه ن
جيب على ثل املسلمني اجملاهدين  وعلتى ثتل ،اعتة متن اجلماعتات ان تستعى لل حتدخ متع إَ اةتا  وان يك نت ا 

 ،اعة واحدخ ما امكن  هذا  ر، عليدم الزم واهلل اعلم.
 من وجد  رصة ل تاد مع إَ انه  لتم يفعتل  دت  آذ مقّصتر مفتر   ومستتحق للعق بتة  وهتذه العق بتة املرشتّية 

كت ن اَرويتة وهتي عق بتة هتذا التذنب عنتد اهلل تعتاىل  ويتد تكت ن دني يتة ثمنعته متن النصتر  وتستليط العتدو يد ت
 واذ ات عليه  وما شابه بلك  ويد جتتمعان.

 نسأل اهلل السرت والعف  والعا ية.
تتنُكْم لاتتَ اباك  َتْلَيْحتتَذسا  نَتتٌة اَْو يتتال تعتتاىل : }يَتتْد يَتْعلَتتُم اللَّتتُه الَّتتذايَن يَتَتَستتلَُّل َن ما تتيبَتُدْم  اتتْ الَّتتذايَن ُضَتتالاُف َن َعتتْن اَْمتتراها َان ُتصا

يبَتُدْم َعَذاٌب اَلايٌم {الن س  63ُيصا
َنٌة يفا اأَلْس،ا َوَ َساٌد َثباٌ { األنفال   13}إاالَّ تَتْفَعُل ُه َتُكن  اتتْ

ن متع إَتت اهنم ،اعتتة  تإبا عتتعى ثتل مستتلم وثتتل مستمول وثتتل ،اعتتة ـستب إمكانتته إىل ال حتدخ واالتتتاد والكتت  
 واحدخ   منعه مانع من بلك.

  إن ثان هذا املانع معترباك يف ضاهر الشرع   نق ل : ال تريريب عليه  ح  يزول بلك املانع.
ونرجتت  لتته انتته نتتا ا متتن ا ذ  إن شتتاء اهلل تعتتاىل  ّتتُ  مفتتر   ونستتأل اهلل ان يعفتت  عنتته ويستترته ويعا يتته  واهلل ال 

 .يكل  نفسا إال وععدا
 

واما املفّر  الذي ال يسعى لل حدخ مع إَ انه وال يعمل ألن يك ن املسلم ن ،اعة واحدخ  وال يدتم هلذا األمتر 
وال يبايل به  وإبا وجد  رصة ب يستفّلدا وب يأَذ بال اجب  يدا  بتل هت  حتريص علتى البقتاء وحتده ملتا يترى يف 

 بلك من املزايا العاجلة له..!!
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ع هلتت اه  وهتت  مفتتّر  مضتتّيٌع ألمتتره وامتتر املستتلمني  آذٌ مستتتحق للعق بتتة ثمتتا يلنتتا  وهتتذا إبا  دتتذا نقتت ل : إنتته متبتت
ُعتتراف حالتته بتتدالئل ضتتاهرخ ي يتتة )تعتترف متتن َتت ل املعاشتترخ والتعتتاسب معتته متتري  وشتتدادات اهتتل العقتتل التتراجح 

جتاهتته متتن مراتتتب ا نكتتاس  واهتتل الريقتتة إبا اجتمعتت (  إنتته جيتتب األَتتذ علتتى يديتته  ومماسعتتة متتا اوجبتته اهلل علينتتا
 والتفي ه حلاله السيء..!

 يال اهلل تعاىل : }وال تطع من اّفلنا يلبه عن بثرنا واتبع ه اه وثان امره  رطاك{.
  دذا اسج  انه تفصل للمسألة يقّرهبا  َ اننا.

ها َبصا َ  نَساُن َعَلى نَتْفسا  14ٌخ{القيامةوثل امرئ حسيُب نفسه  وثل امرئ على نفسه بص خ }َبلا اْ ا
وحنتتن يف اثريتتر احلتتاالت ال نعلتتم هتتل ا نستتان الفتت ين )املعتتنّي( او اجلماعتتة الف نيتتة )املعينتتة( متتن هتتذا الصتتن  

 الساعي لل احدخ صدياك العامل هلا حقاك  او من بلك الصن  املفّر  املضّيع.
 هذا من الصعب ان نعر ه يف اثرير احلاالت.

  ما علينا إال بالظاهر.
 يف دع تنا  َ اننا ،يعا ان يتحدوا ويك ن ا ،اعة واحدخ.ونستمر 

 ونعظدم وخنّ  دم باهلل تعاىل  ونذثرهم } إن الذثرى تنفع املممنني{.
ائاَنَة اأْلَْعنُيا َوَما ُ ْفاي الصُُّدوُس{ّا ر ََ  19ونق ل هلم : إن اهلل تعاىل }يَتْعَلُم 

َّائاَبةا يفا السََّماء َواأْلَسْ   15،ا إاالَّ يفا ثاَتابا مُّبانيا{النمل}َوَما ماْن 
  إبا عر َ  ما تقّدم  قد اتضح لك إن شاء اهلل مسألة إنشاء ،اعات جديدخ.

 وللت ثيد نلرص الك م  يدا يف نقا  :
مادامتت  هنتتاك ،اعتتة مرضتتّية شتترعا جتاهتتد يف عتتبيل اهلل مكتتن لإلنستتان ان ينضتتم إليدتتا ويكتت ن معدتتا ويقاتتتل  -

ق مقصتتتتد ال حتتتتدخ واالجتمتتتتاع  حتتتت  علتتتتى شتتتتيء متتتتن األَطتتتتاء والتتتتنقص  واّي اجلماعتتتتاتا تتتتت  سايتدتتتتا وحيقتتتت
املدّذُب..!! ما دام  هذه األَطاء وبلك التنقص ال ي جتب اخلترو  عليدتا )لت  ثتان ا نستان منتميتاك إليدتا( وال 

هتذا َتت ف  ي جتب هلتا  شت  مققتا وتضتييعاك للمقصت د متن اجلدتتاد   ت  جيت ز لته إن ينشتَئ ،اعتة جديتدخ  ألن
األدلة اليت اشرنا إىل اطرا دا اع ه  َو ف مقصد الشرع ال اضح املتقترس ب جت ب ثت ن املستلمني ،اعتة واحتدخ 

 ما امكن   من يشكل ،اعة جديدخ يف هذه احلالة  د  خمال  للشرع عاعا يف الفساد  ينَكتُر عليه ومَنع.!
ة امل جت دخ  وهتذا املتانع ن عتان : إمتا متانع حّستي وايعتّي   إال ان ي َجد مانع منعته متن العمتل متع تلتك اجلماعت -

ثتأن ب مكنته االتصتتال بتلتك اجلماعتتة والعمتل معدتتا للظتروف السياعتية واألمنيتتة واجلفرا يتة وحنتت  بلتك  او متتانع 
ستتب ميتتزان –معنتت ّي شتترعّي   وهتت  ان يكتت ن عنتتده علتتى تلتتك اجلماعتتة م حظتتة شتترعية يعتقتتد  بعتتد التريبّتت  ـو

اهنتتا )تلتتك امل حظتتة( َتنعتته متتن االلتحتتاق هبتتا واالنضتتمام إليدتتا والعمتتل  -قتت ى والعلتتم والفقتته الصتتحيحالشتترع والت
معدتتا وتتت  سايتدتتا  ثتتأن تكتت ن ،اعتتة منحر تتة احنرا تتا ضتتاهراك يف ديندتتا  مريتتل اجلماعتتات الربملانيتتة  او الفاليتتة يف 

ديع والتفستيق وحنت  بلتك  او اجلماعتة ّت  امل   يتتة التدين  ثتاملبت خ بتالفل  يف ا سجتاء  او الفلت  يف التكفت  والتبتت
يف ييادةا وضشى ا نساُن ان ييادةا  اعدون ال يصلح ن  اهل دنيا وتكالب عليدتا واهتل عفاعت  و ستاد ال 
ديتَن هلتم  او اهنتتم َ نتة  او اطلتتع علتى شتتيء  يدتا متتن هتذا القبيتل ممتتا ضتال  ضاهرهتتا والعيتاب بتتاهلل   دتذه ثلدتتا 
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خ.  حينلتتذ لتت  ترثدتتا واعتتَ ،اعتتة اَترى ليعاهتتد يف عتتبيل اهلل بشتتكل صتتحيح مرضتتّي شتترعاك   دتتذا م انتع معتتترب 
 ّ  مسيء بل ه  مسٌن  وما على احملسنني من عبيل.

  دذا ما يظدر يل يف هذه املسألة.
 واهلل اعلم

 ال إله ّ ه وال سب ع اه.

 

 عمال األا مع احلق :
يد هبذه االعللة الري د مع علمي اين اطل  على الشيخ وا قلت  عليته ليسمح يل شيرنا الكرمي بالع دخ من جد

بالسمال ويبقى له حرية االَتياس يف االجابة عندتا ثلدتا او بعضتدا او حت  ترثدتا ثلدتا ابا ضتاق عليته ال يت  وب 
 تسنح له الفرصة ل جابة عندا 

 ن اَينتا وحبيبنتا وشتيرنا ويترخ عيننتا عمايل االول : يا شيرنا احلبيب ه  ح ل ما اشيع من اَباس عن يرب اع
الشتتيخ ابتت  مصتتعب الزسيتتاوي امتت  تنظتتيم ياعتتدخ اجلدتتاد يف بتت د الرا تتدين عتتن امتتاسخ اعتت مية يف ما ظتتة االنبتتاس 

 ومقرها الرمادي حي  بثرت بعت االَباس انه ع ف يعلن عن االماسخ االع مية بعد    ة اشدر 
 سب اط عك  أوال : هل هذا اخلرب صحيح ام ثذب ح

 انيتتا : لتت  ثتتان هتتذا اخلتترب صتتحيحا  دتتل تتترى انتته متتن السياعتتة الشتترعية واحلكمتتة السياعتتية ان يعلتتن إَ اننتتا يف 
تنظتتيم القاعتتدخ يف بتت د الرا تتدين عتتن امتتاسخ اعتت مية يف الرمتتادي او ّ هتتا متتن متتدن العتتراق يف ضتتل وجتت د ترعتتانة  

 خ حايدخ على اهل السنةثب خ للق ات احملتلة ومدع مة ـك مة سا ضية مرتد
مبعتتو هتتل يصتتلح عياعتتة ان يعلتتن إَ اننتتا يف تنظتتيم القاعتتدخ يف بتت د الرا تتدين عتتن امتتاسخ اعتت مية يف مريتتل هتتذه 
االويات وهذه الضروف وحنتفظ باالس، ونقتاوم عليدتا وسمبتا حيتدد لنتا  يدتا اثريتر ممتا حتدد  َ اننتا اجملاهتدين 

عاسثدتا االَت خ والتيت يتتل  يدتا متن اجملاهتدين بامللتات حيت  يتاسب عتدد واالهايل من اهل السنة يف الفل جتة يف م
يتلتى اجملاهتدين االلت  جماهتد حستب بعتت التقتديرات وعتدد اجلرحتى اثريتر بكريت  وعتدد االعترى متا بتني الري  تتة 

اصة ان اعداد اجملاه راب البلدخ َو دين االف واالسبعة االف  ض  عن ةع  الناس من بي ةم وةدمي البي ت َو
يف ايام الفل جة يف ق اعتدادهم يف الرمتادي وامكانيتاةم ثانت  اثترب ام اال ضتل ل ضتعنا احلتايل هت  االعتتمراس يف 
القتتتال بيننتتا وبتتني اعتتدائنا متتن ثفتتاس اصتتليني ومرتتتدين ـتترب عصتتابات وحتترب ثتتر و تتر وحتترب اعتتتنزاف لقتتدسات 

اصة يف مريل هذا ال ي  ويمجل  هذا االمر اىل ان يتمكن اجملاهدون اثرير يف العدو بدون احلفاض على االس، َو
العراق وتص  هلم ش ثة وَتكني اثترب ويكت ن بلتك بعتد َترو  العتدد االثترب متن القت ات الصتليبية او بعتد احنيتازه 

 اىل ي اعده الريابتة
ت ه يتد ا ت  ل هتايل متن اهتل الستنة يف  عمايل الرياين : ثما تعلم يا شيرنا ان بعتت املشتايخ متندم القرضتاوي ّو

ما ظتتة االنبتتاس ّو هتتا متتن املتتدن واحملا ظتتات العراييتتة الستتنية او بات االّلبيتتة الستتنية لتت از االخنتترا  يف اجلتتيش 
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والشتتترطة التتتتابع هلتتتذه احلك متتتة الرا ضتتتية املرتتتتدخ وبلتتتك متتتن اجتتتل محايتتتة متتتدهنم وانفستتتدم متتتن بطتتتش الشتتتيعة بتتتل 
 بعضدم اوجب عليدم بلك 

اهل السنة ل  اخنرط  يف اجليش والشترطة  تإهنم عتيك ن ن ي متا متا ويريبتا جتدا وثما ال ضفى ان همالء الناس من 
هم ساس احلربة للعدو الكا ر وعيك ن ن شاءوا ام اب ا يف مقدمة من يقاتتل اَ اننتا اجملاهتدين يف الرمتادي ّو هتا 

 من مناطق اهل السنة حسب نظريت وتقديري ل مر 
ل الستنة يف هتذه املنتاطق هتل يأَتذوا هبتذه الفتتاوى وينررطت ا يف اجلتتيش اوال : مبتابا تنصتح إَ اننتا واهلنتا متن اهت

والشتترطة بتتدع ى محايتتة االهتتايل واملتتدن الستتنية متتن بطشتتات الرا ضتتة ام يعرضتت ا عتتن هتتذه الفتتتاوى الضتتالة املضتتلة 
 ويلق ا هبا ضدريا 

 قتط دون الفتاسخ علتى  انيا : ما صحة هذه الدع ى من اهنم عيك ن ن محتاخ الهتل الستنة ضتد محتاالت الرا ضتة 
اهل السنة وعلتى اجملاهتدين حت  عنتدما تتأيت إلتيدم االوامتر متن ييتادةم العستكرية التيت هتي بيتد القت ات الصتليبية 

  إهنم لن ينفذوها حسب زعمدم
 الريا : ما هت  حكتم متن اخنتر  يف اجلتيش والشترطة متن اهتل الستنة هبتذه التدوا ع وهبتذه الفتتاوى وهتل تعتترب هتذه 

 ذه الفتاوى مانعا من احلكم عليدم بالكفرالدوا ع وه
سابعتتا : ثيتتت  يكتتت ن تصتتترف اجملاهتتتدين متتتع هتتتمالء مستتتقب  ملتتتا ينررطتتت ا يف اجلتتتيش والشتتترطة او يتقتتتدم ا طتتت اب  
للكش  عند التقدم لتعاوز امتحانات القب ل للعيش والشترطة وهتل يبتادس اجملاهتدون بقتتلدم ويتتاهلم ام ينتظتروا 

فتاسات علتى إَ اننتا اجملاهتتدين بعتد ان تُرثت ا حت  تتدسب ا وتستلح ا وصتاسوا عتدما يف يتتد حت  يبتدء هتمالء بشتن ال
الكفتتتاس الصتتتليبيني واعتتت اهنم متتتن املرتتتتدين ضتتتد اَ اننتتتا اجملاهتتتدين الن اّلتتتب اَ اننتتتا اجملاهتتتدين االن متتتن تنظتتتيم 

الستنة متن هعمتات  القاعدخ و،اعة انصاس السنة على اخلص ص يرى ان دوس همالء لن يت ي  علتى محايتة اهتل
الروا ت بل عتيمتد اىل شتن الفتاسات متع القت ات الصتليبية ضتد اَ اننتا اجملاهتدين ويتد حتدد متن يبتل مريتل هتذا 

 ويلة يليلة هم من احنازوا اىل اجملاهدين وويف ا معدم ثما بلفنا من اَباس واهلل اعلم.
 

 اجلتتتتت اب : 
لتت  عليتتك  وبعتتدين جتتاي ساجتتع  تتاين  عفتتا اهلل عنتتا يففتتر اهلل لنتتا ولتتك   انتت  حتتا  عشتترين عتتمال وتقتت ل ط  

 وعنك.
 على ثل حال.

 ج اب السمال األول : 
ال نستطيع ان نسّمي بلك إع نا من الشتيخ ايب مصتعب سمحته اهلل وا َت خ يف تنظتيم القاعتدخ او جملتَ شت سى 

ريط التتذي بريّتته األمريكتتان اجملاهتتدين   كتتل التتذي وسد إمنتتا وسد يف ثتت م ّتت  سمستتي  وهتت  متتا وسد يف اجلتتزء متتن الشتت
وزعمت ا اهنتتم حصتل ا عليتته يف مداأتة لتتبعت مراثتز اجملاهتتدين  ويتتال ا إنته نستترة ّت  متترسخ متن شتتريط الشتتيخ ايب 

 مصعب املرئّي الذي نشره جملَ ش سى اجملاهدين بعن ان "هذا ب غ للناس".
  دذا واضح انه ّ  سمسي..
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 لتفاؤل والتبش . قد يك ن الشيخ سمحه اهلل ياله على عبيل ا
 ويد يك ن ياله على عبيل الت يع والفكرخ اليت ب يتم اعتماُدها بعُد.

  دذا ليَ شيلا معتمداك سمسيا ح  ننايشه ونعلق عليه.
والتتراي املبتتدئ التتذي ال اعتقتتد انتته ضتلتت   يتته ا َتت خ هتت  ان االحتفتتاض بتتاألس، وإيامتتة دولتتة او إمتتاسخ مبعناهتتا 

وممعستتات علتتى األس،...اخل هتتذا ّتت  ممكتتن وال مناعتتب اذن  وحنتتن يف حالتتة  االصتتط حي املتضتتمن ألس،
 حرب عصابات مع عدّو شرس وعايت.!

 هذا ال ضتل   يه إَ اننا وال ضال   يه احد.
 واهلل اعلم.

 ج اب السمال الرياين :
 بلك   دذا نعتقد انه  يما يتعلق مبسألة اخنرا  اهل السنة يف اجليش والشرطة العرايية  ودع خ بعت اجلدات إىل

 من املنكر العظيم اهنا دع خ هدامة مبطاتلة تصّد عن عبيل اهلل وتفسد يف األس،.!!
ويد ثتبُ  مع بعتت ا َت خ املشتايخ بيانتا يف هتذه املستألة  و  إسعتاله إىل إحتدى اجلدتات ا ع ميتة ا عت مية 

لته ينَشتتتُر يريبتا  وهتت  ضتصتر يل اجلت اب علتى هتتذا لتتت ىل ،تع الت ييعتات لتته متن املشتايخ إن امكتن  ذ نشتتره  ولع
 السمال وهذا نصه : 

 ]بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل سب العاملني والص خ والس م على نبينا ممد وعلى آله وصحابته ا،عني

ََ ان يفلتتَب اجملاهتتدين يف عتتبيل اهلل  مبتتا لديتته متتن يتت خ  إن العتتدّو الصتتلييّب الفتتازي لتتدياس ا عتت م يف العتتراق يتتد يتتل
إىل مكتتر جديتتد  -َيّتتبدم اهلل–ثبتت خ وتقنيتتة  ائقتتة وآلتتة عظيمتتة  وادسثتت ا اهنتتم ثتتان ا يف ّتتروس   لعتتأت شتتياطينه 

عاماده االعتعانة بشرصيات و،اعات من املنا قني املنتسبني إىل اهل السنة  وبعت ضعفاء ا مان ومكتدودي 
اداخ لتته يف حتترب اجملاهتتدين  ويفتتّرق هبتتا ،تتل اهتتل الستتنة  ويبتتذس  العتتزائم  ليتكتتئ علتتيدم يف تأعتتيَ يتت اتا تكتت ن

 الفتنة بيندم واخل ف والشقاق.!
 وبلك من َ ل الدع خ إىل تط ّع سجال وشباب اهل السنة يف اجليش والشرطة العراييني.

ليبيني متتن ومعلتت ٌم ان يتت ات األمتتن العراييتتة متتن جتتيش وشتترطةا ّو أتتا هتتي تتت  ييتتادخ املرتتتدين متتن عمتت ء الصتت
الرا ضة والعلمانيني والزنادية املاسيني  والكل بعد بلك ممَتر بأمر امريكا مشتم ل برعايتدتا وهيمنتدتا  ّت  َتاس ا 

 141يف اجلملة عن إسادةا. يال تعاىل }َوَلْن جَيَْعَل اهلُل لاْلَكا ارايَن َعَلى اْلُمْممانانَي َعباي ك{النساء : 
 

يف زالت بعت العلماء مستمسكاك هلم يف ما يسع ن إليه من امترا شتنيع   -ولألع –ويد وجَد همالء املفت ن ن 
 خمالفني بذلك احلق ال اضح اجللّي املتقرس بنص ص الشريعة املطدرخ  بشبها واوهام.!

يانتة هلل ولدينته  عتائلني اهلل تعتاىل  ملتن -وإننا إب ننكر بلك ونراه زلةك شنيعة ممن صدس منه  او تلبيساك وإ ستاداك َو
 اهلدايَة للص اب. -اَطأ
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 إننتتا نتتدع  املستتلمني متتن اهلنتتا يف العتتراق  اهتتل الستتنة واجلماعتتة  اهتتل احلتتق واتبتتاع النتتيّب صتتلى اهلل عليتته وعتتلم 
وصتتتحابته األَيتتتاس إىل احلتتتذس متتتن هتتتذه الفتتتتاوى اخلاطلتتتة وتلتتتك التتتدع ات الضتتتالة  ونبتتتنّي ان التعنّتتتد يف اجلتتتيش 

ردخ هتتذه وتتت  إشتتراف العتتدّو الصتتلييّب   هتت  حتتراٌم ممنتت ع  ّتتُ  مشتتروع  بتتل هتت  والشتترطة العتتراييني تتت  دولتتة التت
عتتتبيل إىل الكفتتتر والتتتردخ  بتتتل هتتت  ثفتتتر وسدخ يف بعتتتت صتتت سه   عتتتانتدم للصتتتليبيني وَتكيتتتندم إيتتتاهم متتتن بتتت د 

ُدْم{املائدخ نتْ ْنُكْم  َإانَُّه ما  .51املسلمني  يال تعاىل : }َوَمْن يَتتَتَ هلَُّْم ما
ان ضتل   يه العلماء وال يتنازع  يته الفقدتاء  ل جت ه  -مبقتضى اص ل العلم والفقه–ألمر مما ال ينبفي وإن هذا ا

 عديدخ شديدخ ال ض ح مندا : 
ان هتتذه منايضتتة لل اجتتب املتعتتنّي التتذي هتت  جدتتاد الكفتتاس الصتتليبيني الفتتزاخ لبلتتد ا عتت م واملرتتتدين املتت الني  -1

هلم وا،تع العلمتاء علتى وجت ب بلتك علتى األعيتان يف التدائرخ الضتيقة القريبتة التيت هلم   إن اهلل امر املسلمني بقتا
تتسع ـسب احلاجة ح  تصتل الكفايتة   كيت  يترتك املستلم هتذا الفتر، املتعتني عليته  وال يكتفتي بتذلك بتل 

م  الرا ضتتية يتتأيت بنقيضتته ويكتتتتُب يف جتتيش الكفتتاس   وهتت  جتتيش احلك متتة املرتتتدخ امل اليتتة للصتتليبيني العميلتتة هلتت
العلمانية اليت هي َليط مشموم من ان اع الكفر والزندية واملروق من التدين   يكت ن جنتديا يف جيشتدا وشترطتدا 
يأَتر بأمرها وحيمل ل اءها ويتدا ع عندتا وعتن مشتروعدا واهتدا دا  وينصتر الكفتاس وحيمتيدم ويتعتر، للمت ت متن 

تُذوا اْليَتُدت َد َوالنََّصتاَسى اَْولايَتاَء بَتْعُضتُدْم اَْولايَتاُء بَتْعتتا اجل جناح مشروعدم  يال تعاىل }يَا اَيتَُّدا الَّت ذايَن آَمنُت ا اَل تَتتَّرا
ُدْم إانَّ اهلَل اَل يَتْدداي اْلَقْ َم الظَّالامانَي{املائدخ :  نتْ ْنُكْم  َإانَُّه ما  51َوَمْن يَتتَتَ هلَُّْم ما

ي متتن املتعن تتد حتمتتاك وال مالتتة ان يقتت  يف وجتته إَ انتته ان التعنّتتد يف يتت ات اجلتتيش والشتترطة العراييتتة يقتضتت -2
اجملاهتتدين يف عتتبيل اهلل املتتدا عني عتتن التتدين والعتتر، واألس،  التترا عني سايتتة ال إلتته إال اهلل  وان يقتتاتلدم وهتت  يف 

 ص  الكفاس مكريّرا لس ادهم يف ايل األح ال  ماسبا معدم للمسلمني يف اح ال اَرى.!
تداْم يَتاُل ْا  اتيَم ُثنتُتْم يَتاُل ْا ُثنَّتا ُمْسَتْضتَعفانَي يفا اأَلْس،ا يال تعاىل : }إانَّ   يَتاْلَ ْا الَّذايَن تَتَ  َّاُهُم اْلَمآلئاَكتُة ضَتالاماي اَنْتُفسا

ُروْا  ايَدتتا  َُأْولَتتتلاَك َمتتْأَواُهْم َجَدتتنَُّم َوَعتتاءْت َمصا اك{النستتا تتَعةك  َتتُتَدتتاجا ويتتال تعتتاىل : }يَتتا  91ءَابَْ َتُكتتْن اَْسُ، اللّتتها َواعا
تتتتتُذوا َعتتتتتُدو ي َوَعتتتتتُدوَُّثْم اَْولايَتتتتتاء تُتْلُقتتتتت َن إالَتتتتتْيدام باتتتتتاْلَمَ دَّخا َويَتتتتتْد َثَفتتتتترُ  تتتتتَن اَيتَُّدتتتتتا الَّتتتتتذايَن آَمنُتتتتت ا اَل تَتتَّرا َتتتتتا َجتتتتتاءُثم م  وا مبا

 1احلَْق {املمتحنة
تعاىل وإ ساد مشتروع اجلدتاد والطعتن  ان هذا التعّند عبيل إىل التلبيَ على املسلمني والصّد عن عبيل اهلل -3

ى ا اذْا يف اجملاهدين وبّ  الفتنة بيندم وبني النتاس. يتال اهلل تعتاىل : }َوتَتَعتاَونُ ْا َعلَتى الْترب  َوالتتَّْقتَ ى َواَل تَتَعتاَونُ ْا َعلَت
{املائدخ  2َواْلُعْدَوانا َواتتَُّق ْا الّلَه إانَّ الّلَه َشدايُد اْلعاَقابا

عنّتتتد يف هتتتذه القتتت ات اخلبيريتتتة عتتتيأَتر بتتتأمر يتتت ادا ثفتتترخ  ستتتقة  عتتترخ  وعيستتتمع الكفتتتر يف ثريتتت  متتتن ان املت -4
األحيتتان  وعتتيرتّّب علتتى ايتتدي النصتتاسى واوليتتائدم  او علتتى ايتتدي الرا ضتتة والعلمتتانيني. يتتال تعتتاىل }َوإاَبا سَاَيْتتَ  

ُدْم َحتت َّ ضَُ  تتْيطَاُن  َتتَ  تَتْقُعتتْد بَتْعتتَد الَّتتذايَن َضُ ُضتت َن يفا آيَاتانَتتا  َتتَأْعراْ، َعتتنتْ تتيَتنََّك الشَّ َّتتْ اها َوإامَّتتا يُتْنسا  ُضتت ا يفا َحتتداي ا 
 68الذ ْثَرى َمَع اْلَقْ ما الظَّالامانَي{األنعام : 

ان املتعنّتتد معدتتم مكريّتتتٌر لستت ادهم ناصتتٌر هلتتم عتتاعا يف دعمدتتم وإجنتتاح مشتتروعدم اللعتتني  مبعتترد وي  تته يف  -5
تتتتتتتتت اك صتتتتتتتتتّفدم  َتتتتتتتتتابٌل للمستتتتتتتتتلم ني اجملاهتتتتتتتتتدين يف عتتتتتتتتتبيل اهلل تعتتتتتتتتتاىل. يتتتتتتتتتال اهلل تعتتتتتتتتتاىل : } َتتتتتتتتتَ  َتُكتتتتتتتتت َننَّ َضدا
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ويال تعاىل :  20ويال تعاىل : }إانَّ الَّذايَن حُيَادُّوَن اللََّه َوَسُع َلُه اُْولَلاَك يفا اأَلَبل نَي{اجملادلة 86ل ْلَكا ارايَن{القصص
 119الّلَه وَُث نُ ْا َمَع الصَّادايانَي{الت بة }يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آَمُن ْا اتتَُّق اْ 

ان اي  ائدخا او مصلحةا يرج ها املتعّند من بلك هي ّ  معتربخا ألهنا مصتادمة لتنّص التدين وحكتم الشترع  -6
البتتنّي اجملمتتع عليتته واملتتدل ل عليتته بأدلتتة ثريتت خ واضتتحة جليّتتة   دتتي ليستتْ  مصتتلحة شتترعا  وإمنتتا هتتي اهتت اء ودواعا 

تيبَتَنا َدائاترَ اهنزام ٌخ  َتَعَستى ية. يال اهلل تعاىل : } َتتَتتَرى الَّتذايَن يفا يُتلُت هبااْم َمتَرٌ، ُيَستاساُع َن  اتيداْم يَتُق لُت َن خَنَْشتى َاْن ُتصا
داْم نَادامانَي{ َ بااْلَفْتحا اَْو اَْمرا ماْن عاْنداها  َتُيْصباُح ا َعَلى َما َاَعرُّوا يفا اَنْتُفسا  52املائدخ : اهلُل َاْن يَْأيتا

ان ا رح الناس هبذا التعّند واثريرهم اّتباطا به واحرصدم عليدم واثريرهم اعتتفادخ منته  هت  العتدّو الصتلييّب  -1
 الفازي لعنه اهلل.

ان التتتداعي إىل التعنّتتتد املتتتذث س إمنتتتا هتتت  يف احلقيقتتتة التتت هن : حتتتب التتتدنيا وثراهيتتتة املتتت ت )وثراهيتتتة القتتتتال(  -8
ستت مة والدعتتة.. هتتذا متتع ان القتتدسخ عنتتد اهتتل الستتنة لتتدحر العتتدو والفلبتتة علتتى الكفتترخ والرضتتى بالتتدون وحتتّب ال

بتأن اعدم م جتت دٌخ ـمتد اهلل لتت  اعتتقام ا علتتى اجلتادخ  وصتتربوا و بتت ا وويفتت ا متع إَتت اهنم اجملاهتدين املستتابقني إىل 
دتتاد والصتترب واملصتتابرخ واملرابطتتة  النفتت .  التتذي يتتدع  النتتاس للتعنّتتد املتتذث س  ويفتتيت هلتتم بتته يبتتل ان يتتأمرهم باجل

ُوْا َوَصتاباُروْا َوسَاباطُت ْا َواتتَّ  ُقت ْا اللّتَه َلَعلَُّكتْم ّاّ  هلم آمٌر باملنكر  والعياب باهلل. يال تعاىل : }يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آَمنُت ْا اْصتربا
ُوا َوتَتتتَُّقتت ا َويَتت 200تُتْفلاُحتت َن{آل عمتتران َْمَستتةا ويتتال تعتتاىل }بَتلَتتى إاْن َتْصتتربا تتْن  َتتتْ ساهاْم َهتتَذا ُمْتتدادُْثْم سَبُُّكتتْم خبا ْأُت ُثْم ما

ويال عز وجل : }يَا اَيتَُّدتا الَّتذايَن آَمنُت ا إان تَنُصتُروا اللَّتَه يَنُصترُْثْم 125آاَلفا ماَن اْلَم َئاَكةا ُمَس  مانَي{آل عمران : 
 1َويُتريَب ْ  اَْيَداَمُكْم{ممد

ت اصتتحاب هتتذه التتدع خ للتبلتتيَ علتتى املستتلمني يف هتتذا األمتتر إمنتتا هتتي دعتتتاوى ان ثتتل متتا يشتتّبه بتته بعتت -9
ياالت وامايّن ثاببات  من مريل زعمدم اهنم هبذا التعنيد يساأ ن يف اعتتباب األمن  واعتقراس البلتد  وبنتاء  َو

يكت ن هلتم نصتيب  الدولة العرايية! ومنع عيطرخ طائفة واحدخا علتى الدولتة زعمت ا  ومحايتة اهتل الستنة زعمت ا  وان
 يف امللك مع الرا ضة زعم ا.!

وثتتتل بلتتتك يف ال ايتتتع لتتتيَ بشتتتيء  بتتتل الستتتيطرخ للصتتتليبيني والتتتروا ت والعلمتتتانيني املنتستتتبني للطتتتائفتني ّو أتتتا  
علتتى –واهليمنتتة األمريكيتتة لتتن ترضتتى إال مبتتا ي ا قدتتا وضتتدم مصتتاحلدا  واجلتتزء املشتتاس إليتته علتتى انتته متتن اهتتل اخلتت  

هتتم جتتزء مستضتتع  حقتتُ  القتتدس عتتاجٌز ال يقتتدس علتتى شتتيء بتتل هتت  داَتتل تتت  عمتت م  -ن نّيتتتهالتستتليم ـستت
علطة الكفترخ األصتليني واملرتتدين.! وثيت  ضطتر علتى يلتب مستلم ان يستعى يف اعتتتباب األمتن للعتدّو الكتا ر! 

 املاسيني!! واي دولةا هذه اليت يسعى لتشييدها بإشراف العدّو الصلييّب وسبائبه العلمانيني والرا ضة
 واهلل املستعان.
 وباهلل الت  يق.

 }واهلل ّالٌب على امره ولكن اثرير الناس ال يعلم ن{.
 واحلمد هلل سب العاملني.

 وصلى اهلل وعلم وباسك على عبده وسع له ممد وآله وصحبه والتابعني هلم بإحسان.[
 انتدى نص البيان املشاس إليه.
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 ش والشرطة  ينبفي ان ان يك ن  يه تفصيل : واما حكم همالء املنررطني يف اجلي

 األصل يف احكام القتال والقتل ان ثل من ه  يف ص  العتدّو  وهتذا اجلنتدي يف اجلتيش او الشترطة هت  اضدتر 
 ص سخ للك ن يف الصّ    إننا نقتله ول  ثان شيخ ا ع م وعلى ساعه املصح .!

 واما تكف  اعياهنم بعد بلك  ينظر يف ثل على حدخ.
والصن  املنرر  يف اجليش والشترطة متن سجتال اهتل الستنة املشتاس إلتيدم  بنتاء علتى  تتاوى بعتت اهتل العلتم او 
اهل الض ل ممن يظن ن  يدم اخل  وبناء على ت جيه من ،اعات إعت مية حيستن ن الظتن  يدتا  نرجت  اهنتم هبتذا 

  لكتتن متتن حتتاد عتتن تلتتك التتدوا ع واحلتتدود العتتذس ليستت ا ثفتتاساك بستتبب هتتذه التتدوا ع وهتتذه الفتتتاوى املشتتاس إليدتتا
املزع مة واخنر  يف يتال اجملاهدين  نحكم عليه بالكفر الستكابه نتايت املظتاهرخ للكتا رين علتى املتممنني  وهكتذا 

 ل  استكب شيلا من املكفرات األَرى  اعابنا اهلل وإياثم من مض ت الفنت.
 واهلل اعلم.

 هلم ام ينتظرون ح  يبدا همالء بشن الفاسات على إَ اننا اجملاهدين...!واما هل يبادس اجملاهدون بقتلدم ويتا
  قد تضمن السمال ج ابه..!

 طبعا   ال نأمرهم ان ينتظروا ح  يشن همالء الفاسات عليدم ويقتل هم..!
 هذا ّ  ممكن   وال يق له ال عقل وال شرع.!!

!..  ا َ خ يف حربا
 ه.وهمالء يف ص  العدّو وجن ٌد من جن د

 ملك ن الشرعية لقتاهلم ويتلدم إبا ثان ا ضا  ن مندم اخليانة. -ـمد اهلل- اجملاهدون 
 واخلط   العريضة واضحة.

يبقى بعد بلك هل يبادسون بضرهبم عند التعنيد وعند الكش  والفحص الطيب واالعتعداد للتسعيل واالخنرا  
يستتكت ن عتتندم إىل حتتني  او حتت  يتعتتامل ا معدتتم بنتت ع   او يرتثتت هنم إىل مرحلتتة اَتترى  او حيتتاول ن تييتتدهم و 

تت  بلتتك  هتتذا ثلتته ممتتا هتتم خم َّلتت ن  يتته إن شتتاء اهلل   تعامتتل حيتتتاج ن إليتته ويتترون انتته ضتتدم مصتتلحة اجلدتتاد  اّو
 يفعل ن  يه ما يرونه األصلح بعد الدساعة والتشاوس وثل ما يلزم ال اب يراس صحيح. واهلل امل  ق.

 .واهلل عز وجل اعلم

 

 عمال األا : عكرمة املدؤ 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 جزاك اهلل َ ا شيرنا الفاضل وو قك اهلل ملا تبه وترضاه
 واسج  ان يتسع صدسك ألعللة ا َ خ
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 إمسح ىل شيرنا ىل بعت ا عتفساسات
ات الشتيعية املستلحة عتتمريل _مابا تت يع ان حيدد ىف العراق بعتد إنستحاب امريكتا بتإبن اهلل ! وهتل امليليشتي1

يلقتتا للمعاهتتدين ! وثيتت  عتتيتعامل اجملاهتتدون متتع هتتذه امليليشتتيات ! وهتتل مكتتن ان تقتت م إيتتران بفتتزو العتتراق ! 
وهتتل تت يتتع ان يكتت ن هنتتاك إيتتتتال بتتني الفصتتائل اجلداديتتة ! ومتتا ساى  ضتتيلتكم ىف جملتتَ شتت سى اجملاهتتدين ىف 

اق دولة إع مية ومكن  يدا لدين اهلل , مبعو ما هت  الستيناسي  القتادم العراق ! ومابا تت يع ن بعد ان يصبح العر 
هل عيق م اجملاهدون مبحاسبة الدولة اجملاوسخ مريل جزيرخ العرب  ثمال مشروع إَترا  املشترثني متن جزيترخ العترب 

 هذه املرحلة!األسدن لفتح جبدة واععة حملاسبة اليد د ـرية ! ومبا تنصح ن اجملاهدون ان يفعل ا ىف  , او
 

 اجلتتت اب : 
 احلمد هلل.

 السمال مرثب من عدخ اعللة   لنتكلم عليدا  قرخ  قرخ :
 ]مابا تت يع ان حيدد ىف العراق بعد إنسحاب امريكا بإبن اهلل![

واهلل يا اَي الكرمي  انسحاب امريكا إبا حصل إن شاء اهلل   سيك ن شيلا ثب اك  وعتنت  عنته تت الت عظيمتة 
 اب   يما نت يع واهلل اعلم.يف الع

 ه  يد يسّمى انسحاباك ..
 ولكن يد يك ن ايضا هروبا ثب اك واهنياساك وانكساساك ما بعده انكساس.

عتيك ن نصترا ألمتتة ا عت م  وألبنائدتا اجملاهتتدين يف عتبيل اهلل  وعتيك ن ضتتربة ال مرييتل هلتا لدولتتة اليدت د علتتيدم 
 دخ اجملاوسخ للعراق وجلميع دول الردخ يف ب دنا ا ع مية.!لعائن اهلل  وعتك ن ضربة لدوي ت الر 
 عتك ن الفلبة بإبن اهلل للمعاهدين.

وعتتيعل  صتت ةم وترتفتتع ثلمتتتدم وعتتتداهبم التتدنيا  وعتتيك ن عنتتدهم  رصتتة اثتترب للتفيتت  وا صتت ح التتذي ننشتتده 
 ونسعى له.

 ة ايضا ا  اجاك..عيدَل الناس يف دين اهلل ا  اجاك  ويدَل ن يف احلرثة ا ع مي
 وعيك ن للمنا قني شأن آَر سمبا..!

 وعينضم إىل يا لة اجلداد ثري  من املرتددين  وثري  ممن  ل  لعذسا او لف  عذس..
 وعرتى ععائب..

ومتتن التحتت الت املت يعتتة : احلتترب متتع الشتتيعة يف العتتراق واجلزيتترخ واخللتتي   وتصتتادم اجملاهتتدين بشتتكل مباشتتر متتع 
 إيران.

تعد نفسدا يف م يت  ضتعي  ماصتر متن يبتل اجملاهتدين  يف ا فانستتان  ويف باثستتان بعتد ان تتحترسا وإيران ع
من يبضة امريكا إن شاء اهلل  وتصل  يدمتا تت الت ن عيتة لصتاحل ا عت م واملستلمني  ومتن ياتتبَتتل اجملاهتدين يف 

 العراق واجلزيرخ واخللي   وح  من داَلدا )إيران(.
 خ يف  لسطني وتعل  ساية اجلداد احلق.عتحصل تف ات ثب  
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ودويلة اليد د عتعد نفسدا يف متأزق تتاسضي وسعتب ّت  مستب ق  وال نستتبعد م جتة هعترخ وهتروب لليدت د متن 
  لسطني.

 يتقتتّدم ن علتتى تريبّتت ا إىل الشتتام  عتت سيا ولبنتتان واألسدن   -شتتّر ه اهلل-وعتتيتمر اجملاهتتدون يف مشتتروعدم الستتامي 
 ايضا ومن اضع  واوىل نقاطدا الك ي ..!! وإىل جزيرخ العرب

 وتك ن  رصة إَ اننا يف الص مال اثرب  ويف اجلزائر والصحراء  ويف ّ ها..
 والتف ات املت يعة يف ا فانستان وباثستان تبع  على عروس ثل مسلما إن شاء اهلل.
اولتة االنتفتا  والستيطرخ  ولكتن وانكساس امريكا وهزمتدا عتتفري بعتت القت ى الكتا رخ بتالتحرك ومتلء الفتراغ وم

احلمد هلل  ليَ هناك ي خ يبدو اهنا يف املدى القريب تستطيع ان تشكل َطراك ثب اك علتى امتة ا عت م او  يت  
  رعاهنا األبطال.

وباجلملتتتة  تتتإن اهنتتتزام امريكتتتا وانكستتتاسها يف العتتتراق عتتتيمدي إىل تراجتتتع ثبتتت  ومتتتدّوي يف دوسهتتتا القبتتتيح ومستتتت ى 
تلدا يف شمون العاب.عيطرةا و  َّ  تد

 وعتك ن احداد واحداد..
 يصعب على ا نسان  يل ثل شيء  إنه شيء ثب  بكل املقاييَ.!

 لكن الشك ان العاب مقدم على حروب وحروب.
 وال شك ان العايبة للتق ى وللمتقني.

ضتتترها متتتن َتتتذهلا وال متتتن وان احلرثتتتة اجلداديتتتة يف تقتتتدم بتتتإبن اهلل   ماضتتتية نا تتتذخ علتتتى سعتتتلدا ال تلتفتتت  وال ي
َالفدتتتا حتتت  يفتتتتح اهلل هلتتتا  وعتتتيك ن ابطاهلتتتا التتتذين هزمتتت ا األمريكتتتان وطتتتردوهم َتتتائبني وتصتتتّدوا ألعظتتتم ّتتتاسخ 
صتتليبية علتتى ا عتت م واملستتلمني هتتم ابطتتال تتتاسضّي ن  ونستتأل اهلل عتتز وجتتل ان ينصتترهم يف متتا بعتتد احلتترب ثمتتا 

 م ائمة هدىك.نصرهم  يدا  وان يلدمدم سشدهم دائما وجيعلد
 والفائز دائما ه  من اطاع اهلل تعاىل وصدق واَلص  وثان هلل عبداك.

 نسأل اهلل ان جيعلنا وإياثم من الفائزين املفلحني.. آمني
ويد ثتبُ  يبل  رتخ مقاال بعن ان "ما بعد هزمة امريكا" تناول   يه بعت ج انب هذا األمر املت يع  وه  منش س 

 ّو ه.يف منتدى انا املسلم 
 وخبص ص العراق   املت يع ه  :

 تّ ل احلرب إىل م س حرب السنة والرا ضة.. -
ص صا من جدة البصرخ. -  احتمال ثب  جداك لتدَل عا ر من يبل إيران يف العراق  َو
تتدي  بعر عظيم وَمتد ل يف دوائر املرتدين يف ثردعتان العراق  ويف الدول اجملتاوسخ عتيد ع هتذا التذعر اهلائتل مر  -

ثردعتتتتان إىل ان يك نتتت ا ايتتترب إىل الرا ضتتتة وحلفتتتاء هلتتتم ضتتتداَ علتتتى اجملاهتتتدين واهتتتل الستتتنة  وعيستتتتمر استبتتتاك 
 واضطراب م اي  النعا  احلائرخ يف حك مات اجلزيرخ واخللي  واجل اس العرايي.!!

والشتتتيعة  احتمتتتال ثبتتت  واثيتتتد حلصتتت ل تقستتتيم للعتتتراق علتتتى اعتتتاس عريتتتي وطتتتائفي   ينفتتترد الستتتنة مبنتتتاطقدم -
 مبناطقدم واألثراد يف ،اهلم ثما هم.
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 اند اع احلرثة اجلدادية إىل الت ّعع يف اجتاه اجلزيرخ والشام. -
 َفة الضفط على احلدود  وتد ق اعداد ثب خ من شباب األمة للعداد يف العراق واملنطقة. -
 وباجلملة ما نت يعه ه  َ  ثري   واهلل اعلم. -
 يعية املسلحة عتمريل يلقا للمعاهدين![]وهل امليليشيات الش 

 111يال اهلل تعاىل : }َلن َيُضرُّوُثْم إاالَّ اَبكى َوإان يُتَقاتاُل ُثْم يُتَ لُّ ُثُم اأَلُدبَاَس ُذَّ اَل يُنَصُروَن{آل عمران
 عيمريل ن ابىك ثما يال اهلل تعاىل  ومن اصدق من اهلل يي .

 ولن يضروا اجملاهدين إن شاء اهلل.
احقر من ان يشكل ا َطرا او ضرساك  إهنم اهل الشرك واخلت ف واجلتنب  متردوا علتى النفتاق والتقيتة واعتتمراء  إهنم

 العاس واخلزي  اهل الكذب وال ضاعة.
 همالء ال يشتفل ن إال يف ضل ي ى ثا رخ ثب خ تميدم وتشكل هلم عنداك وضدراك..

س والباطتل  وينفترد هبتم اهتل الستنة  سترتاهم احقتر وابل اما حني يندزم عندم بلتك الشتيطان  وينتزاح عتندم الفترو 
 واَزى مما تتص س.

نعم عتبقى هلم إيران عنداك إىل حتني  لكتن إيتران عتتنفتح عليدتا مشتاثل ثبت خ متن عتدخ جدتات  وعنتدما تكت ن 
 احلرب مباشرخ مع الشيعة وإيران  الفلبة ألهل السنة إن شاء اهلل.

 عراق![]وهل مكن ان تق م إيران بفزو ال 
 ّزو العراق مبعناه الكامل  ال.

ولكتتتن مكتتتن ان تتتتتدَل بق اةتتتا وحشتتت دها يف املنتتتاطق الرا ضتتتية اجلن بيتتتة متتتن جدتتتة البصتتترخ وشتتتط العتتترب  وَتتتتّد 
 املليشيات الرا ضية امل الية هلا بالق ات والس ح بشكل عا ر ثالدبابات ّو ها.

 ادية![]وهل تت يع ان يك ن هناك إيتتال بني الفصائل اجلد 
ال نت يتع بلتتك   ولتن يكتت ن إن شتتاء اهلل تعتاىل   اجملاهتتدون واعت ن  تتايد ن ألمتترهم  مستت عب ن للتعتتاسب  وهتتم 

 ـمد اهلل إَ ان مت ال ن متعاصم ن متحاب ن.
 ح  ل  بقي  اجلماعات متعددخ   سيستمر التعاون والتنسيق  إىل ان ييسر اهلل ال حدخ يف نطاق ا،ل واوعع. 

 ان جيمع صف ف املسلمني ويمل  بني يل هبم.نسأل اهلل 
 ]وما ساى  ضيلتكم ىف جملَ ش سى اجملاهدين ىف العراق![ 

 تقدم الك م  يه.
]ومابا تت يعت ن بعتد ان يصتبح العتراق دولتة إعت مية ومكتن  يدتا لتدين اهلل , مبعتو متا هت  الستيناسي  القتادم هتل  

جزيتترخ العتترب  ثمتتال مشتتروع إَتترا  املشتترثني متتن جزيتترخ العتترب,  عتتيق م اجملاهتتدون مبحاسبتتة الدولتتة اجملتتاوسخ مريتتل
 اواألسدن لفتح جبدة واععة حملاسبة اليد د ـرية ! ومبا تنصح ن اجملاهدون ان يفعل ا ىف هذه املرحلة![

 اضن ان يدسا من اجل اب على هذا السمال يد حصل  يما تقدم.
 وازيد هنا بعت الت ضيحات : 
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إع مية ومكتن  يدتا لتدين اهلل"  دتذا يتد يكت ن اليتزال مبكتراك  ولتيَ علتى اهلل مبستتنكرا   "ان يصبح العراق دولة
 وما بلك على اهلل بعزيز  نرج  سمحته عز وجل و تحه املبني.

 لكن املقص د ان ن حظ األعباب والسنن.
ان يظتل العتراق  العراق ثكتل مقبتل علتى انقستامات متملتة وحتروب إضتا ية  ومدمتا يكتن متن امتر  تاملت يع هت  

رجتتت  َائبتتتة جتتتتر ابيتتتال اخلتتتزي والندامتتتة  او بقيتتت  إىل ان يشتتتاء اهلل   تتتإن  عتتت اء اهنزمتتت  امريكتتتا وانكستتترت َو
العراق عيظل عاحة جداد ونقطة جذب وبتمسخ صتراع بتني احلتق والباطتل وبتني ط ئتع األمتة اجملاهتدخ وبتني اعتداء 

يلعتتتة إمتتداد للحرثتتتة اجلداديتتة  واهلل اثتتترب  وهلل العتتتزخ  امللتتة واألمتتتة  وعتتيظل مصتتتنعاك للرجتتال والبطتتت الت  وعتتيظل
 ولرع له وللمممنني ولكن املنا قني ال يعلم ن.

  نش ء دولة يف العراق باملعو الكامل  لسنا مستععلني عليه.
 عيأيت ويته سويداك.

ومكتن تستميتدا ان تتكت ن نت اخ تلتك الدولتة ا عت مية املنشت دخ   -إبا َرج  امريكا بليلة حقت خ–لكن مكن 
 دولة او إماسخ او ّ  بلك.

ص صا األنباس.  وامل يع احملتمل هلا ه  مناطق اهل السنة  َو
احلترص علتتى تأعتيَ دولتتة بتاملعو املعتتروف )املتضتمن ل حنيتتاز إىل اس، متددخ  ووجتت د  -يف نظتتري–وال ينبفتي 

بلتتتتتتك   إهنتتتتتتا تستتتتتتتدلك  ممعستتتتتتات وإداسات علتتتتتتى األس،  وشتتتتتتعب منحصتتتتتتر يف اس،...اخل( وال التستتتتتترع يف
الطايات  وتك ن هتد ا عتد ك للعتدّو   والعتدّو اجلبتان )األمريكتان واوليتاؤهم( عصتّيدم ط يلتة وهتي اعتلحة اجلتّ  

 واعلحة الدماس الشامل   يعب احلذس من بلك.!!
 نسأل اهلل تعاىل ان جيعل ثيد األعداء يف حن سهم.
 معتو الدولتة ويف ي ةتا حاليتاك  ألهنتم عتلطان لته نت ُع َتكتني  واجملاهدون هتم ـمتد اهلل تعتاىل )اعتو ،تاعتدم( يف

 وإبا  تح اهلل عليدم وهزم عدّوةم الفاجرخ امريكا  إن علطاهنم عيك ن اي ى واعز وامكن     يستععل ا.
ويد بثرُت مسألة "اعتد ك الطايات" ويصدت ان ا صتراس علتى التحت ل متن طت س احلرثتة إال الدولتة يبتل اوانته 

دلك جتتزءاك ثبتت ا متتن طايتتة اجملاهتتدين  داسخ هتتذه الدولتتة واحلفتتاض عليدتتا  واجملاهتتدون طتتايتدم متتدودخ علتتى يستتت
 برثتدا واحلمد هلل  نسأل اهلل ان يزيدهم برثة وي خ و ض .

وهناك صيغ مكن للمعاهتدين ان يلعتموا إليدتا يف هتذه املرحلتة  داسخ شتمون النتاس والتب د  ـيت  يك نت ن هتم 
ني املديمنني  وت ثل إداسخ شمون الب د والعباد إىل الق ى االجتماعية احمللّية  واحلمد هلل يف الناس ٌَ  ثريت  املشر 

ويتت ى ثبتت خ مكن نتتة عتتيأيت ويتت  تفعليدتتا  وهتتذا لتته تفاصتتيل عتتدلة وميستت سخ ـمتتد اهلل  وعنتتد ييتتادات اجملاهتتدين 
 العليا َربخ واععة هبذا واحلمد هلل.

 واثرم مسمول  نسأله عز وجل من  ضله العظيم.واهلل َ  مأم ل 
وإبا حصتتل ثتتل هتتذا إن شتتاء اهلل   لتتن يكتت ن اثتترب اهلتتم هتت  "إَتترا  املشتترثني متتن جزيتترخ العتترب" مبعتتو إَتترا  

 األمريكان والكفرخ مندا  بل عيك ن هناك مشروع اثرب وا،ل واعّم.
 واهلل امل  ق.
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االجتدتتاد جتتداك يف ال  تتتاء ب اجتتب الشتتكر هلل تعتتاىل  وتقيتتتق  والتتذي ننصتتح بتته اجملاهتتدين يف هتتتذه املرحلتتة هتت  :
العب دية هلل تعاىل بأن يك ن ا عبيداك لرهبم عز وجل ثما ثان ا عبيدا له يف حال الضع  واملسكنة ويف ا ناء القتال 

فتت اجلنتاح والر تق بتاخللق واحلترص علتى هت دايتدم  واجلداد يبل االنتصاس  وَمتظدُر بلك الت اضتع هلل وخللقته  َو
والبعد عن الععب والفتروس والكترب وعتائر األمترا،  ثمتا يتال اهلل تعتاىل : }الَّتذايَن إان مَّكَّنَّتاُهْم يفا اأْلَْس،ا اَيَتاُم ا 

ز وجتل :ا }إنَّ اللّتَه ويتال عت 41الصََّ َخ َوآتَتُ ا الزََّثاَخ َواََمُروا باتاْلَمْعُروفا َونَتَدتْ ا َعتنا اْلُمنَكترا َولالَّتها َعايابَتُة اأْلُُمت سا{احل 
 َويُتْقتَتلُت َن َوْعتداك َعَلْيتها َحّقتاك يفا اْشتَتَرى ماَن اْلُمْممانانَي اَنُفَسُدْم َواَْمَ اهَلُم باَأنَّ هَلُُم اجلَنَّتَة يُتَقتاتاُل َن يفا َعتبايلا اللّتها  َتيَتْقتُتلُت نَ 

تتتتُروْا بابَتتتتتْيعاُكُم الَّتتتتذاي بَتتتتايَتْعُتم باتتتتها َوَبلاتتتتَك ُهتتتتَ  اْلَفتتتتْ ُز التتَّتتتتْ سَاخا َوا اجنايتتتتلا َواْلُقتتتتْرآنا َوَمتتتتْن اَْوىَف باَعْدتتتتداها  تتتتَن اللّتتتتها  َاْعَتْبشا ما
تتُروَن باتتاْلَمْعُروفا َوالنَّتتاُه َن 111اْلَعظاتتيُم} دوَن اذما تتاجا تتائاُح َن الرَّاثاُعتت َن السَّ تتُدوَن السَّ َعتتنا { التَّتتائاُب َن اْلَعاباتتُدوَن احْلَاما

تترا اْلُمتتْممانانَي}اْلُمنَكتترا َواحْلَتتا اظُ  ُتتُدودا اللّتتها َوَبش  تتَرُخ جَنَْعُلَدتتا 112 َن حلا َا {الت بتتة. ويتتال جتتل وعتت  : }تاْلتتَك التتدَّاُس اْذ
 83لالَّذايَن اَل يُرايُدوَن ُعُلّ اك يفا اأْلَْس،ا َواَل َ َساداك َواْلَعاياَبُة لاْلُمتَّقانَي{القصص

ر علتتى األعتتداء  والفلبتتة والظدتت س والتمكتتني يف األس،  ثمتتا يتتال اهلل وليعلمتت ا انتته ابتتت ء عظتتيم  االبتتت ء بالنصتت
ْلتَتنَتا يَتاَل َعَستى سَبُُّكتْم َان يُتْدلاتَك َعتُدوَّثُ  تن بَتْعتدا َمتا جا ْم َوَيْستَتْرلاَفُكْم يفا تعاىل : }يَاُل ْا اُوبايَنا مان يَتْبلا َان تَْأتاينَتا َوما

تن بَتْعتداهام لاَننظُتَر   129رافاأَلْس،ا  َتَينظَُر َثْيَ  تَتْعَملُت َن{األع ََ َئاتَ  يفا اأَلْس،ا ما ويتال تعتاىل : }ُذَّ َجَعْلنَتاُثْم 
 14َثْيَ  تَتْعَمُل َن{ي نَ

ون صيدم باالتاد واالجتماع ونبذ الفريتة واالَتت ف والتنتازع  تإهنم يف مرحلتة متا بعتد االنتصتاس علتى األمريكتان 
ي وي  مضى  وبدون االتاد واالجتماع لن جين ا ثبَ   ترخ بتل سمبتا عيك ن ن اح   إىل االجتماع واالتاد من ا

ت هم  وليستع ا جاهتدين لتتألي   ُعري  مندم الريمرخ  وليحذسوا متن اجلتاهليني القت ميني والت طنيني متن البعرييتني ّو
ص صتتتتا العشتتتتائر  بالتبشتتتت  والتيستتتت  وحستتتتن اخللتتتتق  وباالهتمتتتتام هبتتتتم   النتتتتاس علتتتتيدم وثستتتتبدم يف صتتتتفدم  َو

 بالكلمة الطيبة واملشاوسخ وال عد احلسن والتفاضي والعف   وليعمل ا لذلك ثله من اذن.و 
 واوصيدم بضرب احلديد وه  عاَن دائماك.!

 واهلل امل  ق.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 جــزيـــرة العـرب
 )مهد اإلسالم وقاعدته ومأِرزُه ومهوى األفئدة( 

 
 
 

 mamadoألا : عمال ا
 ! ثي  ترى مس خ اجلداد يف اجلزيرخ العربية

 
 اجلتتت اب : 

 احلمد هلل  اللدم ال عدل إال ما جعلته عد  وان  جتعل احلْزَن إبا شلَ  عد .
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بصفة عامة سايي ان مس خ اجلداد يف جزيترخ العترب مستددخ يف األّلتب واألعتّم  وسصتيد جيتد للحرثتة ا عت مية 
 يبدو ملن ب معن النظر. على َ ف ما يد

وا َتت خ هتتم جتتزء متتن حرثتتة جداديتتة شتتاملة وثبتت خ  وثريتت  متتن مستتائلدم التتيت عاجل هتتا وابتلتت ا هبتتا هتتي متتن متت اسد 
 االجتداد  وهم آَذون  يدا بالعزمة والق خ يف احلق  نسأل اهلل ان يتقبل مندم وينصرهم على من بفى عليدم. 

رتاضات على ا َ خ يف جزيرخ العرب ثلدتا او معظمدتا تتأيت متن جدتات وثل إنسان ضطئ ويصيب طبعا  واالع
البدا معروف بن ع مي ل  كرية او عملية ّ  َمتْرضية.  ّ  جدادية  ّو

 يف معظم املسائل دالئلدم ضاهرخ   وان اس براهيندم عاطعة. -ـمد اهلل–وا َ خ 
خ هت  منظ متة الفتت ى واملشتيرة الرمسيتة وشتبه الرمسيتة يف واثرب عائق واجه واليزال ي اجته احلرثتة اجلداديتة يف اجلزيتر 

 الب د.
 واهلل املستعان.

 نسأل اهلل ان يصلح األح ال وان يكش  الفمة ويفرّ  الكروب.. آمني
 اجلداد يف جزيرخ العرب له اجتاهان :

 األول : جماهدخ احلك مة احمللية املرتدخ امل الية للصليبيني.
 دادية العامة لتت )القاعدخ(.الرياين : دعم املس خ اجل

ان ا َت خ اجملاهتدين اضتطروا  -ثما عرّبُت عن بلتك يف مناعتبات عتابقة–يف االجتاه األول   أنا مازل  اعتقد 
 إليه اضطراساك  وليَ ه  املقص د من عملدم باذصالة وبالقصد األول  مع انه الزم لعملدم عند النظر.

دخ والشتتيخ اعتتامة يف ا فانستتتان إىل آَتتر العدتتد هبتتم يبتتل احتتداد املعتتروف لتتدّي واضتتن عتتائر متتن عتترف القاعتت
احلادي عشر من عبتمرب يعرف ان الشيخ ثان ال يرى االصتطدام باحلك متة الستع دية وال ّ هتا متن احلك متات 

 العربية ايضا  هذا معروف عنه مشد س.
هتذه احلك متات احملليتة متا يترى تييتد  -واضنه ال يزال ايضا حسب متا يظدتر متن  حت ى َطاباتته–ثان الشيخ 

امكتن بلتك وعتتدم اعتتععال االصتطدام هبتتا  بتل نضترب التتراس وهت  امريكتا  ون ّجتته هلتا ثتل ي تنتتا وطايتنتا  وإمنتتا 
 نضرب من ال مناص من ضربه من ابناهبا احملليني.

يتة  بل الشيخ اعامة ثان ينصح ح  ،اعات اَرى يف بلدان عربية اَرى بعدم بدء عمل ضتد احلك متات احملل
ويبتتنّي هلتتم ان هتتذه املعتتاسك شتترو  ومق متتات النعتتاح  يدتتا صتتعبة التتت ا ر جتتداك  ويستشتتدد بتعربتتة اجلزائتتر ومصتتر 

 ّو ها.
 وهذه الفكرخ معرو ة عند ا َ خ يف جزيرخ العرب واضحة َتاماك.

ا املعرثة مع هتذه وهلذا ب يكن لدى ا َ خ ت ّجه ابتداء لعمل يف السع دية ضد احلك مة  وإمنا واضٌح اهنم دَل  
 احلك مة ملعلني مضطرين  اشبه باملدا عني عن انفسدم  وبيانات ا َ خ وادبياةم تعرّب عن بلك ايضا.

وما حصل من ععاالت على االنرتن  ّو ها يف الفرتخ اليت اعقب  ع دخ الكري  من ا َ خ من ا فانستان بعد 
م ا َتتت خ متتتن طلبتتتة العلتتتم واملشتتتايخ ضتتتتاسون عتتتدم احتتتداد عتتتبتمرب شتتتاهدخ علتتتى بلتتتك  ومازلنتتتا نتتتذثر ان معظتتت
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التصتتتادم متتتع احلك متتتة إال إبا طلبتتتتدم احلك متتتة وايقنتتت ا الستتتعن والتعتتتذيب والقدتتتر والفتنتتتة  تتتإن عتتتيدا ع ن عتتتن 
 انفسدم ويقاتل ن...!

متد اهلل تعتاىل ومنّته و ضتله ثتان ا مستددي ن يف ومع بلك  ا َ خ يف تنظيم القاعدخ يف جزيرخ العرب يف نظتري ـو
الفالب  نعم ويع  بعت األَطاء  لكن الذي يُعطيه النظر اجُلملي الكلي اهنم ثتان ا علتى مستت ى عتالا وثتان ا 
مستتتددين متتت  قني ضتتترب ا امريتتتاال سائعتتتة واعتتتدم ا ومتتتازال ا ـمتتتد اهلل وت  يقتتته يستتتدم ن يف تطتتت ير وترشتتتيد املستتت خ 

  منه ونصرهم اهلل واعاهنم :اجلدادية وإ رائدا   لله دسهم وباسك اهلل  يدم وتقبل اهلل
 على املست ى الفكري العلمتي األديب   إصتداساةم املكت بتة او املستم عة واملرئيتة وعتائر ادبيتاةم ثانت  م  قتة  -

وطيبتتة  يظدتتر  يدتتا االعتتتدال والبُتتتتعد عتتن الفلتتّ   َتت ف متتا يتترميدم بتته األعتتداء واخلصتت م ثتتذباك وزوساك  يتتدل علتتى 
 د الستتع ديني تكفتت اك عامتتاك  وبُعتتدهم عتتن تكفتت  املشتتايخ والعلمتتاء املرتتالفني  علمتتاء بلتتك عتتدم تكفتت هم للعنتت

تتتم إ اسةتتتا للحميتتتة والقتتت خ  تتتم حساعتتتية هتتتذه املستتتألة وّس الدولتتتة  او التتتت ّس  يف يتتتتل احتتتدا متتتندم او متتتا شتتتابه  ّس
ب  وبلتتك  ضتتل اهلل الفضتبية  ولكتتن ا بتت  ا َت خ اهنتتم علتتى مستت ى عتتالا متتن االتتزان وسباطتتة اجلتتأ  ويت خ القلتت

تعاىل وحده  وهكذا ثتان ث مدتم بعيتدا عتن التسترع يف األحكتام وعتن ا  ترا  دائمتا.. وثانت  إصتداساةم علتى 
مستتت ى عتتال متتن ا تقتتان واجلتت دخ  وثانتت  يف بتتاب التحتتريت لشتتباب األمتتة طفتترخ حقتتا  وثتتان َطتتاهبم َطابتتاك 

دال وبستاطة وترثيتز علتى احلعت  ال اضتحة واملنطقيتة يف مسدداك بعيدا عتن الفتروس والتدعاوى واالعتتكرياس   يته اعتت
روجدم على هذا النظام الذي استكب الكفتر البت اح التذي عنتدنا  يته متن اهلل برهتان  َطابتاك  مشروعية عملدم َو

 ي ض  الع امل واملعطيات ال ايعية احملققة البّينة.
مت م جيتدخ  و يدتا املتتقن اجليتد  و يدتا التذي وعلى املست ى العملي امليداين العسكري  ثان  عمليتاةم يف الع -

 شل واصيب  ولكن باجلملة ثان  جيتدخ  نعتم ويعت  بعتت األَطتاء احيانتا مريتل انقتتال بعتت النتاس  ولكتن 
هتتذا متتن األَطتتاء التتيت تقتتع يف ثتتل حتترب  وال يستتلم مندتتا عمتتل عستتكري  وعلتتى مستتت ى إعتتدامدم يف دعتتم 

طيبة  وعلى مست ى التتدسيب وا عتداد وإ تراء مكتبتة احلرثتة اجلداديتة   إَ اهنم يف العراق ّو ه ثان  إعاهاماةم
 ثان  جد دهم مشك سخ.

نعم انا ممن ثان سايدتم ابتتداء ان لت  ب يصتطدم ا َت خ باحلك متة الستع دية  وان لت  امكتن تييتد هتذه احلك متة 
  فتى  ولعتدم ةيتم الظتروف املنا قة والسك ت عليدا والصترب علتى شترها وتفاديدتا متا امكتن  لف ائتد واعتباب ال

اجتماعياك  لكن الشك ان هذا ثان شيلا صعبا جداك  وال مكن ان نل م ا َ خ يف االصطدام معدا  ومتا حتدد 
 ه  إن شاء اهلل ٌَ   و يه حكٌم بالفة واحلمد هلل سب العاملني.

اعتدخ اجلدتاد   تإن ا َت خ ثتان ويف االجتاه الرياين   وه  دعم احلرثتة اجلداديتة والعمتل ثعنصتر وجنتاح يف جتيش ي
 امامدم تقيق اهداف معينة : 

ضتتترب األمريكتتتان اينمتتتا وجتتتدوا  وضتتترب مصتتتاحلدم املدنيتتتة والعستتتكرية  واهنتتتاثدم واعتتتتنزا دم والنكايتتتة  تتتيدم  -
 والسعي  َراجدم ومن ي اليدم بل وثل الصليبيني والكفاس من جزيرخ العرب.

الرئيستي  متداد دولتة آل عتع د متن جدتة  والتيت يستتفيد مندتا العتدّو ضرب املصاحل النفطية اليت هي العصب  -
 -علتى متا يبتدو واهلل اعلتم–الصتلييب )امريكتا( بدسجتة ثبت خ جتدا  وثتان متن ضتمن األهتداف يف بعتت األحيتان 
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س تتع اعتتعاس التتنفط  ألن بلتتك يضتتر بااليتصتتاد األمريكتتي  حتت  وإن ثتتان ضتتدم مصتتلحة هتتذه الدولتتة الستتع دية 
 نظرائدا املنتعة للنفط بشكل ممي . ّو ها من

ثتتان يستتتدعي ال مالتتة االصتتطدام متتع الدولتتة  التتيت هتتي م اليتتة للصتتليبيني   -ثمتتا اشتترتُ -ال ايتتع ان هتتذا االجتتتاه 
األمريكتتان مسّاعتتة هلتتم داَلتتة يف نفتت بهم وتتت  طتتاعتدم وتتت  هيمنتتتدم يتتائم وج دهتتا علتتى دعمدتتم وسضتتاهم 

 عندا.!
 الفعل.!وطبيعي ان هذا ه  ما حصل ب

 

 عمال األا : اب  اويَ 
 حياثم اهلل ياشيخ وثم ععدنا لت اجدثم بيننا  واَتو ان تك ن دائمه...

 ( ماساي  ضيلتكم يف اجلداد يف ب د احلرمني هل عيك ن له إعتمراس بعد مقتل عدد من ابرز القادخ!1السمال)
 

 اجلتتتت اب : 
 ن يقّ يدم وينصرهم ويسددهم ويزيدهم هدى وس عة.. آمنينسأل اهلل تعاىل ان حيفظ من بقي من ا َ خ وا

ال شك ان مقتل واعر عدد ال بأس بته متن القتادخ امليتدانيني واألدبيتني لته تتأ   وهت  متن ،لتة املصتائب والتب ء  
 ولكن ه  يف نفَ ال ي  وي د متعدد للمعرثة  و راء للتعربة ويدوخ وتاسيخ وسصيد.

ت اك متندم ويف شباب األمة اخل  دائما   والبط ن اليت اجنب  املقرن والع يف وإَ اهنم تنعب ّت هم متن امريتاهلم َو
 إن شاء اهلل.

وعتتت اء اعتتتتطاع ا َتتت خ يف بتتت د احلتتترمني االعتتتتمراس يف جدتتتادهم )عملدتتتم العستتتكري( يف املتتتدى القريتتتب  او ب 
جيتتدخ  ويربتت ا يتت م اخلتت ص متتن يستتتطيع ا واضتتطروا ل نستتحاب متتري    تتإهنم ـمتتد اهلل يتتد حققتت ا اهتتدا ا مرحليتتة 

الط اّيتت  ابنتتاب االعتتتعماس الصتتلييب  وعتتاأ ا يف د تتع احلملتتة الصتتليبية علتتى العتتاب ا عتت مي  واحتترزوا ديتتندم 
 وت حيدهم وشر دم وثرامتدم  وب يذل ا وب يستكين ا   عزاهم اهلل َ ا ثري ا.

ُّتتلبْ  إىل حتني  وثما يل  يف بعت املناعبات الستابقة : حت  لت  ت يفت  القاعتد خ يف جزيترخ العترب وععتزت و
  إهنا ج الت وععال  وإن اجل لة القادمة عتك ن ا ضل واي ى واعّد واعّم وا،ل  بإبن اهلل تعاىل.

 والدولة السع دية لن تك ن ساـة  بل هي اخلاعر األثرب  وال مقاسنة..!
ّيّتتدا و سادها  وترتكب املزيتد متن الكفتر والفست ق ألهنا بدَل ان تت ب إىل اهلل تعاىل وتصلح   إهنا تتمادي يف 

والعصيان  وباعتمراس ينكش  للمزيد من الناس اهنا حك متة "عتل لية" ثمتا يقت ل إَ اننتا حقتا  حك متة منا قتة 
ال يساوي دين اهلل عندها  لساك  ول ال بقايا م سو ات النشأ الدينية األوىل للدولة الستع دية  ولت ال عامتل احملا ظتة 

لدين يف اجملتمع ويف حرثته ا ع مية والعلمية  مما تراعيه مضطرخ ويصعب عليدا جتاوزه  لتبّعح ا بالشناعات  وا
 نسأل اهلل العا ية والس مة.
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واجل لتتة القادمتتتة مكتتتن ان تكتتت ن علتتتى مستتتت ى شتتتعيب ثبتت   ومكتتتن ان ينضتتتم إليدتتتا علمتتتاء مشتتتد سون متب عتتت ن 
 ذه املرخ  وينصر اهلل هبم الدين.!وسجاالت مرم ي ن  ممن تأَر وتردد ه

ودائما السابق ن إىل هذه اهلعرخ وهذا اجلداد هم اهل الفضل العظيم  وهم الذين تصّب يف صحائ  حستناةم 
 اعماُل من بعدهم  وبلك  ضل اهلل يمتيه من يشاء.

تتتتتن يَتْبتتتتتلا اْلَفتتتتتْتحا َويَاتَتتتتتَل اُْولَلاتتتتتَك اَعْ  تتتتتنُكم مَّتتتتتْن اَنَفتتتتتَق ما تتتتتن بَتْعتتتتتُد }اَل َيْستتتتتَت اي ما تتتتتَن الَّتتتتتذايَن اَنَفُقتتتتت ا ما ظَتتتتتُم َدَسَجتتتتتةك م 
 10َويَاتَتُل ا{احلديد

ا َ خ اجملاهدون يف جزيرخ العترب اضتّندم وطّنت ا انفستدم علتى االثتفتاء يف هتذه املرحلتة بتحقيتق اهتداف مرحليتة 
الستتدل  جزئيتتة  ولتتيَ اهلتتدف بالضتتروسخ يف هتتذه املرحلتتة هتت  إعتتقا  حك متتة آل عتتع د   تتإن التتدول لتتيَ متتن

 إعقاطدا وتفي ها  هذا حيتا  إىل تظا ر طايات وجد د وي ى وضروف مناعبة و رص م اتية..!
ت ن ويتقتدم ن متع عتائر إَت اهنم يف احلرثتة  ت  مستتععلني   واحلترب عتعال  وهتم يـر لكن هم علتى الطريتق  ّو

 تقدقتتتر وتراجتتتع مستتتتمر  اجلداديتتتة  واحلك متتتة الفاعتتتدخ واَ اةتتتا ونظائرهتتتا متتتن احلك متتتات  ستتتر ثتتتل يتتت م  ويف
وتتترتاثم عليدتتا اعتتباب الستتق   عتتريعاك  وثتتل شتتيء لتته ويتتته  واجملاهتتدون بتتني إحتتدى احلستتنيني  واحلمتتد هلل سب 

 العاملني.
 ومن األهداف اليت حققدا ا َ خ :

املستتاأة يف احلتترب علتتى األمريكتتان الصتتليبيني  بالتضتتييق واالعتتتنزاف والنكايتتة  ويتتد عتتحب  امريكتتا معظتتم  -
ي اعدها وي اةا من السع دية إىل بلدان اَرى  وحت  لت  ييتل إن بلتك ثتان يبتل نشت ء تنظتيم القاعتدخ يف جزيترخ 
شتيتدا ان تكت ن هتد ا هلتم  العرب   قد ثان من اهتم اعتباب بلتك َت ف األمريكتان متن ا َت خ وهعمتاةم َو

 آل عع د(. يف اي وي   وماولتدا  في  الضفط على عميلتدا املت ّعلة إليدا )حك مة
ضرب املريال والقدوخ ملن يأيت بعدهم يف  رصة اثرير م اتاخ ومناعبة   قد مّدتتد همالء ا َ خ األبطال الطريتق   -

 وثسروا حاجز اخل ف والرهبة من هذه احلك مة.
 ثش  حال النظام احلاثم الفاعد واالستقاء باألمة دسجات يف معر ة حاله.  -
احة العلميتتة والسياعتتية  وإحيتتاء مبتتادئ ثبتت خ اصتتاهبا املتت ت ثمبتتدا اخلتترو  علتتى تريتتك امليتتاه الراثتتدخ يف الستت -

 احلاثم إبا ثفر الكفر الب اح  وَتحيص الصف ف وَتييز اخلبي  من الطيب  وثش  الكري  من الزي ..!
 ومازال ا يبذل ن وير ع ن ل اء الت حيد  واحلرُب ععال  والعايبة للمتقني.

اس تتتذثر  متتن التضتتييق علتتى التتدع خ وعلتتى اجلمعيتتات واملمعستتات اخل يتتة والدع يتتة  وامتتا متتا يابتتل بلتتك متتن اضتتر 
 ومن اخل ف الذي حصل للناس والسعن للكري ين  ّو  بلك..

  دذه الزمة لكل جداد  وثل حرثة تفي  عياعي.
واهلدتتا   ولتتيَ هتت  ساجعتتا إىل احلرثتتة اجلداديتتة بالضتتروسخ   تتإن األعتتداء مصتتمم ن علتتى حتترب التتدع خ ووعتتائلدا 

 ثان  احلرثة اجلدادية او ب تكن.
تتتماُم امتتانا للمعتمتتع واألمتتة  وسادٌع ألهتتل الزيتتغ  ولتت  عكتتَ إنستتاٌن هتتذا التتدليل  قتتال إن احلرثتتة اجلداديتتة هتتي صا

 والفساد من احلك مات ّو ها وتقليٌل لشّرهم إن ب مكن إعداُمته  وبرثة على األس، واهلدا  لكان مقا.
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 خ هذه األشياء  قد ال جياهد..!وَمن اعتمرا مراعا
 وإمنا العربخ بالنظر يف ال اجب الشرعّي والقيام بأمر اهلل تعاىل  وتّمل املسموليات والتكالي .

 واملعادلة بكل بساطة : 
حك مة استكب  الكفتر البت اح اجملمتع عليته وهت  املظتاهرخ للكفتاس علتى املستلمني  با ضتا ة إىل مكفترات اَترى  

 يدا ومنابذةا والسعي يف تفي ها.وجب اخلرو  عل
 انتدى.!

 أي اعرتا، بعد بلك برتويع اذمنني ثما حيل  للمعرتضني ثري ا التعب  به  والتضييق علتى املت ّعتعني املتبّستطني  
 وما شابه بلك   د  إشكال يُتتعاُب عليه  ال اصل حيتكم إليه.!!

ثل بلك يد حرسه إَ اننا احسن ترير وبّين ه واجاب ا على   ومسألة وج د القدسخ والك م على املصاحل واملفاعد 
 ا شكاالت  يه.

 ومسائل احكام يتل الكفاس الصليبيني يف جزيرخ العرب ّو ها من األحكام ثذلك.
  دذا ثله ال يتعرا، به َمْن عّلم باألصل املذث س.

 سدم على ثل حال.والك م حيتمل البسط ط ي   وا َ خ هم ا ضل من عرّب عن طريقدم بأنف
 ونسأل اهلل ان يفتح عليدم.

 واهلل امل  ق  ال ح ل وال ي خ إال به.

 

 عمال األا : اب  ينبلة املفريب 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 

 اىل الشيخ الفاضل :
 س/ ما سايك بسياعية االَ خ اجملاهدين يف جزيرخ العرب من ضرب مصاسد النفط !

 ثتبه وام ه
 نظيم الشري َادم الت

 امحد اخل يلة 
 

 اجلتتت اب : 
 يف البداية يا اَي ما معو ي لك "َادم التنظيم الشري "! اي تنظيم تقصد!

واعم امحد اخل يلة ه  اعتم الشتيخ ايب مصتعب سمحته اهلل   دتل هتذا تشتابه امستاء  او انت  تنتحتل امسته ثتام   
  إن ثان  الريانية  دذا ال حيّل لك..!!

 عم من تبُّ دون االنتساب إىل ّ  نسبك.عّم نفسك با
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    تأَذ اعم شرص مع اعم ابيه ولقبه ونسبه مري   بل َذ امسه الشرصّي  قط وتسمَّ به إن ثن  تريد.
ويد ساي  من يسّمي نفسه ابن ييم اجل زية  وابن تيمية  وعبد اهلل بن املبتاسك )دون ان يكت ن امسته عبتداهلل   وال 

 ل يد يسّمي بعضدم نفسه إمام داس اهلعرخ...!!اعم ابيه املباسك( ب
  دذا ثله مما خنشى انه حراٌم  واهلل اعلم.
 ذ ي لك "ثتبه وام ه" ثي  يك ن!

 إما انك ثتبته بنفسك او انك امليته على ّ ك  كتبه.!
 اصلحنا اهلل وإياك.

 وهذا ثله َاس  عن امل ض ع  وإمنا ه  للفائدخ واملناعبة.
مالك عن ضترب اجملاهتدين يف جزيترخ العترب ملصتادس التنفط   قتد تقتدم ان هتذا متن األهتداف واما اجل اب عن ع

املدسجتتتة يف عياعتتتة القاعتتتدخ  ونعتتترف ان الشتتتيخ اعتتتامة حتتتّر، عليدتتتا انصتتتاسه واتباعتتته  ووجددتتتا ان هتتتذا التتتنفظ 
ط طتتته وإَتتتا تدم بتتتذلك...   ثتتتل هتتتذا يتتتذهب معظمتتته إىل اعتتتدائنا الصتتتليبيني   ضتتتربه وتعطيلتتته وإسبتتتاك عملتتته َو

 مندس  يف وعائل وتكتيكات احلرب والصراع  ألنه اعتنزاف للعدو وإشفال له وإضعاف وإهناك ّو  بلك.
 وهذا ـمد اهلل من الناحية الشرعية مشروع جائز.

 وا َ خ هلم يف بلك ـ د بّين ا  يدا سايدم وبسط ا ادلته.
يف حترهبم علتى املستلمني   عتاز إه ثته وإ ستاده مت  متا   إنه ماٌل بيد دولتة ثتا رخ تتقت ى بته وَتتتّد بته اعتداء اهلل 
 ثان يف بلك مصلحة للمسلمني يف حرهبم وجدادهم.

َا  َباتإا  ْبنا اللَّتها وهذا  قه صحيح  واألصل  يه ي ل اهلل تعاىل : }َما َيَطْعتُتم م تن ل ينَتةا اَْو تَترَْثُتُم َهتا يَائاَمتةك َعلَتى ُاُصت هلا
قانيَ     ويصة النض  اليت نزل   يدا  ّو ها من األدلة  واهلل امل  ق.5{احلشرَولاُيْرزاَي اْلَفاعا

واما االعرتا، على هذا بأنه ماٌل للشتعب املستلما   دتذا ضتعيٌ  ال يُعتَتتَر، بته  ألن الشتعب ال مكلته  عت ك وال 
له إليه هذه الدولة لتسايسه به.!  يصل إليه منه إال القدس الذي ت صا

 لكدا ويف تصر دا. املال للدولة يف م
وإن شتل   قتل هت  ّصتٌب يف يتد الدولتة   وال مكتن  كاثته مندتا  وهتي تتقت ى بته وتستتعمله حلترب املستلمني  

  عاز إت  ه عليدا.!
ذ ه  )التنفط( بتاقا يف األس، للنتاس  وإمنتا يضترُب اجملاهتدون ادوات إنتاجته واالعتتفادخ منته يف املرحلتة احلاليتة  

 لعدّو منه. دم يعطّل ن اعتفادخ ا
ومتتن يعتترتُ، بتتأن يف هتتذا إضتتراساك بالشتتعب املستتلم   دتتذا ثتتذلك ضتتعيٌ   ألنتته ضتترٌس متَمتتل يف جنتتب مصتتلحة 
الند ، جلداد هذه احلك مة واوليائدا الصليبيني  واملسلم ن )طائفة مندم يائمة بذلك( يف حربا معدم والضترس 

 على الدين ال يعدله شيء..!!
 واهلل اعلم.

 يستتتتطيع احتتتٌد ان يتتتّدعي ان هتتتذه املستتتألة ممتتتا َتتتال   يتتته ا َتتت خ شتتتيلا متتتن التتتدين معل متتتا وعلتتتى ثتتتل حتتتال  ال
 مقط عا به منص صا او جممعا عليه.
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 ويصاسى املعرت، ان ضتاس َ ف ي هلم وجيعلدا من مسائل االجتداد واالَت ف السائغ.
 يما الرمسي ن مندم..!وليَ للمرال  حعة ضاهرخ  يما ساينا إال  تاوى اثريرعلماء البلد  وال ع

وهذا ليَ ـعة عند التحقيق  وال عيما يف وايعنا املعروف  الذي وصل  يته حتال العلمتاء واهليلتات العلميتة إىل 
 حالا مأعاوّي حقا.

 وإىل اهلل املشتكى وحده.!

 

 عمال األا : مع احلق : 
مندتتا إَ اننتتا يف ،اعتتة القاعتتدخ  تاعتتعا : حستتب معل ماتتتك ومعر تتتك برمتت ز وييتتادات اجلماعتتات اجلداديتتة والتتيت

هل ما يق م به اَ اننا يف اجلزيرخ العربية من هعمتات هتي بتايراس متن ييتادخ القاعتدخ ام هتي اجتدتادات  رديتة متن 
همالء االَ خ او اجتدادات  ردية من ييادات القاعدخ يف اجلزيرخ بدون الرج ع اىل القيادخ العامة جلماعة القاعتدخ 

ن اعمال هي اعمال جائزخ شرعا  ام  يدا تفصيل وما تنصح به اَ اننا اجملاهدين يف اجلزيرخ وهل ما يق م ن به م
 العربية!

 
 اجلتتت اب : 

 اضن ان معظم اجل اب يد تّصل مما عبق.
وإبا مسينتتا عمتتل ا َتت خ يف جزيتترخ العتترب اجتدتتاداك   تت  مشتتاحة   دتتم يتتد اضتتطروا ويتتّدسوا ضتتر دم وحتتاهلم  وحنتتن 

اعتتامة ا تتو علتتيدم وايّتتتتدهم تأييتتداك ،ليّتتتاك  واوصتتاهم ب صتتايا يف بعتتت َطاباتتته  وهتتم جتتزء متتن  نعلتتم ان الشتتيخ
 القاعدخ.

 ومابا تقصد تديداك باألعمال اليت يق م ن هبا!
 وعلى ثل حال يد عبق الك م يف اعماهلم واهدا دم.

يتتتد التحتتتّري والتريبّتتت  يف األهتتتداف والتتتذي ننصتتتح بتتته إَ اننتتتا اجملاهتتتدين يف جزيتتترخ العتتترب  الصتتترُب والتقتتت ى  ومز 
والعمليات  وعليدم بال اضح البنّي التذي جيتمتع عليته املممنت ن يتدس ا مكتان   تإهنم يف وايتع عياعتي واجتمتاعّي 
ال يستتاعدهم ثريتت ا  بتتل ويرتّصتتد هلتتم اهلفتت ات واألَطتتاء  وليريبتت ا وليستتتمروا بتتاسك اهلل  تتيدم علتتى َتتط ا نصتتاف 

 طاهبم ويف مندعدم  واهلل ناصرهم ول  بعد حني.وتقيق احلق والتريّب  يف َ
 نسأل اهلل هلم الت  يق والتسديد وا عانة.

 ونسأل اهلل تعاىل ان يربم ألمتنا امر سشدا يعّز  يه اولياؤه ويذل  يه اعداؤه.. آمني

 

 عمال األا : اسهايب هلل 
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 نصيحتكم للمعاهدين يف اليمن 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته .. 

 تية طيبة وبعد : 
علمتتتم متتا حتتدد يف التتيمن يف الفتترتخ االَتت خ متتن االحتتداد بتتاالَ خ اجملاهتتدين متتن اعتتر وتضتتييقات واعتقتتاالت 
وتفكيتتك لتتبعت اخل يتتا التتيت ثانتت  م جتت دخ .. واضتتن واهلل اعلتتم انكتتم علتتى اطتت ع ثامتتل بال ضتتع هنتتا .  متتا 

به يف مريل هذه الفرتخ احلرجتة متن مست خ اجلدتاد وهتل  نصيحتكم للشباب امل ج دين وما با تنصح هنم ان يق م ا
 تميدون العمل يف الداَل ) اي يف اليمن ( مع بثر االدلة ما امكن . 

 و قكم اهلل والس م عليكم
 

 اجل اب : 
مرحبا بأهل اليمن اهل السكينة والقل ب الرييقة وا مان واحلكمة  ومدد ا ع م  اللدم بتاسك لنتا يف شتامنا ويف 

 ننا يا سب العاملني.م
ال واهلل يتا اَتي   لستتُ  علتى اطت ع ثامتتل علتى األوضتاع يف التتيمن  ولتذلك لستُ  متتمه  ألشت  علتى ا َتت خ 

 هناك  واهلل يعف  عنا وعنكم.
 نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم اهلدى والسداد والت  يق وا عانة.. آمني

سهم يف دعتتتم إَتتت اهنم يف الصتتت مال اذن  وثتتتذلك يف وسمبتتتا ننصتتتح بشتتتكل عتتتاّم ا َتتت خ هنتتتاك بتتتأن يدتّمتتتتت ا بتتتدو 
الس دان إبا حصل شيء هناك  وليك ن ا على اهبة االعتعداد   إن اهل اليمن هتم متدُد اجلدتاد وا عت م دائمتا 

 ثما جاءت ا شاسخ إليه يف اذ اس  وثما عر ناه يف ال ايع ايضا.
ا تقتان يف ثتل متا يرومت ن   ت ايعدم االجتمتاعي يف التيمن وعلى ا َ خ ان يرتق ا مبست اهم العملتي  وان يلتزمت ا 

وايتتع يبلتتي متتتداَل   يعتتب ان ينتبدتت ا للستترّيّة والكتمتتان يف اعمتتاهلم  واالحتيتتا  الكامتتل والتتتيقظ   واالحتترتاس 
 من الناس بس ء الظن.!!

 اتكلم يف هذا.واما العمل يف الداَل اي ضد احلك مة اليمنية     اعرف وايعكم ووضعكم اذن جيدا ح  
 واهلل يت النا ويت الثم.

 واحلمد هلل اوال وآَراك وصلى اهلل على نبينا ممد وآله وصحبه.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 الجزائر والصحراء والمغرب العربي
 ) ظـَـْهـُر المسلمين، ثباٌت ومضاٌء وأمٌل متجدد (

 
 

 عمال األا اب  الن س : 
 سمحة اهلل وبرثاتهالس م عليكم و 

 شيرنا الفاضل حياك اهلل وبياك
شيرنا الفاضل ماه  سايكم اوبتاألحرى ساي الشترع ملتا حيتدد يف اس، الشتدداء اجلزائتر ومبتا يستمى ...املصتاحلة 

 ال طنية .....يف اجلزائر .
 وثي  ترون احلل لألوضاع هناك ومبا تنصح الشباب واحلرثة ا ع مية .

 وجزاك اهلل َ 
 
 تت اب : اجلت

 احلمد هلل سب العاملني.
طبعا اجل اب ه  سايي و دمي يف اجلملة  ويد يتضمن يف بعت اجزائته متا هت  حكتٌم شترعّي منست ب إىل الشترع 

 على جدة القطع  ولكن على ا ،ال ه  ساي يائله.
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كتم اهلل تعتاىل وما ينسب إىل الشرع ال يقال له ساي )ساي الشترع( وإمنتا يقتال حكتم الشترع او حكتم الشتريعة وح
وحن  بلك  لكن البد ان يك ن هذا مما  بت   عت  بتنص ثت م اهلل وسعت له صتلى اهلل عليته وعتلم او متا يف معتو 

 وي خ نص ث م اهلل وسع له.
  دذا للفائدخ.

 واما ما نراه يف ما حدد وحيدد يف اجلزائرمما يسمى باملصاحلة ال طنية   دذه املصاحلة املزع متة هتي  كترخ الدولتة
الكا رخ  وهي مشروعدا  هي انتعته وصاّته ثما تب  ودع  إليه ويام  عليه   د  مشروع للدولة تاول به 
اخلرو  من "ازمتدا" ثما يعرّبون  ومن منزيدا ومشاثلدا  وتا ظ به على وج دها واعتتمراسها  وتقضتي بته علتى 

لتتة املرتتتدخ(   يتتد النظتتام يف هتتذا املشتتروع املستتّمى احلرثتتة اجلداديتتة )احلرثتتة ا عتت مية املستتلحة املعاسضتتة هلتتذه الدو 
 املصاحلة ال طنية او ال ئام ال طين او ايَّ شيء مّس ه  هي العليا.

 وبالتايل  د  مشروع للقضاء على اجلداد  إضعا ه وتفتيته ذ إيقا ه ذ إهنائه..!
ا مشتتروع دولتتة التتردخ هتتذا املستتمى  تت  حاجتتة بنتتا إبن للتط يتتل يف عتترد ادلتتة وتريتتر مقتتاالت عتتابفة لتبيتتني ان هتتذ

 "املصاحلة" ال حيل الدَ ل  يه ابتداءك وال االعتعابة له.!
 هذا ال اضن مممنا يشك  يه البتة.

 إمنا يد يفرت به جدلة الناس وعفلتدم ممن ال َ ق هلم يف معر ة ديننا.!
 او مرضى القل ب ممن ال َ ق هلم يف ا مان.!

 هذا ه  األصل ب  شك.
د حصل انه اعتعاب هلذا املشتروع اخلبيت  ط ائت  متن املستلمني ممتن عتبق لته جدتاٌد وعمتل صتاحل وييتام لكن ي

 هبذا الدين والدع خ إليه وماسبة املرتدين عليه.
يد ادسث ا الععَز والفلبة واالنكساس  وايس ا من اعتمراس احلرب   -عند انفسدم ويف يناعتدم–وعبب بلك اهنم 

 ع ا اعلحتدم يف مقابل العف  عندم وتأميندم من يبل اعداء اهلل.وساوا ان يستسلم ا ويض
َّص..!   دذا ملن ععَز  ع  مل اجتداد وتر
 لكن النظر إمنا ه  يف تقق الععز حقاك.

 واهلل اعلم.
 وانا يد ساي  بدايات هذا املشروع يف اجلزائر وم اي  اجملاهدين اهل اجلبال والس ح منه.

 ا ع مي لإلنقاب" اهلدنة مع احلك مة.وبلك حينما عقد "اجليش 
 وطاف سجاله الب د للدع خ إليدا   دَل  يدا ثتائب من وعط الب د.

 بطبيعتتتة احلتتتال ثتتتان يف تلتتتك احلقبتتتة املتتتت ترخ جتتتدا والصتتتعبة  بستتتبب اهنيتتتاس اجلماعتتتة واَتتتت   األمتتت س واحلتتتروب 
 ت ثان هناك َياسان مطروحان :  الداَلية واجملازس الفظيعة وا حبا  لدى الناس والنف س واليأس

 الدَ ل يف اهلدنة. -
 س ت اهلدنة. -

  على اخلياس األول )الدَ ل يف اهلدنة( : ثان  هناك ا كاس يف البداية :



 

 160 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

الفكرخ األوىل : ان هذه هدنة مبعناها املعروف يف الفقه يف ثتاب اجلداد  هدنة متع العتدّو )املرتتدين( جتائزٌخ علتى 
تذ هذا ال َُ فريق به  واحتاج ا إليدا  يلتقط ن  يدا انفاعدم من حالة االستبتاك الشتديد والف ضتى والتذه ل ي لا يأ

ت ن لتبعت ا صت ح  اليت احد تدا جمازس "اجليا"   ويعيدون  يدا تنظيم انفسدم وجتديد املياه يف هياثلدم  ويتفّر
ليت يدسها هذا الفريق  او علتى األيتل الداَلي  ذ يع دون إىل يتال املرتدين ثالسابق  ّو  بلك من املكاعب ا

 هي دع اهم.
ومريتتل هتتمالء ثتائتتب يف ال عتتط سايتدتتا وعشتت   يدتتا مريتتل : ثتيبتتة األسبعتتاء  وثتيبتتة الزبربتتر )يف جبتتل الزبربتتر حتت ل 

 وادي يّسر َل  األَضرية( ّو ها.
ها متتع النظتتام ابتتتداء الفكتتترخ الريانيتتة : هتتي  كتترخ ،اعتتة جتتيش ا نقتتاب )وهتتم اصتتحاب الفكتترخ األصتتلي ن وعايتتدو 

والتتداع ن إليدتتا(  دتتمالء حقيقتتة التتذي سايتتته متتن إشتتاسات ومسعتتته متتن ثتت م َمتتن ساينتتاه متتن مبعتت  يدم  ان  كتترةم  
ثانتت  ّامضتتة!! وثنتتَ  تستتتطيع ان تستشتتّ  ان األمتتر يتتد يتتمول إىل تتترك اجلدتتاد بالكليتتة والنتتزول واالعتستت م  

 لكندم ال يصّرح ن بذلك طبعاك.
الريتتاين )س تتت اهلدنتتة( : ثتتان ي جتتد يف ال عتتط : املنطقتتة الريانيتتة بقيتتادخ حستتن حطتتاب  وثتتان ي جتتد وعلتتى اخليتتاس 

َياسات اهل الشرق والفرب واجلنت ب  -وحنن يف ال عط–بعت بقايا السرايا يف منطقة العاصمة  وب نكن نعلم 
ش ا نقتاب للددنتة  وامتا على وجه الدية والتأثيد  لكن بلفنا ان بعت الكتائب يف الفرب اعتتعاب  لتدع خ جتي

ّالب املناطق والكتائب  لم نعرف م يفدا ي مدا  إال ان األّلب وشبه املمثد اهنم سا ضت ن هلتا ّت  يتابلني  وال 
 عيما اهل الشرق والصحراء  وثذلك ثان.

التذين  عم م اهل الشرق واجلن ب  وثان ا ثتائب جيدخ وي ية  ثان ا يف عا يتة إىل حتّد ثبت  مقاسنتة بأهتل ال عتط
 ابتل ا باجليا و سادها وحروهبا.

 واهل الفرب ب يك ن ا يف ي خ اهل الشرق واجلن ب.
واما اهل ال عط واَص مندا واليتات العاصتمة وبت مرداس والبليتدخ واملديتة والبت يرخ   دتمالء ابتلت ا باجليتا وجمازسهتا 

اصتتة يف األسبعتتاء وبتت يرخ ومنعتتيدا وانشتتفل ثريتت  متتندم بتتاحلروب معدتتا واصتتابتدم جتتراح ويتتراح واهتت ال  مندتتا  َو
 وماجاوسها.

تت هم ممتن يتتاسهبم  ان اثريترهم ثتتان ا يريتتدون   التذي سايتتته متن ثتائتتب األسبعتاء والزبربتتر واملديتة ومفتتتاح والشتراسبة ّو
 م اصلة اجلداد  وإمنا دَل ا اهلدنة مع جيش ا نقاب على اعاس الفكرخ األوىل املذث سخ اع ه.

ت   ساي  بعت الصاحلني متندم واحستندم عزمتة حيتاول ن ان يبتذل ا جدت دا يف تتذليلدا لكن ثان امامدم صع با
   ويف حل املشك ت لإلعراع يف الع دخ إىل اجلداد )القتال( وإهناء اهلدنة يف ال ي  املناعب... اخل.

بتتدا يقتتع لكتتن ثتتان ال ايتتع مريتتراك  وثانتت  النتتاس تتتنفّت عتتندم  وضدتترت َ  تتات وثريتتر َمتتن يستتّلم ن انفستتدم و 
التفّل  وعدم االنضبا   وصاست ثري  من هذه الكتائب تكس ها الف ضى   لم يستطع اهل العزائم ان يصتنع ا 

 شيلا ثب اك.
 َرجُ  انا من الب د يف تلك املرحلة  يف مرحلة اهلدنة.

 وعلمُ  بعد بلك ان معظم هذه الكتائب دَل  يف العف  ونزل  من اجلبال وترث  الس ح..!
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 األمر من يبل ومن بعد..وهلل 
 اعرف  يدم اناعاك صاحلني اهل َ  ثري ..

 وساي   يدم يف اجلملة دينا وص حاك.
ُّلب ا  ويلس ا واصاهبم إحبا  ثب  وب يصربوا واَتاسوا االعتس م.  لكندم 

 نسأل اهلل ان يعف  عندم وان يصلح اح اهلم ويدديدم.!
بتال وهتذه الطبيعتة الععيبتة التيت وهتبكم اهلل إياهتا تستتطيع ن ان ثن  متع بعتت إَت اين نقت ل هلتم : إن هتذه اجل

 َتكت ا  يدا عق داك من الزمن بإبن اهلل ال يقدس على إَراجكم مندا ح  حل  النات  ثله ل  اجتمع عليكم.!!
 د وضتتربُ  هلتتم متتري  بلتت سون ثتتابي  التتزعيم الشتتي عي الك جنتت يل التتذي مكتت  يف ادّتتال زائتت  والك جنتت     تتة عقتت

م حينما حاول ييادخ   سخ علتى نظتام م ب تت  عيستي عتيك  سئتيَ زائت  ي مدتا  حت  65)   ني عاماك( من عنة 
إن صتتديقه الشتتي عي الريتت سي املشتتد س شتتيعيفاسا جتتاء وعتتاعده  لكتتن دولتتة عيستتي عتتيك  ثانتت  ي مدتتا يف او  

   ني عاماك ينتظر  رصته  حت  جتاءت  ي ةا وهن ضدا  لم يفلح ثابي  يف ان ينال مندا  لكنه ثَمن يف األدّال
م حتني خنترت دودخ الفستاد عظتم دولتة عيستي عتيك  وآلت  املشتاثل املرتاثمتة بنظامته 95الفرصة لته  عت ك عتنة 

إىل االهنياس وويعت  احتداد ساونتدا وب سونتدي وحتروب اهل تت  والت تستي   اعتتفل ثتابي  الفرصتة ووضت  القضتية 
تّ  حت  جيدا ملشروعه  وجعل من ازمة ال  جلني يف املنطقة معَمتل جتنيد له  وزح  على زائ   اعت ىل عليدا ّو

 امسدا.!!
 ثنا نق ل  َ اننا اصربوا وصابروا...

 لكن ثان الفشُل ّالباك واالهنياس بادياك وا حبا  شديداك جدا ممعفاك..!
م ثتان ا يق لت ن : حنتن ل حتدنا يليلت ن واملشكلة الكب خ األَرى اليت واجدتدم وثان  عامل إ شال هلتم زائتداك  اهنت

ال نستطيع  عل شيء  الطاّ ت من امامنا  واجليا من وسائنا  وحسن حطاب )املنطقة الريانية( من هنا ايضا هم 
اشبه باألعداء لنا  يروننا مبتدعة )جزاسخ ّو  بلك  ألهنم ثان ا يصّنف ن األسبعاء واملدية ّو ها جزاسخ  وهذا  يه 

  إىل تفصتتيل  و يتته ثريتت  متتن الظلتتم( وال نتتأمن جتتانبدم  وال مكتتن ان نقبتتل ان نتتدَل معدتتم   تتإهنم و يتته  وحيتتتا 
)هذه الكتائب ثاألسبعاء والزبربر ّو ها( ثان ا يرون حسن حطاب و،اعته يريبني متن اجليتا  وثتان هتذا لته وجته 

 لألع  الشديد..!!
  احلاصل.. 

 َرج  من الب د على هذا ال ضع تقريبا.
 مسع  بعُد من اخلاس  اهنم )هذه الكتائب( ،يعا تقريباُ اعتسلم  ونزل  ويبل  عف  املرتدين.ذ 

 وإنا هلل وإنا إليه ساجع ن.
 

  دذا بعت ما عر ته من ال ايع.
 ونرجع إىل السمال :
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 احلمتتتد هلل  اذن هنتتتاك وضتتتع جديتتتد ثمتتتا عتتتنزيده ت ضتتتيحاك إن شتتتاء اهلل  وصتتتاس ثتتتل بلتتتك التتتذي بثرنتتتاه متتتن 
 اسيخ  إمنا نذثر منه بعت العرب والدسوس.الت

والنصتيحة  َ اننتتا اجملاهتتدين يف اجلزائتتر بتت  شتتك وال سيتتب هتتي : }يتتا ايدتتا التتذين آمنتت ا اصتتربوا وصتتابروا وسابطتت ا 
 واتق ا اهلل لعلكم تفلح ن{.

 وليستبشروا مبا ه  آتا من املدد والفت حات بإبن اهلل.
 واهلل م ىل املممنني.

 

 الفاسوق عمر عمال األا : 
 شيرنا الفاضل 

 الس م عليكم و سمحة و برثاته
ـكتتتم انتمتتتائكم ملنطقتتتة املفتتترب االعتتت مي   متتتاه  تقيتتتيمكم للمستتت خ اجلداديتتتة بتتته يف ضتتتّل األوضتتتاع الراهنتتتة! و 

 جزاثم اهلل ثّل َ  
 

 اجلتتت اب : 
 مست اها ا ماين والقيمّي.!املس خ اجلدادية يف املفرب العريب هي انعكاس حقيقي وصادق حلال األمة و 

  األمة يبدو اهنا التزال ّ  مديلة ألن تك ن م ك لنصر اهلل تعاىل.
هتتمالء اجملاهتتدون جياهتتدون يف عتتبيل اهلل  ويق متت ن بال اجتتب ويستتتعيب ن ألمتتر اهلل عتتز وجتتل مبتتة َو  تتا وسجتتاء 

ديته يت م يقت م األشتداد يت م ال ينفتع الظتاملني وإج الك وتعظيماك له عبحانه  وطمعا يف سض انه وععياك للنعاخ بتني ي
 معذستُتدم وهلم اللعنة وهلم ع ء الداس.

  على اهلل اجرهم  وجزاهم اهلل َ ا   وتقبل اهلل مندم .. آمني.
 وهم الي م َياس األمة  وإمنا جيادل يف بلك املطم س على بصائرهم.!

 لكن األمة ال تزال  ذهلم يف األثرير..!
  وي  من األويات ب تستمر على بلك  وتتف  ألول  تنةا.وإبا ناصرةم يف

 األمة على ،يع مست ياةا وال عيما املست ى العلمي والقيادي األديب التزال مقصرخ ويف ّيب بة.
 ونقصد باألمة ،د س شع بنا ا ع مية.

 واملست ى العلمي والقيادخ األدبية نقصد به العلماء وعامة احلرثة ا ع مية.!!
 ومن هنا    نستفرب تأَر النصر  وال نستفرب اي شيء.!

 النصر له اعباب..
 وعنة اهلل يف َلقه ال تايب احداك ثما نق ل دائماك.
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لكن اجلداد ما،ا  واهله هم الفائزون املرجّ  هلم ان يك ن ا من الطائفة املنص سخ الظاهرخ علتى احلتق  هتم احترزوا 
تت ا يف هتتذا الستت ق  ومتتن تتتأَر او َتتذل ونكتتل انفستتدم وصتتان ا ديتتندم وت حيتتدهم  ونتتا ل ا التتدسجات العتت   وـس

 ونكص  إمنا جيين على نفسه.
  دم منتصرون مبعوك من معاين النصر  واحلمد هلل.

تتيَبُكُم اللّتتُه باَعتتَذابا  م تتْن عانتتداها اَْو باأَيْتتدايَنا }يُتتْل َهتتْل تَتَربَُّصتت َن بانَتتا إاالَّ إاْحتتَدى احلُْْستتنَتيَتنْيا َوحَنْتتُن نَتتَتتتَربَُّص باُكتتْم َان ُيصا
 52 َتتَتَربَُّص ْا إانَّا َمَعُكم مُّتَتَرب ُص َن{الت بة

اهنم وحاسهبم   يل له ويٌل له  ويا َساسته وشقاءه.!!  والذي عاداهم َو
 اجلداد يف منطقة املفرب العريب ثان  له ج الت وماوالت يف اجلزائر ويف ليبيا وشيٌء يليٌل يف املفرب األيصى.

 هذه احملاوالت التزال مستمرخ..
نعتتم اصتتاهبا الفشتتل واالنكستتاس ألعتتباب متعتتددخ  لكتتن ثمتتا اضتتن انتتا  تتإن هتتذا هتت  مستتت انا لألعتت   وهتتذا هتت  

 ال ئق بنا  ل  سجعنا إىل مقاييَ السنن الك نية  واهلل اعلم.
تتتن َعتتتي َلةا  تتتَن اللّتتتها َوَمتتتا َاَصتتتاَبَك ما تتتْن َحَستتتَنةا َ ما تتتَك َواَْسَعتتتْلَناَك لالنَّتتتاسا َسُعتتت الك وََثَفتتتى بااللّتتتها }مَّتتتا َاَصتتتاَبَك ما تتتن نتَّْفسا َ ما

 19َشدايداك{النساء
يَبةا  َباَما َثَسَبْ  اَْيدايُكْم َويَتْعُف  َعن َثريا ا{الش سى  30}َوَما َاَصاَبُكم م ن مُّصا

 لكننا نطمع يف  ضل اهلل تعاىل ونرج  عف ه وسمحته.
 واهلل ه  الفتاح العليم.

ُّتلاتب ا..اجمل  اهدون ليس ا َاعرين وإن انكسروا وإن 
بل هم ساـ ن على ثل حال  ونرج  هلم ان يك ن ا من الطائفة املنص سخ الظاهرخ على احلق اليت اَرب النيب صلى 
اهلل عليه وعلم اهنا لن تزال يائمتة إىل ييتام الستاعة  وهتم  تائزون ألهنتم بتني إحتدى احلستنيني   متابا يترتّبص هبتم 

يبكتتي علتتى نفستته متتن ب يكتتن معدتتم  وَمتتن ب يعمتتل   -واهلل–رتّبصتت ن!! وثيتت  يشتتم  هبتتم الشتتامت ن!! إمنتتا امل
 ثعملدم..!

م انكساسها و شلدا..  هذه احملاوالت ّس
 لكن مع هذا االعتمراس والريبات وم اصلة الكفاح..

 ومع جتدد الدماء  يدا ..
 دية..ومع البشائر املتظا رخ يف عم م األمة واحلرثة اجلدا

 ومع  ضل اهلل تعاىل وما نرج ه من سبنا عز وجل من الربثة..
  إهنا يف احملصلة مس خ طيبة ثرمة نبيلة.

 وهي ٌَ  وبرثة وجمد وشرف.
وهي عبيل إىل النصر القادم ال مالة مدما تتأَر  ليبتلتي اهلل َلقته ثمتا شتاء واساد علتى و تق حكمتته التامتة عتز 

 {.وجل }يل  لله احلعة البالفة
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 اذن هناك ـمد اهلل ما مكن ان نسّميه ع دخ جديدخ للق خ اجلدادية يف اجلزائر َص صا ويف الصحراء الكربى  
 وهناك إحياء وجتديد  نسأل اهلل ان يك ن مسددا م  قا.

ستتتب متتتا يتحقتتتق بفضتتتل اهلل تعتتتاىل  احلرثتتتة اجلداديتتتة هنتتتا يف املنطقتتتة متتتتأ رخ باحلرثتتتة اجلداديتتتة ثكتتتل يف العتتتاب  ـو
للحرثة اجلدادية من جناحات و ت حتات عتتك ن اجلزائتر والصتحراء وليبيتا  هتذه املنتاطق التري د علتى اخلصت ص  

 عتك ن على م عد مع إجنازات مدمة بإبن اهلل تعاىل.
وحنن لن نيأس والبتد ان نستتمر يف احملاولتة وبتذل اجلدتد إىل آَتر يطترخ متت ثلني علتى اهلل تعتاىل مستتعينني بته عتز 

 يفتح اهلل بيننا وبني ي منا باحلق وه  َ  الفاتني.وجل  ح  
 نسأل اهلل التريبي  وا عانة.

 

 : mamadoعمال األا 
 وملابا ب ينتشر اجلداد اجلزائري يف منطقة املفرب العريب

 وباسك اهلل  يك ويف عمرك
 

 اجلتتت اب :
 دا اخلاصة هبا يا اَي الكرمي.ب ينتشر اجلداد يف ثل منطقة املفرب العريب  ألن ثل منطقة هلا ضرو 

تتتد  يدتتا ضتتروف مناعتتبة لقيتتام حرثتتة جداديتتة و تت سخ ناجحتتة علتتى النظتتام احمللتتي املرتتتد الفاعتتد  وتتت ا رت  اجلزائتتر وجا
  يدا مق مات وعناصر جناح هذا العمل.

متن وليبيا وجدت  يدا بعت الظروف املناعبة للعمل  ووجد  يدا سجال و،اعتة طيبتة ثانت  علتى مستت ى جيتد 
ا تقان والتكامل على صفرها  وهي اجلماعة املقاتلة  لكن ب تت ا ر  يدا مق مات ثا ية للنعتاح  واأدتا ال ضتع 

 االجتماعي اعين اجلماه  والشعب..!
 اما ت نَ  كان  ايل يف جانب اجلماعة  وشبه انعدام يف جانب ال ضع االجتماعي..!

ت ه ب يكتن م اتيتا   واملفرب يف جان  اجلماعة احسن من تت نَ  لكتن ال ضتع االجتمتاعي والسياعتي األمتين ّو
 ّو ه.

 وم سيتانيا  دي ابعد اجلميع يف ثل بلك..!
  احلاصل ان اوضاع الب د خمتلفة ومتفاوتة.

  ك ن اجلداد ب ينتشر   مبعو ان انه ب يقم جداد يف ثل بلدان املنطقة  د  واضح ومفد م.
 يف اجلزائر.. ذ ثان انكساس احلرثة اجلدادية

 ويليه او متزامنا معه تقريبا انكساس احلرثة اجلدادية يف ليبيا ايضا.. 
 ثان هذا له ا ر عليب ال ضفى..!
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ولك ان تتصّ س ل  جنح  احلرثة اجلدادية يف اجلزائر او يف ليبيا او يف ثليدما ثي  عيك ن ال ضع.. لكتن هتذه 
تعاىل يف ثل حال ويف ثل حني  وعلينا ان ننظر مابا يأمرنا اهلل جل  ايداس اهلل   وهذا من الب ء  وحنن عبيد اهلل
 وع  يف ثل حلظة ونعمل مبا يأمر اهلل به.!

 

 عمال األا : 
M A N S O R 

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته...
مريترخ للعدتاد حفظك اهلل وسعاك شتيرنا الكرمي...عتمايل هت  عتن اَ اننتا اجملاهتدين يف اجلزائر...نعتاين متن جتربتة 

يف اجلزائر ش ه متن َ هلتا اجلدتاد واهلته...ونرى ان لنتا اَ انتا يف اجلبتال ،اعتة الستلفية للتدع خ والقتتال يقتاتل ن 
 يف عبيل اهلل ومن اجل اعادخ َط اجلداد االصيل...

 ما سايكم يف اَ اننا اجملاهدين يف اجلزائر-1
 النظام املرتد يف اجلزائر.... ثي  مكننا ان نقنع الشعب اجلزائري باأية جداد-2

 واهلل املستعان.
 

 اجلتت اب : 
 اللدم ال عدل إال ما جعلته عد   وان  جتعل احلزَن إبا شلَ  عد .

 نعم التعربة املريرخ ثان هلا ا ر عليب عميق  وشّ ه من َ هلا اجلداد واهله  هذا صحيح بكل اع .!
 اجلزائر( اضدر واعمق.وهذا التأ   السليب ه  على مست ى الب د )

 وعلى مست ى عائر الب د ا ع مية بشكل ايل.
ألن متتن سمحتتة اهلل تعتتاىل ان املستتلمني يف احنتتاء العتتاب ا عتت مي  حصتتل عنتتدهم تفستت  ملتتا جتترى يف اجلزائتتر متتن 
امتتت س مأعتتتاوية ضفتتتُ  متتتن ويتتتع األَبتتتاس علتتتيدم  رتتتّ  األ تتتر  وبلتتتك ان التفستتت  الشتتتائع عنتتتد عمتتت م املستتتلمني 

 البعيدين ان الدولة هي مرتكبة ثل اجملازس والفضائع اليت حصل .
  احلمد هلل.

ذ إنتتته متتتن الطبيعتتتي ان يكتتت ن األ تتتر اويتتتع واعمتتتق علتتتى اصتتتحاب التعربتتتة انفستتتدم   يحتتتتاج ن إىل زمتتتن ط يتتتل 
بعينتته ل عتتفاية متن الصتتدمة والتحترس متن بلتتك الكتاب س  خبتت ف البعيتد التذي ب يتتذق طعتم هتذه املتتراسخ وب يتَر 

 وإمنا مسع مساعاك.!
واحلاصتتُل ان االنكستتاس التتذي حصتتل للحرثتتة ا عتتت مية اجلداديتتة يف اجلزائتتر  والفشتتل واحملنتتة العظيمتتة والتعربتتتة 
املريرخ القاعية اليت جاءت بعد انعقاد اذمال وتعلق سجاء األمة )على مست ى اجلزائر َص صتا( هبتا  هتي صتدمة 

يبة ثب خ تتا  األ متة )املقصت د هنتا بتاألَص الشتعب اجلزائتري( بعتدها إىل متدخ زمنيتة ال بتأس هبتا عنيفة جداك َو
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بتة يف احملاولتة وتنشتحذ العتزائم متن جديتد  يف العادخ  حت  تنمحتي تلتك اذ تاس الستيلة وتستتعيد األمتة األمتل والّر
 ويتعدد االعتعداد للري سخ واجلداد.

 .البد ان تبقى الطائفة اجملاهدخ صابرخ ومتسبة و ابتة
 والبد ان تفقه دوسها اذن يف التعديد وا حياء.

 والبد ان تفقه من علم االجتماع والنفَ ما يعيندا على التعامل مع هذا ال ايع املرير.
 والبد ان تستعني باهلل تعاىل وتسّلم له وتنتظر الفر   اال إن نصر اهلل يريب.

  مع تظا ر النعاحات للحرثة اجلدادية العاملية..
 رب وحسن التعامل مع الناس.ومع الص

 نرج  ان ترجع األم س على احسن ما ثان  بإبن اهلل تعاىل.
واحلمتتد هلل  الشتتعب اجلزائتتر شتتعٌب  تتائر  ومتتن ميزاتتته انتته عتتريع النستتيان للمنعتتي عتتريع التعديتتد حلالتته  عتتتريع 

اجتتتل احلريتتة وس تتتع  االعتتتعابة للريتت سخ علتتتى الظلتتم  وصتتتب س  وعنتتده سصتتتيد تتتاسضي ثبتتت  يف الريتت سات والكفتتتاح متتن
 الضيم.

يطاع ثب  ال بأس به من الشعب اجلزائري الزال مقتنعا بأن هذا النظام ثا ر علماين الديين ماسب للدين  نظتام 
ََراٌب  اعد...!  ّ  شرعي  وال إع مي  نظام عفن 

 شك. هذه القناعات على تفاوت دسجاةا يف الق خ وال ض ح م ج دخ عند نسبة ثب خ من الشعب ب 
 إمنا الك م يف القناعة لدوى الري سخ عليه وجماهدته  بعد مشاهدخ الناس لتلك التعربة القاعية..!

  دذا ما حيتا  إىل مدخ من الزمن وصرب وترقٍّ بالتدسي .
الشعب ثان عنده يف النص  األول من تسعينات القرن ا  رجني املاضي امل ثب  جداك ب يسبق له مرييل  وسجا 

ر اهلُل تعتاىل اخلت ص متن النظتام الكتا ر العلمتاين الفاعتد  ذ حصتل لته َيبتة امتل عريضتة وإحبتا  شتديد ان ييسّ 
 جداك  بل سمبا يأس بالنسبة لكري  من الناس..!

صاست عند الكري ين يناعة بأن : النظام على  ساده وح  ثفره وسدته ٌَ  من الف ضى والفساد العظيم )مذابح 
 ل..!!جمازس...اخل( الذي حص

حصتتل  تتت س ويلتتة  قتتة وعتتدم  -بالنستتبة لطبقتتة ال بتتأس هبتتا متتن الشتتعب متتن متتيب احلرثتتة اجلداديتتة–وعلتتى األيتتل 
 اطملنان..!

  دمالء يصعب عليدم ان يُعيدوا الكرّخ ويميدوك يف اي ماولة اَرى عن يريب.
 ثما يلنا.ح  مر وي  ط يل نسبياك وتتعدد ع امل اَرى لإلحياء والبع  ا ع مي اجلدادي  

 واهلل امل  ق.
تتدخ والستت م  البتتد ان نكتت ن واعتتني طبعتتا انتته بالنستتبة إىل النتتاس )اجلمدتت س(  تتإن األول يتتة هتتي : احليتتاخ املرحيتتة الّر

ب حة العيش.!  واألمن واألمان ـو
 الدين يأيت بالنسبة للعمد س يف مرتبة  انية.

 وتأيت هبم إىل ا ع م وإىل اجلداد من عدخ اب اب. أن  تتا  إىل ان تسايَ الناس وترّثدم بع امل متعددخ  
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 ليَ من الضروسّي   وال مكن يف ال ايع ايضا  ان يقتنع اثرير الناس مبا نممن به حنن من ان هذا النظام ثا ر.
لكتتن يكفينتتا حنتتن عنتتدما منتتاسس الريتت سخ وخنتت ، اجلدتتاد يف عتتبيل اهلل  يكفينتتا متتن النتتاس  ان يك نتت ا مميتتدين لنتتا 

 يف َروجنا على النظام ألعباب متعددخ  تل  من شرص إىل شرص بني م يني الناس : باجلملة
متندم متن يميتدنا لقناعتته بتأن النظتام ثتا ر مرتتد متتاسب للتدين...اخل ثمتا هتي يناعتنتا  وهتذا اثمتل شتيء ولكنتته 

 ايل امل ج د طبعا.
 ومندم من يميدنا لقناعته بأن النظام ضاب  اعق  اجر شريُر...!

 م من يميدنا لقناعته بأن النظام  اعد متعّقن عرّاق َّرب الب د...اخلومند
 ومندم ومندم ومندم...!

املدم ان يك ن نستبة جيتدخ متن النتاس تميتدنا وتتدعمنا وتبنتا وتفّضتلنا علتى النظتام ووا قتة بنتا ومقتنعتة بأننتا اهتل 
}إن تريتتتد إال ان تكتتت ن جبتتتاساك يف  َتتتٌ  وعتتتدل وسمحتتتة وإحستتتان  ونريتتتد الصتتت ح وا صتتت ح  وال يق لتتت ن لنتتتا :

 األس، وما تريد ان تك ن من املصلحني{.
يف اجلزائتر يف عتتن ات التستتعينيات املشتاس إليدتتا بتتل  -بشتتكل ب اَس وب امستع عتتن مريلتته-هتذا الشتتيء ثتان م جتت داك 

 اعتتمر وازداد متع من يبلدا بقليل  ايام جد د اجلبدة ا ع مية لإلنقاب وزمخدا احلرثة ا ع مي واالجتمتاعي  ذ
 انط ية احلرثة اجلدادية إىل ح ايل عنة عبعة وتسعني حني بدا ينكسر ويضمحّل.

 وهلل األمر من يبل ومن بعد.
 وحنن نرج  اخل  ونطمع يف سمحة اهلل تعاىل.

 }إنه ال ييأس من سوح اهلل إال الق م الكا رون{
 واما ]ما سايكم يف إَ اننا اجملاهدين يف اجلزائر![

 جملاهدون الصادي ن األَياس م ج دون وب ينقطع ا  ومن يبح  عندم جيدهم. ا
ويف املتتدخ األَتت خ  رحتتُ  ثريتت ا وتفتتّ ت الكريتت  متتن املعل متتات لتتدّي  وسايتت  وملستت  واطلعتت  علتتى الكريتت  متتن 

تستتاب والريبتتات  التفت ات ا جيابيتتة واخلت  الكريتت   وإين اسجت  هلتتم اخلت  والت  يتتق  علتى انتته البتد متتن الصترب واالح
 والطريق ط يلة  ومن يتصرب يصرّبه اهلل.

 

 عمال األا عكرمة املدين :
_متتا هتت  تقيتتيمكم للعدتتاد ىف اجلزائتتر وهتتل مكتتن ان يستتتمر هتتذه اجلدتتاد َاصتتة بعتتد التضتتييق الشتتديد التتذى 9

دال متتتن يتعتتتر، لتتته هتتتمالء اجملاهتتتدون وهتتتل تنصتتتح ن اجملاهتتتدون هنتتتاك بتفيتتت  تكتيكتتتاةم بإعتتتتدداف امريكتتتا بتتت
 إعتدداف النظام اوال ويبقى دوسهم ه  الد اع عن انفسدم مريلما حيدد ىف جزيرخ العرب!

 
 اجل اب : 
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تم الكري  منه مما تقدم.   تقييمي للعداد يف اجلزائر  اي اذن  يد ُ دا
ثتذلك  وحاصله : ان اجلداد هناك يائم ومستمر على ايدي  لة من شبابنا وسجالنا الصابرين الصاديني حنسبدم  

وهتتم يف إصتت ح وتفيتت  إىل األ ضتتل ومتت ا تتتدسجيّي ذ تتاس املاضتتي املتتمب  وهنتت ،ا تطتتّ س جيّتتد بعتتد بلتتك االنكستتاس 
وتلتتك املصتتيبة التتيت حلّتت  باحلرثتتة اجلداديتتة يف اواَتتر التستتعينيات  ماضتت ن علتتى التتدسب سويتتداك يف انتتاخ و بتتات  

  تلّ    بتلك احملنة الس داء.واصبح صفدم اثرير صفاء و لّتصاك من بقايا األيدي اليت
 نسأل اهلل عز وجل ان يعيندم ويقّ يدم وينصرهم على عدّو اهلل.

 حيتاج ن إىل الع ن منا ومن ثل املسلمني..
 عندهم نقص يف ج انب تتا  إىل تكميل و فرات البد ان تسد..

 وهم عاع ن يف عبل ا ص ح وا حياء ..
 جلديدخ للساحة..ويتكّيف ن مع وايعدم ومع املعطيات ا

 هناك مبّشرات وا كاس جيدخ يف األ ق مسعنا عندا..
 وهناك آمال تتعدد مع التط سات ا يليمية العاملية ومع جناحات احلرثة اجلدادية العاملية.

 واحلمد هلل.
وامتتا هتتل ننصتتحدم بتفيتت  تكتيكتتاةم ـيتت  يت جدتت ن إىل اعتتتدداف امريكتتا بتتدال متتن اعتتتدداف النظتتام احمللتتي  

 ـي  تبقى ع يتدم بالنظام هي الد اع عن انفسدم!و 
      ال انصحدم بذلك..!
 وال اسى بلك ممكنا عملياك.

هتتم يف حتتربا ناشتتبة بالفعتتل متتن عتتنني متتع النظتتام احمللتتّي  واذن امريكتتا دَلتت  علتتى اخلتتط بالتتدعم علتتى عتتدخ 
 ل بعت الدولة اجملاوسخ اخلسيسة.! مست يات  وباملساندخ ا يليمية عرب َططدم املزمعة يف الصحراء ومن َ 

 حلد اذن امريكا متعريّرخ وب تنعح يف تنفيذ ما َطط  له  نسأل اهلل ان يزيدها َيبة و ش .
 وإن شاء اهلل لن تنعح.

 لكن حنن نرى ان دَ ل امريكا هبذا الشكل ه  ٌَ  يف مّصلته.
ثتتة اجلداديتتة عتتدّواك واحتتداك هتت  امريكتتا وابناهبتتا  ويتتد تكلمتتُ  متتن يبتتل يف مستتألة صتت وسخ العتتدّو التتذي ت اجدتته احلر 

 ويل  إن هذا من لط  اهلل تعاىل بنا  ومن مكره بأعدائه.
 لكن عمليا عيبقى العدو الظاهر الذي يف امل اجدة ه  النظام املرتد وجيشه وي اته.

  األمر خمتل  عما يف جزيرخ العرب..
 ولكل مقام مقال.

صتتتحراء الكتتتربى ال ايعتتتة بتتتني بلتتتدان اجلزائتتتر وليبيتتتا م سيتانيتتتا ومتتتايل والنيعتتتر لكتتتن يتتتد ي جتتتد يف الصتتتحراء  وهتتتي ال
وتشتتتاد  يتتتد ت جتتتد ضتتتروف يت ّجتتته  يدتتتا ا َتتت خ إىل ضتتترب األمريكتتتان وجيعل نتتته اول يتتتة لتتت  ان األمريكتتتان نفتتتذوا 

 َططدم بالدَ ل بق خ يف املنطقة.
 حل احلرثة اجلدادية دائما.باجلملة انا اسى ان دَ ل األمريكان ل  دَل ا لن يك ن إال يف صا
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 واهلل اعلم  ونسأل اهلل عز وجل ان يديء للمسلمني من امرهم سشداك.

 

 alabbasعمال األا : 
 شيرنا الفاضل الس م عليكم و سمحة اهلل و برثاته..

 نشكرثم  تاحة الفرصة لنا لطرح بعت التساؤالت و ا عتناسخ بأج بتكم و نصائحكم و آسائكم ..
التتذي يستتعدين جتتدا ان جييتتب عنتته الشتتيخ هتت  خبصتت ص إَ اننتتا اجملاهتتدين يف اجلزائتتر و اعتتين بتتذلك و تستتاؤيل 

اجلماعتتة الستتلفية للتتدع خ و القتتتال بتتاسك اهلل  يدتتا..و ثمتتا تعلمتت ن ان هنتتاك مستتتعدات علتتى املستتت ى اجلدتتادي 
ا عتتتت مية  عنتتتتدهم متتتتن تصتتتتحيح للمستتتتاس و تفيتتتت  للرطتتتتاب و تتتتتداسك لألَطتتتتاء التتتتيت حتتتتد   ايتتتتام اجلماعتتتتة

املستتتتلحة..بل و تقتتتتاسب ثبتتتت  بتتتتني متتتتندعدم و متتتتند  القاعتتتتدخ يف املتتتتدخ األَتتتت خ..يلحظ بلتتتتك ثتتتتل متتتتن تتتتتابع 
 اصداساةم و بياناةم املنش سخ على م يعدم يف األنرتن ....

 و عمايل الذي اطرحه:
ب ا ع مي و ،ال . ثي  يرى الشيخ الدوس الذي مكن للمعاهدين يف اجلزائر ان يلعب ه على مست ى املفر 1

ا ريقيتتتة خلدمتتتة املشتتتروع اجلدتتتادي العتتتاملي للقاعتتتدخ !َاصتتتة إبا علمنتتتا ان هنتتتاك مناَتتتا جداديتتتا مناعتتتبا يف دول 
الستتاحل و ضتتروف مناعتتبة يف م سيتانيتتا و متتايل ممتتا جعتتل الكريتت  متتن الشتتباب امل سيتتتاين و الت نستتي و النيعتت ي 

 جلنب!يلتحق بإَ انه يف للعزائر و يقاتل معدم جنبا 
. و هتتتتل متتتتن نصتتتتائح ي جددتتتتا الشتتتتيخ  َ انتتتته يف اجلماعتتتتة الستتتتلفية للتتتتدع خ و القتتتتتال متتتتع العلتتتتم اّن هنتتتتاك 2

)صتتتعل ثا!(من بتتتني اجملاهتتتدين )الصتتتعاليك!( عنتتتدهم يعتتترف الشتتتيخ شرصتتتيا ايتتتام مشتتتاسثته يف اجلدتتتاد اجلزائتتتري 
 !...و باسك اهلل  يكم. 

 
 اجلتتت اب :

 ظ اهلل ثل الصعاليك األبطال  اثرم هبم وا،اتل..!شكر اهلل لك يا اَي العباس  وحف
سّب صعل ك يف الدنيا ضعي  مستضع ا ه  عند اهلل مبلء األس، من اهل التدنيا الس تمان الطت ال العترا، اهتل 

 الرتف والر اهية.!
 وعاق عبد اهلل بن مسع د َُ  شاهدا.

 وهلل العزخ ولرع له وللمممنني ولكن املنا قني ال يعلم ن.
تت ه   نعتتم اَتتي العزيتتز هنتتاك عنتتد إَ اننتتا مستتتعدات طيبتتة وتصتتحيح للمستتاس وتفيتت  إىل األ ضتتل يف اخلطتتاب ّو

طتتأ وصتت اب  مازلتت  اتتتابع بلتتك  واعتتتفادخ متتن التعربتتة الستتابقة بكتتل متتا  يدتتا متتن َتت  وشتتر وحستتن ويبتتيح َو
 املنة.واطلع عليه  ويد اطلعُ  يف املدخ األَ خ على اشياء مفرحة من بلك وهلل احلمد و 
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( بالنستتتبة للتتتدوس التتتذي مكتتتن لإلَتتت خ اجملاهتتتدين يف اجلزائتتتر والصتتتحراء ان يتتتمدوه يف عتتتبيل َدمتتتة املشتتتروع 1) 
 اجلدادي العاملي   د  دوس ثب  على ما نرج ه ونممله إن شاء اهلل.

 ول  اسدنا التعب  يف نقا   يمكن ان نق ل : 
ملنطقتة   تإن اجلدتاد يف اجلزائتر ويف الصتحراء عتيبقى إىل متا ال  ( عملية ا حيتاء والتعديتد والبعت  للعدتاد يف ا

 شاء اهلل ملدباك لكل املنطقة وم ساك وم با لشباب ا ع م يف املنطقة.
 باء ( اعتيعاب اعداد متزايدخ من الشباب النا رين للعداد من بلدان املنطقة.

 جيم ( مأوى للفاسين بديندم من الفنت.
متتع شتتباب املنطقتتة املتتممنني بتتالفكر اجلدتتادي والناهضتتني للقيتتام هبتتذه الفريضتتة وجتنيتتد دال ( الع يتتات والتتروابط 

طبقات مندم يف ش  التب د وتتدسيبدم وإعتدادهم ونشترهم بعتد بلتك يف البلتدان ليق مت ا بتدوسهم يف ا حيتاء ويف 
الفرصتتة ووجتتد الظتترف التتدع خ ويف التعنيتتد ذ تفعتت  اجلدتتاد ضتتد اعتتداء اهلل متتن األنظمتتة املرتتتدخ متت  متتا حانتت  

 املناعب.
هاء ( االلتقتاء بتني اجملاهتدين يف هتذه املنطقتة )منطقتة الصتحراء َص صتا( عتيتيح  رصتة لتت يح األ كتاس وتبتادل 

 اخلربات والتعاسب.
واو( التعاون بني اجلماعات األثرب يف املنطقة ثالسلفية للدع خ القتال  واجلماعة ا عت مية املقاتلتة عتيريمر بتإبن 

 َ ا ثري ا.اهلل 
 واهلل اعلم.

 األ كاس ثري خ..
 واألمل والرجاء عظيم..

 لكن ال ايع ايضا صعب وشاق.
 هناك نقص وضع  وهناك ع ائق ون ايص ليس  باهلينة.

 من الصع بات اليت يعاين مندا إَ اننا الضع  املايل   دم مقل ن او معدم ن احيانا  نسأل اهلل تعاىل ان يفتح 
 ح ال طيبا مباسثا  يه. عليدم ويرزيدم سزيا

 هم ـاجة إىل دعم األمة واهل اخل  والفو هلم.
 متاج ن جداك.

 ويتبع النقص املايل نقٌص يف التسليح ّو ه.
ومتتن بلتتك التتنقص يف الكتتادس العلمتتّي الرتبتت ّي  حيتتتاج ن إىل العلمتتاء وطلبتتة العلتتم ينفتترون إىل نصتترةم ويك نتت ن 

 اوسخ   دذا واجٌب على هذه الطائفة  واهلل املستعان.معدم  وال عيما من البلدان اجمل
  دذان اجلانبان أا اهم ج انب النقص عند إَ اننا.

ونرج  من امل ىل الكرمي عتز وجتل ان يفتر  الكتروب ويفتتح علتى عبتاده املتممنني ومتّدهم باملتدد متن لدنته  إنته هت  
 الفتاح العليم الرزاق الكرمي الرب الرؤوف الرحيم.

 الصرب والريبات   وإن شاء اهلل عيأيت الفتح واملدد.املدم ه  
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  دذا عن الصع بات امل ض عية.
وامتتتا املشتتتك ت والصتتتع بات الذاتيتتتة  دتتتذه هتتتي التتتيت يتأثتتتد االعتنتتتاء بت ييدتتتا واحلتتتذس مندتتتا  وحلدتتتا وإصتتت حدا 

 وإزالتدا.
متي وجانتب االتصتال والع يتات مريل األَطاء او النقص يف العلم والعمل ويف التدب   ثاالعتناء باجلانب ا ع 

 ّو  بلك مما مّر ا شاسخ إىل اشياء متنا رخ منه.
 واهلل امل  ق.

( ما ننصح به ا َ خ يف اجلماعة السلفية للدع خ والقتال  عأحاول اعتحضاس بعتت املدتم ممتا يبتدو يل متن 2) 
 َ ل املتابعة هذه املدخ   وباهلل الت  ق : 

حل ا دائما بال ايعية  يعر ت ا ان تلتك املنعتي واخليبتة وبلتك االنكستاس لتيَ متن الستدل مما ننصح به إَ اننا ان يت
متتت  آ تتتاسه   علتتتيدم بالصتتترب علتتتى النتتتاس  وحتتت  علتتتى  تتتت س إَتتت اهنم يف احنتتتاء األس، جتتتتاهدم  والريبتتتات وتّمتتتل 

 تقني.األبى  واالعتعانة باهلل تعاىل  ح  يفتح اهلل  واجرهم على اهلل عز وجل  والعايبة للم
ومتتن بلتتك ان حيرصتت ا علتتى اعتتتتدال اخلطتتاب دائمتتا وعتتد لته وم اثبتتتته ذالم النتتاس وآمتتاهلم  ويعتنتت ا باالتصتتتال 
بالناس بالطرق البدائية امليسرخ املتاحة هلم  وتأليفدم واثتساهبم  وليكن حرصدم على التداَل اثريتر متن اخلتاس   

 مك. إن ع مة ومتانة صفك الداَلي ه  األعاس لنعاحك وتقد
تذ متن عمت م الشتعب يف املنتاطق  ومن بلك مسألة ،تع األمت ال متن النتاس )االشترتاثات( وهتي األمت ال التيت تَم
اليت يصل اجملاهدون إليدا  عليدم ان يك ن ا حريصني جدا على الترفي  علتى النتاس وحستن التعامتل معدتم يف 

َا يتدس املست تطاع   تإن األمت ال عزيتزخ علتى النتاس  واملتال هذه املسألة  وان يأَذوا مندم األم ال برضا وطيبة نفت
شتتقيق التتتنفَ  وهلتتتذا يتتتال النتتتيب صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم ملعتتاب سضتتتي اهلل عنتتته ملتتتا اسعتتتله إىل التتتيمن : "واتتتتق ثتتترائم 
ام اهلم"   والكرائم ،ع ثرمة وهتي متا ثتان متن املتال نفيستاك عنتد صتاحبه ثرمتا عليته   دتذا يصتعب علتى التنفَ 

ذ منه  وي سد الضفائن   أسشده إىل اتقاء بلك واجتنابه  بل يأَذ من ام ال الناس متا مفاسيته وبذله ا و ان يَم
 عُدتل عليدم بذله من اوعط ما ملك ن من املال.

 وعليدم يف هذه املسألة ان حيسن ا تدب ها ويفّري ا يف انصباء األَذ من طبقات الناس ـسب الفو والفقر.
   على الناس ما امكن.ويكريروا من اعتعمال الترفي

متن حيت  اصتل املشتروعية   تإن هتذا ال  -يف هتذه املستألة او ّ هتا–وليعلم ا اهنم وإن ثان ا مقني يف تصّر دم 
يكفي يف العمل السياعي  بل عليك ان تراعي ايضا اال يرتتب على بلك مفسدخ من سدود  عل الناس من مريتل 

 حص ل  تنة وشّر او ّ  بلك.
 يت ّعع ا يف اعماهلم وجتنيدهم إال بقدس ما يست عب ن.ومن بلك ان ال 

ومن بلك ان حيرص ا على ن ع من التعديد والتفيت  ممتا هت  يف دائترخ املشتروع يف ديننتا   تإن النفت س جمب لتة علتى 
 حب التن يع والتعديد وثري خ امللل  ومن بلك التعديد يف ال ج ه اعين القيادات.

اجلديتتة يف تأديتتة ال ضتتائ  التنظيميتتة عستتكرية وإداسيتتة ّو هتتا  وضتتروسخ ماعتتبة ومتتن بلتتك لتتزوم التحلتتي بتتاحلزم و 
 املقّصرين وإيقاف املتداونني.
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ومتتن بلتتتك يطتتّ سوا ع يتتتاةم بتتإَ اهنم يف احلرثتتتة اجلداديتتة العامليتتتة  وحيرصتت ا علتتتى التعتتاون متتتع َمتتن امكتتتندم متتتن 
 ج اهنم ّو هم.

  دذا بعت ما حضرين اذن.
 واهلل امل  ق.

 

 عمال األا : جماهد م حد 
 الس م عليكم و سمحة اهلل و برثاته 

 شيرنا الفاضل عطية اهلل ... باسك اهلل  يك على إتاتك لنا هذه الفرصة الطيبة 
شيرنا هل مكن ان تعطينا نبذخ عن جتربتكم اجلدادية يف اجلزائر و ما  للدا من مشكل إن وجدت .. و دم  

  ررا و بَرا لكل مكرمة
 
  اب : اجل

اَي الكرمي التعربتة هنتاك ثانت  ّنيتة وثبت خ  و يدتا ثتل األحت ال واملشتاعر تقريبتا  متن  ترح وحتزن ونصتر وهزمتة 
اء َو ف وسجاء ّو  بلك.  وشدخ وَس

 ثان   يدا مصائب ايضا ومشاثل وصع بات ،ة يف بعت مراحلدا.
  نستأل اهلل عتز وجتل ان يُ زعنتا شتكرها وشتكر وباجلملة ثان  بالنستبة يل متن اخلت  الكريت  ونعمتة متن اهلل تعتاىل

 نعمه العميمة  وان يعف  عنا ويففر لنا ولسائر املسلمني.
 من الصعب تلريصدا بنبذخ خمتصرخ  ألين اَشى ان يك ن االَتصاس خمّ ..!

 ويد ال تفدم الكري  من األشياء إال بن ع تط يل وشرح م ّعع ال ايدس عليه اذن.
تا   راّاك وجدداك وتتا  إىل و ائق  وانا َرجُ  ي م َرجُ  متن التب د للتدي  ال و تائق وال والكتابة الط يلة ت

شتتيء إال متتا احفظتته يف باثتتريت  ذ يّستتر اهلل تعتتاىل وشتترعُ  يف الكتابتتة وثتبتتُ  ثتابتتاك ال بتتأس بتته يقتتع يف حتت ايل 
التعربتتتة وحفظتتتي لألمستتتاء    ائتتتة صتتتفحة متتتن احلعتتتم الكبتتت  عتتتن التعربتتتة  وحاولتتت  اعتتتتف ل يتتترب عدتتتدي ب

والتتتتتت اسيخ واحلتتتتت ادد وال يتتتتتائع واأليتتتتت ال واذساء ّو هتتتتتا   تتتتتدّون  متتتتتن بلتتتتتك شتتتتتيلا طيبتتتتتا ممزوجتتتتتا بالتفستتتتت ات 
 والت ضيحات واالعتنباطات والدسوس والعرب والف ائد والتعليقات.

 قاب ت ّو ها.و،ّع  يف األ ناء ايضا جمم عة من ال  ائق من البيانات واملنش سات واملطب عات وامل
ذ يّدس اهلل عز وجل هلتذا العمتل التذي اَتذ متين ازيتد متن عتنتني متن ا عتداد والصتياّة والتدتذيب  وثنت  علتى 
روجنا من هناك يف حتالا عتيلة واحلمتد  وشك نشره  انه ضاع بسبب احداد احلملة الصليبية على ا فانستان َو

 هلل على ثل حال. 
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ن األحتداد املت اليتة وايتداس اهلل احملضتتة ثانت  مصتلتدا ضتياعه حلتتد اجتدتدت يف حفتظ نسترة متن الكتتتاب  لكت
اذن  وثانتت  مصتتيبة بالنستتبة يل نستتأل اهلل عتتز وجتتل ان يتتأجرين  يدتتا ويعّ ضتتين عندتتا واملستتلمني َتت ا  الكتتتاب 

عنتتد األمريكتتان ألنتته ثانتت  ت جتتد منتته نستترة يف جدتتاز ثمبيتت تر احتتد  -علتتى اّلتتب الظتتن–ي جتتد منتته نستترة 
يف باثستان  ويتد داهتم العتدّو بيتته   ت  تتععتب ان يتسترب ويُنشتر بعتد زمتنا.!! لعتل هتذه  رصتة لقت ل إَ اننا 
 بلك.

وثتتان عنتتدي امتتٌل يف نستترة اَتترى م جتت دخ عنتتد بعتتت إَ اننتتا لكتتن يبتتدو ان األمتتل تضتتاءل ب جتتداهنا ايضتتا  
 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل  وثفى باهلل وليّتتا وثفى باهلل نص ا.

 ء من جديد ثالذي ثان  شيء صعب جداك  ب اجد له  رصة وال َتكناك حلد اذن.وثتابة شي
  اهلل اعلم هل ايدس على شيء من بلك يف املستقبل او ال.

 واهلل ّالٌب على امره.
 وال ح ل وال ي خ إال باهلل العلّي العظيم.

 لنف س من احلدي   يدا  احياناك.وال اثتم ا َ خ انين من ثريرخ ما تكلمُ  عن هذه التعربة اصابين شيء من ا
ولكتتن احلمتتد هلل   نستتأل اهلل ان جيعلدتتا يف ميتتزان احلستتنات   قتتد مستتع متتين يف ثابتتل وينتتدهاس وباثستتتان ّو هتتا 
ط ائ  من إَ اننا وال عيما من القيادات  مندم متن يضتى حنبته ومتندم متن ينتظتر ومتا بتّدل ا تبتدي   نستأل اهلل 

 يفتنين بعدهم. عز وجل ان يرزيين اجرهم وال
ال اعتترف إن اسدُت ان اعطيتتك وا َتت خ نبتتذخ عتتن هتتذه التعربتتة ثيتت  ابتتدا وعلتتى متتابا اسثتتز ومتتا ابثتتر ومتتا ادع  
هذا شيء مرهق اذن وحيتا  إىل ترثيز وتدييق  وخنشى اال ن  ّيه حقه  وال عيما مع ضرو نا وانشفاالتنا احلياتية  

 شياء مددخ  يمكنين التحدد  يدا وإعطاء ما عندي.واهلل املستعان.. لكن ل  ثان السمال عن ا
 واهلل املستعان.

 

 عمال األا : عي  العدل املدين 
باسك اهلل يف جد د اَ اننا يف احلسبة املباسثتة وحفتظ اهلل شتيرنا الكترمي الشتيخ عطيتة اهلل ويتاسك يف عمتره وجدتده 

 وجداده .
هاصات الصح خ االعت مية  يته الت  ت لت   يمتا بعتد اىل شيرنا الكرمي وان  من ابناء املفرب العريب وعش  اس 

م ما  للدا من ثب ات ونكبات .  صح خ جدادية جذوةا مشتعلة اىل الي م ّس
 دل لنا ان نسمع من شيرنا تقيما جمم  للمس خ اجلدادية يف اجلزائتر َص صتا ث هنتا اثترب جتربتة جداديتة يف  -

 املفرب العريب !
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فتتنت والنكبتتات ! ومتتا املرتتر  متتن حالتتة اجلمتت د التتدع ي التت  تعيشتتدا املنطقتتة , ومتتا  متتا هتتي اعتتباب تلتتك ال -
النصتتائح التتت  تقتتتدمدا لألجيتتتال احلاليتتتة التتت  تطمتتتح للعتت دخ باالمتتتة اىل املتتتند  الصتتتايف يف هتتتذه الظتتتروف الصتتتعبة 

 واملعقدخ .
 اعتره , التذي يتدم نظترخ واسج  من شتيرنا الكترمي واحل عليته ان حيتذوا حتذو شتيرنا اب مصتعب الست سي  تك اهلل

نقدية ملساس اجلداد الس سي وبعتت النظترات يتي مستاس اجلدتاد اجلزائتري , وشتيرنا الفاضتل علتى احتكتاك واعتع 
ومباشر متع اهتل التتأ   يف املنطقتة َص صتا الشتيخ اب مصتعب الست سي والشتيخ ابايتتادخ والشتيخ ابت  املنتذس  تك 

ربتكم , ومأعترلصتتتم ه متتن عتترب لتكتت ن هتتذه الدساعتتات مرشتتدا اهلل اعتترهم ,  التقتتدم لنتتا يتتا شتتيرنا عصتتاسخ جتتت
 ل جيال القادمة , وجزاثم اهلل عنا ثل َ .

 اَ ثم عي  العدل املدين
 

 اجلتتت اب : 
 جزاك اهلل َ ا اَي الكرمي عي  العدل املدين  وو قنا اهلل وإياثم ملا حيبه ويرضاه.

 أنتتا امتتاسس متتا ايتتدس عليتته متتن بلتتك يف مناعتتباته  وبطتترق خمتلفتتة   بالنستتبة للكتابتتة واملستتاأة يف النقتتد والرتشتتيد
ونرجتت  متتن اهلل الت  يتتق  والنتتاس ضتلفتت ن   أنتتا متتن النتت ع املقتتل يف الكتابتتة واسى نفستتي اميتتل إىل االَتصتتاس وإىل 

 العمل  واهلل يسم امل اهب بني َلقه  ويف ثل َ  واحلمد هلل.
 تعاىل. ومع بلك  لعلي اثتب وا،ع إن شاء اهلل

 وباسك اهلل  يكم.
 واسجع إىل عمالك : 

 فيما يتعلق بتقييم احلرثتة اجلداديتة يف اجلزائتر   دتي َت ل التستعينيات متن القترن ا  رجنتي املاضتي  ثانت  اّتو 
واسجى ماولة جدادية يف الب د العربية وعم م ب د املسلمني  وبلك ألهنا ت ا ر هلا من ع امتل النعتاح والظتروف 

عبة ما ب ي جد يف ّ ها  وبلتك مريتل : التأييتد الشتعيب ال اعتع  املتربسات واملستّ ّات املنطقيتة واألدبيتة للريت سخ املنا
واجلداد التيت اعتت عب  معظتم  لتات الشتعب الريقا يتة بستبب احلرثتة التدع خ واالجتماعيتة وعلتى األَتص حصتيلة 

رابتتات  ضتتع  النظتتام احلتتاثم و لرلتته وتفككتته جدتت د اجلبدتتة ا عتت مية لإلنقتتاب والتتيت ثتتان بسوةتتا الفتتاء االنت
واهنياسه  وضع  ي اته العسكرية واألمنية ايضا  والطبيعة اجلفرا ية للعزائر )الس عتل اجلبليتة والفابتات واألسيتاف 
ّو ها( مما ال يكاد ي جد له نظت   وال يت  ثتان مناعتباك وبلتك بعتد اجلدتاد األ فتاين ويف مقتبتل صتح خ جداديتة 

 ادي تشدده األمة حي  ثان  اذمال مقبلة وسياح النصر هابّة..!وإحياء جد
 يّدس اهلل ان تفشل هذه التعربة يف تلك احلقبة ألعباب ايضا عأش  إليدا.

اب الرجاء وويع ا حبا ..  وانكسرت اذمال َو
 لكن امر املممن ثله له َ ..



 

 115 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

الشعب  ويدديدم ويصتلح بتاهلم  ويعيتندم علتى مازال اهلل تعاىل ين  يل ب  لات من سجال هذه األمة ومن هذا 
م الصعاب  تّمل ا مشاق التعربتة وصتربوا علتى متا اصتاهبم بستبب  الطريق الط يل   دم عائرون على الدسب بّر

 ا عال ّ هم من املفسدين  يرج ن سمحة اهلل وينتظرون  رجه  اال إن نصر اهلل يريب.
 وثما يلنا ها هي اذمال تتعدد ـمد اهلل..

 العايبة للتق ى.و 
يف متتتا يتعلتتتق بأعتتتباب تلتتتك الفتتتنت والنكبتتتات  اعتتتباب تلتتتك االنتكاعتتتة والفشتتتل   ستتتأحاول ان اوضتتتح بلتتتك 
باَتصاس ـسب ما ادى إليه التأمل والفدم هلذه التعربة اليت واثبناها وعايشنا اجلزء األهم مندا   واهلل املستعان 

 وبه الريقة.
  أهم اعباب الفشل ما يلي :

لرلة املنظ مة الفكرية واملندعية اجلدادية يف تلك الفرتخ يف اجلزائر  وهذا الضع  يظدر يف عتدخ ضع   – 1 َو
ص س  مريل : الف ضى الفكرية والعلميتة  ونقتص يف "املرجعيتة" او القيتادخ العلميتة  ويلتة الكتادس العلمتي اجلدتادي 

   قتتد ،تتع الصتتت  اجلدتتادي ان اعتتاك متتتن املمّهتتتل  وتبتتاين واَتتت ف شتتتديد يف تصتت سات وا دتتام النتتتا رين للعدتتاد
املتشددين واملتنطّعني وبعت الف خ ايضا يف التكف  ّو ه  مع املتساهلني إىل دسجتات مذم متة احيانتاك  يف حتني  

 ثان  الفالبية طبعا هم من ع اّم الناس.
يف جي   ا ع م وصتف ف هذا اجلمع يف حد باته ومبعّرده ليَ عيباك وال َطراك   إننا ال نشرت  النقاء الكامل 

التب جيت   ا عت م بعتد عدتد الصتحابة والتتابعني ثانت  هكتذا ثمتا  اجملاهدين  وال مكن هتذا عمليتا ايضتا  ّو
 بثره العلماء.!

 إمنا اخلطر جاء من جدة عدم وج د ييادخ علمية م سية ي ية جيتمع عليدا الناس.
متتن البدايتتة ثانتت  تنتتذس بشتتّر  ومتتع يلتتة القيتتادخ  ولتتذلك ثتتان هنتتاك تنايضتتات ثبتت خ يف الصتت   كريتتا ومندعيتتاك 

 العلمية ثما يلنا تقق الضرس.!
وثان  السمة العامة الفالبة على القت ى املتم رخ يف احلرثتة اجلداديتة )القيتادات العليتا وال عتطى ومتا يتاسهبم( هتي : 

كانت  هنتاك مفتاهيم مفل طتتة  الستلفية التيت تربّت  يف جتّ  دعت ّي ينحت  منتاحي ّتت  مّتزنتة يف مفاهيمته وا كتاسه   
 ثري خ  عن الفقه والشريعة والسنة والبدعة والكفر وا مان ومسائلدما  وعن العلماء واجلماعات  ّو  بلك.

 باجلملة ثان هناك مسحة من التشدد  بل والتنطع والفل  يف الدين يف ثري  من الكتائب واملناطق.
 ين  واملقام ال يسع للتط يل هنا.هذا عشناه وعانيناه ثري ا   واألمريلة ال تع ز 

 على عبيل املريال : تكاد تك ن احكام الشرع بل الدين احنصر يف  دم ثري  من املشاس إليدم )الق ى الفاعلتة يف 
وعط اجملاهدين من القيتادات الكتربى وال عتطى وحت  ثريت  متن القيتادات التدنيا وَمتن داس يف  لكدتم( يف لفظتني 

 بدعة  ومندّي عنه.!او    ة الفاض : عنة   و 
  أن  ال تكاد جتد يف ا دامدم إال : 

 الشيء الف ين عنة.
 الشيء الف ين بدعة.
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 الشيء الف ين مندّي عنه.
 ويف ثري  من تفاصيل بلك اَطاء واّ   ال تصى  جدل وضع ..!

 من االعتنكاس..!ح  إن ا نسان ثان ل  يال : الشيء الف ين مكروه  او مستحب مري . ثان ي يي الكري  
وثريتت  متتن األشتتياء اعتتتربت عنتتدهم عتتنة )مبعتتو الستتنة يف مفدتت مدم بتتدون تفصتتيل علتتى مقتضتتى الفقتته( وهتتي يف 

 حكم الشرع هلا دسجتدا اليت يد تك ن ا باحة واجل از  قط.!
قصت د اهنتم ولسنا ننكر إط ق لفظ السنة على مريل هتذا باعتبتاس وسوده عتن النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم  وإمنتا امل

جيعل نه ه  الدين وه  ضتد البدعتة  وتاسثدتا مبتتدع او ال حيتب الستنة ومتا يتاسب بلتك  حت  جعلت ا اشتياء ثريت خ 
متتن الستتنن )مبعناهتتا عنتتد الفقدتتاء وهتتي املستتتحبات( جعل هتتا يف منزلتتة ال اجبتتات والفتترائت ووالتت ا وعتتادوا عليدتتا 

يصاساها ان تك ن جزءاك صف اك من العمل الصتاحل التذي وصّنف ا الناس على اعاعدا هي اثرير من ّ ها  مع ان 
ينبفي ان يقّ م ا نسان مبعم عه   رمبتا جتتد الرجتل  تيدم مقصترا يف الفترائت  ت  يلتفتت ن إىل بلتك متا دام يطبتق 

ـرصتتته علتتتى تلتتتك الستتتنن )باعتبتتتاس اهنتتتا عتتتنة يف األصتتتل حقتتتا  متتتع جدلدتتتم هتتتم  -زعمتتت ا–الستتتنة وحيتتتب الستتتنة 
 اشرنا إىل امريلتدا. بالتفاصيل( اليت

من اجل بلك اَتفى عندهم تق مي الناس باأللفاض الشترعية الت اسدخ يف لستان الشترع ثتالتق ى والصت ح وا متان 
وا حستتان وحنتت  بلتتك  واعتتتبدل اثريتترهم هبتتا الفاضتتا اَتترى ثتتبعت متتا بثرنتتاه مريتتل : حيتتب الستتنة   وعكستته ال 

 حيب السنة  وعلفي ّو  علفي وما شابه بلك.
عم مدم ال يعرف األحكام الشرعية الفقدية إمنا يعرف ان الشيء الف ين "عنة"   وانطبع يف مفدت مدم ان لكن 

 هذه السنة ضّدها )اي عدُمدا واخلل  مندا( ه  بدعة.!
وهلذا ثان اوللك القيادات يتسابق ن يف "تطبيق السنة" "االلتزام بالستنة" ويتفتاَرون بتذلك!! ومتدح ن ا نستان 

بأنه "َ نا علفي" "ملتتزم بالستنة" "يطبتق الستنة"   ويتذّم ن آَترين متن األشتراص او متن الكتائتب  إبا مدح ه
 بأهنم : "ال حيب ن السنة" "ماشي علفية" ]ليس ا علفية[ وحن  بلك..!!

 الحظ عباسخ : "ال حيب السنة".!
بتأس بته  او حت  جيتداك   الشرص الذي ال يعرف ال ايع عندما يسمع هذا الكت م متن بعيتد  يتد يظنته عاديتاك ال

 وَمن الذي ال مدح االلتزام بالسنة والعمل هبا!! عبحان اهلل.!! 
 لكن عند التحقيق وبالنسبة للعائش يف بلك ال عط    إن ال ايع شيء آَر خمتل ..!!

َ ق ثري اك ما جتد هذا الذي مدح ه بالسلفية وبأنه ملتزم بالسنة ويطبق السنة...اخل ه  سجل عيء األدب واأل
يليتتل التتدين يليتتل التقتت ى  تتاتر يف العبتتادخ  جاهتتل يليتتل الفدتتم للتتدين والشتتريعة...اخل واشتتياء ّريبتتة متتن املستتاوئ 

 واألمرا، جمتمعة  يه.!
 طيب.. ملابا مدح ه! 

ألنه حيرص على العمامتة لدسجتة انته جيعتل لُْبستدا ثال اجتب املفترو،..! وينكتر علتى َمتن ال يلبستدا  وألنته ير تع 
ثريتتر متتن ّتت ه )متتع ان اجلميتتع ير عتت ن الر تتَع ال اجتتب شتترعاك( وألنتته يكريتتر متتن االثتحتتال واشتتياء متتن هتتذا إزاسه ا

 القبيل  وألنه يكرير من عب "املبتدعة" و "ا َ ان" و "اجلزاسخ" و  ن و  ن..!
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دي هتتذا الشتتيء ثتتان طاّيتتا يف عتتنة مخستتة وتستتعني علتتى عتتبيل املريتتال  وهتتي عتتنة التتذسوخ بالنستتبة للعمتتل اجلدتتا
 العسكري.

 هذا الشيء مكن ان ي جد جنسه وآحاده يف اي عاحة دع ية او جدادية ويف اي زمان.
 لكن هنا يف اجلزائر ثان طا حاك جداك لدسجة الظاهرخ والسمة الفالبة.

تطتتتّ ست هتتتذه املفتتتاهيم املفل طتتتة واخلاطلتتتة حتتت  وصتتتل  إىل مستتتت يات يبيحتتتة و ظيعتتتة جتتتداك علتتتى يتتتدي الكتيبتتتة 
 يبة زيت ين( ذ على يد اجليا يف زمن عنرت  يما بعد.!اخلضراء )ثت

 اخل صة : التشدد والفلّ  يف الدين والتنطع.
 ويد يال نبينا صلى اهلل عليه وآله وعلم : هلك املتنطّع ن.

حضتترُت ،تتال زيتتت ين يف اوائتتل عتتنة عتتتة وتستتعني بعتتد يتتتلدم للشتتيخ ممتتد الستتعيد وصتتاحبه عبتتد التترزاق سّجتتام 
ويف الفتترتخ التتيت ثانتت  اجلماعتتة تتتّدعي  يدتتا اهنمتتا عتتقطا يف ثمتتني  وملّتتتتا تعلتتن وتتبتتّو بعتتُد يتلدمتتا   سمحدمتتا اهلل 

حضرته ويد جاء يزوس املنطقتة الريانيتة  متّر علينتا يف احتد املراثتز الكبت خ  وحضتر معته ثتيبتته اخلضتراء علتى ساعتدا 
لعصر اجتمع عليته الشتباب وي  تاك متحّلقتني عنرت  وثان حطاب و،اعة من اعيان منطقته حاضرين  بعد ص خ ا

 ح له وتّدد معدم يلي .
 ب يسأل عن ص ةم..

سلدم.  وال طداسةم ووض ئدم ّو
 وال عن عائر عبادةم.
 وال تفقد اَ يدم.

 وال اعتكشَ   دمدم ملسائل الدين والدنيا..!
 إمنا عأل  قط عن "السنة" !!

 ين عمامتُتك! واشاس إىل ام  املرثز عائ ك إياه : ا
 طفتتق امتت  املرثتتز حيلتتُ  انتته ثتتان لتته عمامتتة لكتتن ضتتاع   وانتته وّصتتى ا َتت خ حيضتترون لتته يماشتتاك وحلتتد اذن ب 

 حيضروا واهنم واهنم  وامحّر وجه املسكني  واهلل لكأنه ثان متلّبساك لرمة ثب خ.!
 هذا حصل امامي.

تت ه املفاسيتتة اهنتتم ثتتان ا )اّلتتب اجملاهتتدين يف تلتتك الكتيبتتة   وثريتتٌ  متتن ّ هتتا( يف تلتتك الفتترتخ ويف بلتتك املرثتتز ّو
يتيّممتتت ن متتتع وجتتت د املتتتاء ومتتتع م  تتت س الصتتتحة والعا يتتتة  املتتتاء امتتتامدم يستتتيل هنتتتراك   تتت  يفتستتتل ن متتتن جنابتتتة وال 
يت ضتتمون لصتت خ  متتن اجتتلا  تتت ى انتشتترت بيتتندم تقتت ل لتت از التتتيمم ل اجتتد املتتاء القتتادس علتتى اعتتتعماله متتادام 

   اي وهم مسا رون يقصرون الص خ    حيتاج ن إىل عبب آَر ّ  السفر  باحة التيمم.مسا راك 
ويد بذل بعت طلبة العلم جزاهم اهلل َ ا جدداك يف بيان هذا اخلطتأ والتحتذير منته  حت  زال شتيلا  شتيلاك  وإمنتا 

 هلل.َتّسك به معظم من آل به اخلياس إىل البقاء مع اجليا  وانتدى معدم  واحلمد 
 وهذا ثما انتشرت بيندم  ت ى بعدم ص م سمضان ال اداءك وال يضاء ح  تق م اخل  ة..!

 و تاوى اَرى من هذا الطراز.
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 وثان يتبّو بلك سجاالت اجلماعة األي ياء املتنفذون املتنطع ن مبا  يدم َمن يسّمم ن بالضبا  الشرعيني.!
 يد يظن البعت ان هذه اشياء  ردية.

 ن ما شلَ  اما انا  قد عشُ  وسايُ .! أي ل له  ض
 وَمن اساد االعتفادخ  إننا حنكي له ونتعاُب انفسنا من اجله.

 واحلاصل ان هذا اخللل والفقر الفكري واملندعي والعلمي ثان من اعباب الفساد والفشل.
 وه  عبب بايّت.

دم نفتتتت  العلمتتتتاء للعدتتتتاد وسا قتتتته عتتتتبب َتتتتاسجّي وهتتتت  َتتتتذالن العلمتتتتاء هلتتتتم يف التتتتداَل واخلتتتتاس   ومصتتتتيبة عتتتت
 وتقاعسدم ويع دهم ح  عبقدم َمن ليَ ممّه  للقيادخ.

 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.
 ما عبق ايضا يتداَل ويرتا ق مع شيء آَر وه  : ازمة األَ ق. – 2

ريتتي   كانتت  تلتتك الطبقتتة املشتتاس إليدتتا  وهتتي الطبقتتة املتتم رخ وصتتاحبة النفتت ب عتتيلة األَتت ق وال َتريتتل ا عتت م َت
مشر ا  العن  والشتدخ والفلظتة يف التعامتل متع النتاس  ا تقتاس يف ج انتب الرمحتة والشتفقة علتى اخللتق والعفت  عتن 
التتتزالت  ويلتتتة احتتترتام لتتتذوي الفضتتتل  متتتع جمم عتتتة متتتن األمتتترا، القلبيتتتة واألَ ييتتتة األَتتترى ثالععتتتب والفتتتروس 

 والتعايل..! نسأل اهلل العا ية والس مة.
بلك عباسات مريل "متا ثتا  العاطفتة يف اجلدتاد" و "تفلتط ا لّتص" وعبتاسات ثريت خ  هتي وإن  واشتدر عندهم يف 

ثان  هلا معو صحيح ب جها من ال ج ه ويف حال من األح ال  إال اهنتا ب تكتن ثتذلك يف ال ايتع إال نتادسا  بتل  
متن بعتت ابلتغ متا  ثان  تعرّب عن مفاهيم واَ ييات ترّعر  يف همالء وصاست مندعتا هلتم.! حت  لقتد ثتان

يذّم ن به َمن يسّم هنم باجلزاسخ واملبتدعة اهنم : "عندهم العاطفة" ويقصتدون بتذلك بّمدتم بتالعط  علتى النتاس 
وسمحتدم والشفقة عليدم وتأليفدم ّو  بلك  وثان همالء )الطبقة املشاس إليدا من اجلماعة ومن داس يف  لكدم( 

 تكلم يف تألي  الناس وعدم تنف هم وحن  بلك.!ال يبال ن بالناس )الشعب( ويعيب ن من ي
وهتتتذا ثلتتته ثتتتان يف عتتتنة مخستتتة وتستتتعني ايتتتام زيتتتت ين ويبتتتل مقتتتتل الشتتتيخ ممتتتد الستتتعيد  وبتتتدء اهنيتتتاس اجلماعتتتة 
وانشتتطاسها عمليتتا وانتدائدتتا  امتتا بعتتد بلتتك اي بعتتد متتا ُعتتترف بتتتت "مرحلتتة اخلتترو " وهتتي مرحلتتة َتترو  الكتائتتب 

عد مقتل الشيخ ممد السعيد   إن اجلماعة )اجليا( صاست اثرير ّلتّ ا وتنطعتا و ستادا مبتا املتعددخ على اجلماعة ب
ال يقاس مبا بثرتُه هنتا  حت  آل األمتر إىل ان ثفتروا النتاس ثلدتم واعتتحل ا دمتاءهم وامت اهلم واعراضتدم وصتاسوا 

 َ اس  ب  شك.!
 و،اع بلك ثله : ازمة القيادخ.  – 3

م ثتتل متتا بثرنتتاه ومتتا ب  نتتذثره   تتإن ي اعتتد احلرثتتة اجلداديتتة )اجلماعتتة ا عتت مية املستتلحة( وعمتت م ا رادهتتا  تتّر
ت   تم ضتع  الريقا تة والعلتم ّو تم األميتة الضتاسبة اطناهبتا  تيدم  وّس م ثتل التنقص وّس العادي ن ثان ا اهل َ   ّس

 بلك  إال اهنم ثان ا َ اك من القيادخ.
فستتدخ  بتتدل ان تتتريّب النتتاس علتتى اخلتت  عّلمتتتدم الشتتر وجعلتتتدم  قتتد ثانتت  القيتتادخ هتتي الشتتّر وهتتي والفاعتتدخ امل

 جداال ونشرت بيندم الض الت.
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 واعين بالقيادخ هنا القيادخ يف عدد ،ال زيت ين ايب عبد الرمحن امني.
هتتذه القيتتتادخ اجلاهلتتتة املتنطعتتتة الضتتالة يرّبتتت  ثتتتل َمتتتن هتت  متتتن جنستتتدا متتتن اهتتل الفتتتروس واجلدتتتل والتنطّتتتع والكتتترب 

خ والتكالب على الدنيا  وابعدت الصاحلني وطعن   يدم ووضع  عليدم ع مات االعتتفدام وّأشتتدم  والقس  
 ح  وصل احلال يف مرحلة متقدمة بعد بلك إىل يتل الكري ين من اهل اخل  بتدم متعددخ وعريفة ثري  مندا.

 إىل هذه القيادخ يطلب ن عندها احلظ خ.! وصاس يليل  الدين وعدم  التق ى واملرايبة هلل تعاىل يتقرّب ن ويتزلّف ن
 وهكذا عنة اهلل يف َلقة ثما يل عيدنا عمر بن عبد العزيز سمحه اهلل : األم  ع ٌق ما نَتَفتق  يه ُجتلاتَب إليه.

 وساينا ععائب من تقّرب املتقرّبني هلذه القيادخ..!
 واَذ بلك شك  متصاعداك..!

إىل  ظاعات خمزية جداك   كريرت بيتندم متا يستّميدا اجلزائريت ن بتت  - ازعم-ح  وصل يف مرحلة "تطيدر الص " 
"الشْريات" وهي اليت تسّمى املقالب عند بعت الشع ب  وهي املكر والكيد السيء متن بعضتدم لتبعت   كتان 
ل الرجتتل متتندم يتقتتّرب بصتتاحبه وجتتاسه وابتتن ملتتته إىل األمتتراء  يقتت ل هلتتم هتتذا الشتترص يف اليتت م الفتت ين )سمبتتا يبتت

عتتدخ عتتنني( ثتتان ال ير تتع إزاسه متتري   ويف اليتت م الفتت ين )سمبتتا يبتتل عتتدخ عتتنني( يتتال الكلمتتة الف نيتتة  هتتذا مبتتتدع 
 ضال مدع س متسرّت  هذا ال حيب السنة  انا اعر ه وثذا وثذا.

   تإن  إن ثان له لدى األم  حظ خ او ثتان ممتن حيستن التلتّ ك بكلمتاةم وعبتاساةم والتشتدق بأ كتاسهم القبيحتة
 األم  يد يستعيب له  يضّر بلك اذَر  ويد يتل ا يف مرحلة متقدمة ثري ين بذلك.!

 وهذا شيء يد يصعب التعب  عنه..!!
 ويصعب على َمن ب يَر مريل هذه األشياء ان يصديدا احيانا..!

وعتترب مراحتتل ويتتد حيصتتل اخلطتتأ يف التعبتت  عندتتا متتن جدتتة اهنتتا اشتتياء ب تقتتع د عتتة واحتتدخ  بتتل جتتاءت متدسجتتة 
 وبشكل تطّ سي تصاعدي.
 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.

 واحلاصل ان هذه القيادخ ثان  هي لبَّ ومكمن الشر يف اجلماعة.
  إبا عر   ان القيادخ هبذا الس ء والفساد     تسأل ملابا حصل  االنتكاعة والنكبة واالنكساس.

  دذا اهم عببب..
 واألعباب األَرى هي مساعدخ ومكملة.

 وإنا هلل وإنا إليه ساجع ن.
 واخل صتتتة : 

ان الذي اعتقده ان الفشل والنكبة واالنكساس الذي حصل يف احلرثتة اجلداديتة واحملاولتة اجلداديتة يف اجلزائتر ثتان 
 باتيّتتاك   اي من نفسدا  ومن داَلدا.!

ىل اخللل األَ يتي  إىل الضتع  وعببه عدخ ع امل متظا رخ جمتمعة من اخللل املندعي الفكري الريقايف العلمي  إ
 يف عدخ مناحي واخل  ات والرواعب اليت وجدت هلا جماال لتك ن م س صراعات  إىل ّ  بلك.

 وجيتمع بلك ثله يف : ازمة القيادخ.
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  إن الفساد واالحنراف ثان من القيادخ باألعاس.
تتت يل القيتتادخ  –اهتتل اخلتت  والصتت ح تتت ىل ييتتادخ اجلدتتاد بالتتتدسي  وب اعتتطة ع امتتل و تترص معينتتة ويف ّفلتتة متتن 

جمم عة من األشتراص اجلدلتة املتنطعتني املنحتر ني اجملترمني  اهتل التدنيا واالحنطتا  والتكالتب علتى الفانيتة  وهتم 
 ،ال زيت ين وعنرت واجملم عة اليت معدم.!

 اما عامة اجملاهدين من الرجال والشباب  كان ا اهل َ ا يف اجلملة.
 يف ثل امرياهلم من الع اّم.وهم متفاوت ن ثما 

  يدم الصاحل ن و يدم اهل اذَرخ الرباني ن و يدم دون بلك.
و يدم الضعفاء و"اللي جابتدم احلملة" "واللي عمبال  ع  اشد س وتفرا " ]اي الذي ثان يظن ان القضية عتة 

 شد س وتنتدي  ال تزيد  اي نأَذ الدولة بعدها[ و يدم ثل األصناف.
 ضّر ل  ثان  القيادخ صحيحة صاحلة.وب يكن بلك لي

 ثان امام القيادخ  رصة ان تريّب وتعّلم وتفّقه طبقات اجملاهدين وتر ع مست اهم وتندت هبم.
 ثان بإمكاهنا ان تفعل الكري  جداك تعليما وتربية وت عية وتعبية وصناعة سجال واجيال.

 لكن  ايد الشيء ال يعطيه..
 َبيرية  اعدخ بكل املقاييَ.!! -  القيادخ بانق ب ابيتاليت ت لّ -لقد ثان  تلك القيادخ 

 ال دين املسلمني.
 وال اَ ق العرب..!

 وال ح   دم الكفاس للدنيا..!!
ويد ُعرا، عليدا ا كاس ومشاسيع طيبة ثري خ  ممكنة التنفيذ وتت  ر هلتا الظتروف امل اتيتة وا مكانيتات  ماتن اعمتال 

تروس  وسمبتا ايضتا بإيعتاز وتتأ   تدسيب وتسليح وتعليم وتربية وإع  م ّو  بلتك   كانت  تتعتاىل وتتر ت لدتلا ّو
 من العدو )االَرتايات(..!!

 والك م يط ل جداك..
 ول  اعتقصينا ملا ثدنا ننتدي.

 وإمنا هي إشاسات م جزخ ملن يعترب.
 ذس[]ويد يُ َجد يف هذا ا جياز ا َ ُل الذي خنشاه   دذا من ب  امامكم  لتعر  ا الع

 واهلل ّالب على امره ولكن اثرير الناس ال يعلم ن.
 اّمتا من حياول ان يق ل : السبب ه  املرابرات واالَرتايات وما شابه.

  دذا ن ٌع من التبسيط والتسطيح  واهلروب من احلقيقة.!
 نعم االَرتايات ثان هلا دوٌس وهي عبب من ضمن األعباب.

 اثرب األعباب   دذا َطأ.لكن احلصر  يدا   او ح  جعلدا اهم و 
 وه  يف نظري ثمن يبكي ويق ل : العدو ّلبين ألنه َدعين..!!

 وهل شفُل العدّو إال ان ضدع عدّوه!!
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 املرابرات هذا شفلدا لعندا اهلل.!
 ح  ل  عّلمنا ان املرابرات اَرتيتتك واعتتطاع  ان تستبب لتك االحنتراف والضت ل والفستاد والتدماس   أنت  

 املفّر  الفاعد..!املل م ايدا 
 املرابرات لن تستطيع ان  رتيك اَرتايا ضاساك إبا ثن  ان  يف نفسك عليما ي ياك ثام ك مستقيماك.!!

 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل. 

 

 عبد الرمحن املفريب 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 

  قه ملا حيب ويرضى اوال تية للشيرنا الفاضل عطية اهلل حفظه اهلل و بته على احلق وو 
 شيرنا الكرمي 

بعتد الفتتزوخ املباسثتتة الَ اننتتا اجملاهتتدين يف اجلماعتتة الستلفية للتتدع خ والقتتتال بتتاجلزائر يف م سيتانيتتا ضتتن الكريتت  ان ب 
نقتل تتيقن متن ان العمليتات القادمتة للعماعتة عتدد اهلل سميدتا لتن تنحصتر  قتط داَتل اجلزائتر امنتا عتشتتمل دول 

  ان االمر ب حيدد اىل حد الساعة املفرب العريب ّ 
  ما تليل  ضيلتكم ل مر

 باسك اهلل  يكم وحفظكم من ثل شر وع ء 
 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 

 
 اجل اب : 

يف ضين ان تلك العملية املشاس إليدتا  وهتي عمليتة املفيطتي ثتان هلتا هتدف عياعتي متدد  ويتد ادتته وهلل احلمتد  
ستتبعد ان التفيت  السياعتتي التذي حصتل يف بت د م سيتتتان هت  متن ا تتر هتذه العمليتة  وايصتتد حت  إنته متن ّتت  امل

بتالتفي  التتذي حصتل االنقتت ب علتى التترئيَ الستابق معاويتتة ولتد الطتتايع متن يبتتل انتاس هتتم متن احملستتب بني عليتته 
 ومن حاشيته.

ا شتتيلا  إال متتن جدتتة بعتتت الترفيتت  طبعتتا هتتذا التفيتت  بالنستتبة لنتتا لتتيَ هتت  التفيتت  املطلتت ب  وال يستتاوي عنتتدن
الذي حيصل من بهاب طاّية ثا ر وجميء طاّية ثا ر آَر لعله ايل شترا منته  او متن جدتة متا حيصتل يف ا نتاء 
بلك من بعت الترفي  على الناس واملسع نني وحن  بلك  ومن جدتة بعتت الشتفاء لصتدوس املتممنني بتستليط 

 ٌر بَعْ ا...! وحن  بلك.اهلل تعاىل اجملرمني بعضدم على بعت  َعيتْ 
 لكن النظام باقا ه  النظام الكا ر املرتد  ال تفي  إال يف امساء القائمني عليه.

واملقص د ان عملية املفيطي ثان هلا هدف سدعّي باألعاس  للنظام امل سيتاين وملن وساءه من الصليبيني الذين ثان 
 هلم خمطط يف املنطقة.
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 روع متكامل.وليَ بالضروسخ اهنا بداية مش
سب الظرف. سب يدسخ ا َ خ اجملاهدين ـو  لكن هذه العمليات مكن ان تتكرس ثلما وجدت هلا الدواعي ـو

 وبالتايل    داعي للظن ان اجلماعة السلفية عتفزو الب د اجملاوسخ وتقتحم عليدم ي اعدهم..!
 هذا ب يرده ا َ خ اذن  وال هم مديمون له.

  وع نه على احسن مما نظن.وعيأيت ويته بإبن اهلل
 املدم ه  الريبات والس  خبطى صحيحة ووا قة على بص خ.

 نسأل اهلل تعاىل ان ينصر اجملاهدين ويسددهم ويلط  بنا ،يعا.

 

 اب  أام القرشي 
 اسج  ان يك ن اجل اب مفصل من الشيخ حفظه اهلل 
  ضيلة الشيخ الس م عليكم و سمحة اهلل تعاىل و برثاته

 ال اسيد ان اي ل لك بأنين احبك يف اهلل يا شيخ او 
لقد ثن  اتابع ن عا ما تدَ تك يف منتدى انا املسلم و ساي  اهنا ثان  مقنعة ملن يشرح صدسه ملعر ة احلتق و 

 يرتك التعصب
 ال اثرير عليك شيرنا و عمايل ه  :

نصتتائح يتتا شتتيخ للشتتعب اجلزائتتري  متتاب تعتترف ياشتتيرنا عتتن اجلماعتتة الستتلفية للتتدع خ و القتتتال و متتاب تقتتدم متتن
 عامة و إىل الشباب َاصة ح ل ما يت جب عليه جتاه هذه اجلماعة 

 و ال تنس نا من دعائكم الصاحل
 و الس م عليكم

 
 اجلتتت اب : 

 احلمد هلل وبه نستعني.
 اَي الكرمي   اجلماعة السلفية للدع خ والقتال مرت مبراحل منذ نشأةا هبذا اللقب.

اهنا يف األصل ثان  جزءا من اجلماعة ا ع مية املسلحة  ون اخ اجلماعة الستلفية هتذه ثانت  هتي وان  تعرف 
املنطقتتة الريانيتتة يف اجلماعتتة ا عتت مية املستتلحة  وانتتا يل معر تتة ال بتتأس هبتتا هبتتذه املنطقتتة وسجاالةتتا وشتتباهبا  هتتذه 

ملستتلحة )اجليتتا( بعتتد احنرا دتتا يف ويتت  املنطقتتة الريانيتتة بقيتتادخ حستتن حطتتاب انفصتتل  عتتن اجلماعتتة ا عتت مية ا
متأَر ن عاك ما )عندما يُتتاتل زيت ين وت ىل عنرت( وهذا ه  احد املماَذات على هذه املنطقة التيت هتي النت اخ األوىل 
للعماعتتة الستتلفية   تتإن هتتذه املنطقتتة الريانيتتة بقيتتادخ حطتتاب واصتتحابه ضلتت  مستتتمرخ متتع اجليتتا طتت ال  تترتخ ييتتادخ 

م ضد س احنراف اجليا جداك جدا  وعاأ  هذه املنطقتة بقيتادخ حطتاب يف حتروب اجليتا للكتائتب  ،ال زيت ين ّس
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اخلاسجتتة عليدتتا  واستكتتتب اشتتياء ّتت  ممتت دخ  وعلتتى ثتتل حتتال احلمتتد هلل اهنتتم يف الندايتتة لطتت  اهلل هبتتم واعلنتت ا 
 َروجدم على اجليا بعد مقتل زيت ين وت يّل عنرت زوابري ييادةا.

َتستتتتك  باعتتتتم اجلماعتتتتة ا عتتتت مية  –ة الريانيتتتتة يف الفتتتترتخ األوىل التاليتتتتة خلروجدتتتتا علتتتتى اجليتتتتا وَتستتتتك  املنطقتتتت
املسلحة  مّدعية اهنم هم اجلماعة حقا  وان عنرت ومن معه هتم االحنتراف وهتم اخلترو  والشتذوب والفستاد  واهنتم 

 ال مريل ن اجلماعة.
 مسك به يف عاب السياعة..!وهذا املعو وإن ثان حقا يف نفسه  لكنه ال  ائدخ من الت

  إن اعم اجلماعة صاَس لقباك وع مة على ثل الفساد والفظائع وا جرام واالحنراف والض ل.
ويد ثن  ممن تكلم معددم يف هذه املسألة واشرت عليدم بتفيت  امسدتم وانته ال  ائتدخ يف هتذا التمستك باالعتم 

هبتتم بعتتد َتتروجدم عتتن اجلماعتتة يف منطقتتة الشتتراسبة )التتيت ب اعتتطة بعتتت سجتتاالةم متتروا علينتتا والتقيتت  –القتتدمي 
ت  األسبعاء ومفتتاح(  ولكتندم عتّز علتيدم تفيت  االعتم ملتا حصتل لته متن العصتبية والستمعة وملتا لته متن الع يتة 

 ال جدانية ّو  بلك.
 ثان  املنطقة الريانية يف هذه الفرتخ عليدا م حظات ومماَذات ثري خ ـسب نظري ومعر يت.

 يسع املقام لسردها..ال 
 وب اثن اؤمل  يدم ثري اك  بل ثن  شبه يائَ مندم.

يكفي ان تعرف علتى وجته االَتصتاس ان نفتَ األشتراص يف القيتادخ التذين اعتتمروا طت ال املتدخ متع زيتت ين هتم 
 انفسدم ييادخ هذه املنطقة.

رج  وال ضع على هذا   يبل نش ء اجلماعة السلفية للدع   خ والقتال.وترث  انا البلد َو
 ب اعرف بعدها تفاصيل نشأت اجلماعة السلفية بدية  لُبعدي ولقلة مصادس األَباس يف هذه املرحلة.

لكن عر نا  يما بعد ان اجلماعة تك ن  بعد اتصاالت ولقاءات وتفاهم بتني هتذه املنطقتة الريانيتة وبعتت املنتاطق 
 شرق َص صا  ذ اجلن ب  ويف الفرب يلي .يف الشرق )اخلامسة والسادعة( وبعت الكتائب يف ال عط وال

 طبعا هذا ثان البد ان يستفرق ويتا ط ي   لصع بة الظروف وصع بة الت اصل واللقاءات بني الناس.
 واحلمد هلل..

 ومع ان وج د حسن حطاب يف القيادخ ثان يعطيين دائما ممشراك علبيا.!
 ات جيتتدخ  تنحتت  إىل ا صتت ح واالعتترتاف باألَطتتاء إال اننتتا بتتدانا شتتيلا  شتتيلا نستتمع عتتن تتتّ الت طيبتتة وتفتت

املاضية وامل ج دخ  ويب ل النصح  والبح  عن األحستن واأل ضتل  وتطت ير اخلطتاب وإصت حه  واالعتتفادخ متن 
 التعربة املريرخ  واجتاه حن  االعتدال والت اضع  والترلص من ثري  من األَطاء السابقة واملفاعد....اخل

 حطاب  وت يل ييادات جيدخ نظيفة طيبة اعتبشرُت َ ا.وبعد ابتعاد حسن 
 ومازل  حلد هذه األيام امسع اخل  ويصل إلينا املزيد من املبشرات عن إَ اننا همالء.

  احلمد هلل سب العاملني.
التتذي ثنتت  استتتاح لتته دائمتتا واسجتت  منتته اخلتت  انتتين اعتترف ان اهتتل الشتترق واجلنتت ب )الصتتحراء( ثتتان ا علتتى نقتتاء 

 اثرير من اهل ال عط والفرب  وبلك ألعباب اأدا بُعدهم عن مرثز اجليا وعدم تلّ  دم بأوزاسها.! وصفاء
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 تحتتّ ل الريقتتل إىل الشتترق وال عتتط الشتتريي متتع اجلنتت ب  هتتذا جيتتد يف هتتذه املرحلتتة بالتتذات  ويف ثتتل َتتٌ   لكتتن 
 لكل مرحلة سجاهلا ومتطلباةا. واهلل اعلم.

دع خ والقتال اذن هي شيء آَر ّت  املاضتي القتدمي الستقيم  واحلمتد هلل  وهتي واحلاصل ان اجلماعة السلفية لل
،اعتتة حنستتب  يدتتا اخلتت  والصتت ح  ،اعتتة جماهتتدخ  ابتتتة علتتى امتتر اهلل  نستتأل اهلل ان ي  قدتتا وان يزيتتدها هتتدى 

 وعدادا وت  يقا  وان ينصرها على الق م الكا رين.
 لتحاق بقا لتدا  واهلل امل  ق.انصح الشباب اجلزائريني بالك ن معدا واال

 وادع  واحّر، اهلنا يف اجلزائر ان يك ن ا معدا ويميدوها ثل ـسب ما يقدس عليه.
 نعم   هناك نقص والبد انه التزال هناك ش ائب واَطاء..
 لكن على ا نسان ان يك ن مققا للحق ناصراك للدين واهله.

ويت  ّق وحيّصل االطملنان   دذا حق له وه   ضيلة ايضا  ولكن وال بأس لإلنسان من شبابنا ّو هم ان يتريّب  
عليه ان يعطي لكل بي حق حقه  وال يكرير من االلتفات إىل ال عاوس واحلستابات املعاسضتة لل اجتب الشترعي 

 الديين الذي ثلفنا اهلل به.!!
هد الكفاس املرتدين  وصتاس بعت الناس جلدلدم ويلة الفقه يف الدين صاسوا يائسني من دعم اي ،اعة تق م وجتا

يق ل : "ثي لّ ْل ثي الَر" و "ب حلية هت  ب حليتة" ومتا شتابه بلتك متن املعتاين..! وينصتر  ن عتن القيتام مبتا امتر 
 اهلل به.

 وهذا ب شك من تلبيَ الشيطان وضحكه عليدم  نسأل اهلل الس مة..!
ل م يتت  ويف ثتتل حتتني  ويعمتتل بتتته  وإمنتتا ال اجتتب علتتى ثتتل مستتتلم ان حيقتتق احلتتق  وان يعتترف ال اجتتب يف ثتتت

داك يأتيه  ويصرب وحيتسب  ويعلم انه خمل ق ل بت ء واالمتحان  وانه عبٌد  ق  ضعي  حق  ال يساوي شيلا  ّو
امل ت وتنتدي  رصته   ليحرص ان يك ن مع اهلل تعاىل ومع اوليائته ويف صتفدم : }يتا ايدتا التذين آمنت ا اتقت ا اهلل 

إن الذين حياّدون اهلل وسع له اوللك يف األبلتني{ }َبلاتَك باتأَنتَُّدْم َشتايُّ ا اللَّتَه َوَسُعت َلُه َوَمتن وث ن ا مع الصاديني{ }
{احلشر  4ُيَشاق  اللََّه  َإانَّ اللََّه َشدايُد اْلعاَقابا

  وال  وإبا ثنا نعرف ان عامة الناس يسيطر عليدم اجلدل وانعتدام الفقته يف التدين  وهتذا حتال ،دت س اهتل زماننتا
ثبت  حيلتة لنتا يف بلتتك اذن   تإن هتذا امتٌر يتتد متردوا عليته وشتب  وشتتاب  عليته اجيتاهلم  ومازالت   بستتبب ان 

 املسلمني يرتب ن يف إطاس وضع جاهلي وت  حكم ّ  إع مي  حكم الردخ والكفر واحلرب هلل ولدينه..!
معدتتتم وتتتتأليفدم  علتتتى متتتا  تتتيدم متتتن وإمنتتتا نستتتايَ النتتتاس ونأَتتتذ متتتندم العفتتت   وحنتتتاول اعتتتتع هبم والتلطتتت  

 الظلمات.
  إن الشباب امللتزم بدينه واملستقيم على طريق اهلل تعاىل الينبفي ان يك ن ثذلك.

بل عليه ان يكت ن مالتك امتره حترّا ثرمتا مققتا للحتق عتاعيا يف اخلت   مستتعداك للتفيت  إىل األ ضتل والبحت  عتن 
 األثمل واألحب إىل م اله عز وجل.

  ان ي  قنا وإياثم ملا  يه اخل  والص ح والف ح.. آمني.نسأل اهلل
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 عمال األا :
abotorab 

 اَى يف اهلل عطيه اهلل حفظكم اهلل.
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته.

 حياثم اهلل وبياثم بني اَ انكم يف احلسبة وحفظكم اهلل.
ح التعبت  وعلتى هتذا عتاطرح علتيكم اعتللة يف اَى يف اهلل حسب ماييل عنكم انكم تملت ن جتربتة  ريتدخ ان صت

 اجلداد املعاصر ونقصد املعاصر االلفية الريالرية.
 السمال االول.

متتتاتق مكم لكتتتتاب اب مصتتتعب الستتت سي  تتتك اهلل اعتتتره والتتتذي بثتتتر  يتتته احتتتداد اجلزائتتتر املستتت خ اجلداديتتتة هتتتل 
 !!!!!تعتقدون ان الذي بهب اليه الشيخ م  ق بالبيانات واالدلة الدامفة !!

 السمال الرياين.
 ما تق مكم لكتاب احلرب القذسخ الذي ثتبه ضابط خمابرات جزائري اةم  يه سم ز اجلداد بالعمالة !!!!!!!

 
 اجل اب : 

املسّمى بدع خ املقاومة ا ع مية العاملية  ثتاب جيتد ويتيم   - ر  اهلل عنه-ثتاب الشيخ ايب مصعب الس سي 
 و يه   ائد وعلم نا ع.

 يف اجلملة  ولكن ليَ معو هذا طبعا امل ا قة على ثل التفاصيل  وثل ما ثتبه الشيخ.هذا 
 بل هناك م اضع سايتدا ب يصب  يدا.

 وهنا اشياء هي مل نظر ـو .
ولكتتتن با ،تتتال ويف العمتتت م الكتتتتاب طيتتتب جتتتدا ومفيتتتد وانصتتتح ا َتتت خ املدتمتتتني بتتتالفكر السياعتتتي اجلدتتتادي 

 ه واالعتفادخ منه.وا َ خ القياديني بقراءت
لألع  ان النسرة اليت يراةا وعلقُ  عليدا ح اشّي ليس  يريبة متين اذن  بتل بعيتدخ جتداك  ولست  اعتحضتر  

 ثري ا مما علق  عليه.
متتا بثتتره عتتن اجلزائتتر  أصتتاب يف بعضتته واَطتتأ يف بعتتت  وهنتتاك اشتتياء ب حيستتن صتتياّتدا والتعبتت  عندتتا بديتتة  

تصتتر شتتاهدته  ونقتتل عتتن بعتتت طلبتتة العلتتم اشتتياء هتت  اعتمتتد  يدتتا علتتى حفظتته عتت اء يف ثتابتته هتتذا  او يف خم
وباثرته  أَطأ يف نقلدا  وانا عاسٌف بذلك  وه  طبعا ثتب هذه الفص ل املتعلقة باجلزائر ّو ها من حفظه وب 
يف  يبتتق لتته بعتتد اخلتترو  متتن ا فانستتتان اي و تتائق علتتى متتا اضتتن  بتتل هتت  صتترّح بتتذلك   كتتان بلتتك عتتببا سئيستتيا

نيتة بالفائتدخ   ويتد عتعل   بعت األَطاء  ويد اشاس ه  إىل بلك بق له : "ويد ثان  جتربة شرصية مريرخ ّو
بلك ثما بثرت يف ثتتاب  قدتته خمط طتا جتاهزا ا نتاء انستحابنا العاجتل متن ثابتل إبتان اهلعمتة األمريكيتة علتى 
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ن شتتاء اهلل"اهتتت ثمتتا اشتتاس إىل بلتتك يف ا فانستتتان بعتتد احتتداد عتتبتمرب  واعتتدت ثتابتتة ملرصتته وعأنشتتره يريبتتا إ
 م اضع اَرى ايضا.

والبتتد ان ت حتتظ ان متتا ثتبتته يف هتتذا الكتتتاب عتتن التعربتتة اجلزائريتتة املعاصتترخ هتت  نبتتذخ خمتصتترخ  وبلتتك ثريتت ا متتا 
 يك ن عرضة لإلَ ل  ويقتضي ا جياز باحلذف ثري ا.

 ويف ما يلي بعت امل حظات على ما ثتبه يف هذه النبذخ :
 حتتتتظ ان التتتتت اسيخ  يدتتتتا اَطتتتتاء  ثمتتتتا يف تتتتتأسيخ اعتشتتتتداد الشتتتتيخ مصتتتتطفى ب يتتتتا علتتتتي  وثمتتتتا يف تتتتتاسيخ ت -

 االنترابات امللفّية اليت  ازت هبا جبدة ا نقاب  وهذا ألنه يكتب من حفظه ثما وضحُ .
 ي لتته : "انشتتق جتتزء ثبتت  متتن جملتتَ شتت سى جبدتتة ا نقتتاب , وشتتكل ييتتادخ تفاوضتت  وتعاونتت  متتع احلك متتة -

العستتتكرية .. وس تتتت آَتتترون علتتتى ساعتتتدم) ممتتتد الستتتعيد و عبتتتد القتتتادس شتتتب طي وعبتتتد التتترزاق سجتتتام و عتتتعيد 
خمل يف( املدادنة وبدؤوا امل اجدة باعم جبدة ا نقاب .. وعرعان ما اعفر اجتماعدم عن تشكيل ما عترف باعتم 

هتت هتذا ّت  صتحيح  بتل الصتحيح )جيش ا نقاب ( الذي برز علتى ساعته )متدين مترزاق( احتد ثت ادس اجلبدة..."ا
انتته بعتتد اعتقتتال الشتتيرني علتتّي وعبتتاس  تتت ىل ييتتادخ اجلبدتتة عبتتد القتتادس حشتتاين  ذ عتتعن هتت  ايضتتا   لتتم تكتتن 
هناك ييادخ ثب خ متفق عليدا وتزامن بلك مع شقاق ونزاعات و لرل يف ص  ييتادات اجلبدتة ثمتا اشتاس إليته  

زمة  هذه اخللية ثان  مبنزلتة القيتادخ املميتتة للعبدتة  وتت ىّل سئاعتتدا الشتيخ  كّ ن تياس امل اجدة ما ُعترف خبلية األ
ممد السعيد سمحه اهلل  الشيخ ممد السعيد ثان ممن اَتاس َياس امل اجدة وايتنع بضروسخ اجلداد وعتدم الرتاجتع  

،اعتته اخلاصتة التيت  وثان مع ث نه سئيَ َلية اجلبدة )يعين : يف حكم سئيَ اجلبدتة عتاعتدا( ثتان ايضتا سئتيَ
عر   يف ال عط ا ع مي اجلزائري باعم ،اعة اجلزاسخ وهي ،اعة ثادسية ثما ه  معروف )يعترّب عندتا اململت  
لماعتتتة الطلبتتتة(  وهلتتتا وعليدتتتا ولنتتتا  يدتتتا تفاصتتتيل  ويتتتد اتتتتيح يل يف  رصتتتة تاليتتتة ا نتتتاء التعربتتتة االلتقتتتاء بتتتبعت 

يد  مع جمم عة ععيد خمل يف وعبد القادس شب طي  مع جمم عتة "اجلماعتة يياداةم.. املدم ان جمم عة ممد السع
ا عتت مية املستتلحة" التتيت تك نتت  يف ويتت  عتتابق  لفتتاء االنترابتتات لدتت د اطتتراف متعتتددخ مريتتل يتتاسي عتتعيد 
ت هم. هتذه اجملم عتات  وامللياين ّو هم من ا َ خ القادمني متن ا فانستتان وبقايتا اصتحاب الشتيخ ب يتا علتي ّو
التري د اتتدت يف "اجلماعتة ا عت مية املستلحة" وانترتب ام هتا الشتيخ ابت  عبتد اهلل امحتد سمحته اهلل  وبلتك يف 
شتدر متتاي  متن عتتنة اسبتتع وتستعني  يف تلتتك األ نتتاء ثتان املفتترو، ان الشتتيخ ممتد الستتعيد مريتتل اجلبدتة  وهتت  ملتتا 

هتت  سئتتيَ اجلبدتتة ا عتت مية لإلنقتتاب عتتاعتدا   ويتتع االتفتتاق )اتفتتاق ال حتتدخ( ويّعتته باعتتم اجلبدتتة علتتى اعتتاس انتته
سئيَ َلية األزمة اليت هي ييادخ اجلبدة يف تلك اللحظة  اي ل : يف تلك األ ناء س ض  جمم عة ممن ينتم ن إىل 
اجلبدتتتة ت ييتتتع الشتتتيخ ممتتتد الستتتعيد بتتتامسدم  وانكتتتروا اهنتتتم متتتريلدم او مريتتتل اجلبدتتتة  ويتتتال ا إنتتته ال مريتتتل إال نفستتته 

اجلزاسخ(  همالء الرا ض ن ثان ا يف اّلبدم جمم عة سجال من الشرق من ناشطي اجلبدة عتابقا وممتن هلتم و،اعته )
استباطتات اجتماعيتتة وتاسضيتتة معينتتة بتتبعت ييتتادات اجلبدتتة  وثتان متتندم متتدين بتت مزساق املتتذث س  ومتتندم مصتتطفى  

َتر  إىل َتاس  التب د وصتاس يتتتكلم ثبت  اَت  سابتح ثبت  )احتد عياعتّيي اجلبدتة واحتتد األعضتاء املمعستني هلتا  
باعم اجلبدة(  واملظن ن واهلل اعلم ان سابح ثب  ومن على شاثلته هلتم دوس ثبت  يف هتذا الت جيته  اعتين يف س تت 
ال حتدخ متتع اجلماعتتة ا عت مية املستتلحة   متتا ثتتان متندم إال ان اعلنتت ا عتتن تشتكيل : اجلتتيش ا عتت مي لإلنقتتاب 
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جلنتتتاح العستتتكري للعبدتتتة  َ  تتتا للعماعتتتة ا عتتت مية املستتتلحة التتتيت ال تتتتربط نفستتتدا واعتتتتربوا انفستتتدم مبنزلتتتة ا
باجلبدة  وثان  هذه  كرخ عابقة عندهم سمبا  لكن ا عت ن الرمستي ثتان هنتا   دتذا متا يتعلتق هبتذه الفقترخ  واهلل 

 اعلم.
د اهلل امحد"اهت هتذا ايضتا متن ( ام ها اب  عب1993وي له : "... ذ َلفه ]يعين جعفراك األ فاين[ مع مطلع ) -

اخلطأ يف التأسيخ ثما اشرُت  واحلق ان جعفتر األ فتاين سمحته اهلل ثتان حيّتتتا إىل ديستمرب )آَتر الشتد س( متن عتنة 
تم برجمتة عتدخ م اعيتد لكتن     د وتسعني  وثن  انا عاعتدا يف اجلزائر  وب التق بته  متع حرصتي علتى بلتك وّس

وف األمنية  والتقي  مبساعدا لته  وثانت  و اتته يف الشتد س األوىل متن عتنة ثان  يف ثل مرخ تفشل بسبب الظر 
 اسبعا وتسعني.

ي له : " واعتقل )القاسي ععيد( يف إحدى اهلعمتات الكتربى علتى ييتادخ القت ات البحريتة يف اجلزائتر العاصتمة  -
وعتتعه يف ت حيتتد  ( عتتعني متتن عتتعن اجلزائتتر العاصتتمة بعتتد عتتدخ اشتتدر .. ذ بتتذل100. ذ  تتر متتع اثريتتر متتن )

("اهتتت هذا ال ضفى ما  يه 1994الفصائل املقاتلة من ،يع الفرياء .. ذ يتل يف ضروف ّامضة سمحه اهلل اواَر)
من اَطاء ملن ه  متن املتتابعني  وثتل بلتك بستبب اعتمتاد الشتيخ ايب مصتعب علتى التذاثرخ  قتط   تإن اعتقتال 

روجدم من الستعن )عتعن لت مبيز يف الشيخ ياسي ععيد ثان يف اواَر عنة ا نتني وتسع ني  يف وي  مبكر  َو
باتنة( ثان يف عنة اسبع وتسعني  متزامنا مع ال حدخ تقريبا  بعدها بقليل جتدا علتى متا اضتن  وال حتدخ َتت  وهت  
يف الستتعن سمحتته اهلل.. هتتذا وإن متتن املناعتتب ان ابثتتر بتتاخل  هتتذا الرجتتل الفتتذ القائتتد امل هتت ب والشتتيخ العتتاب 

ععيد البّشتتاسي سمحه اهلل  ويد عشُ  معه يف ا فانستان مدخ  واحلق اين ب اَس جزائرياك مريله ال يف التداَل القاسي 
وال يف اخلتتاس   متتن حيتت  الكمتتال والفضتتائل  ولتتذا  تت  ععتتَب ممتتا بلفتتين ان الشتتيخ ابتتا عبتتد اهلل امحتتد سمحتته اهلل 

اتنة العتحضاسه إىل ال عط ليك ن يريبتا منته  بتل األم  األول لل حدخ ثان اسعل إليه مبعرد َروجه من ععن ب
بلفين من اشراص ثان ا يريبني من ايب عبد اهلل امحد انه ثان يفّكر يف تسليمه القيادخ.!  اهلل اعلم  وال اعتتبعد 

 بلك ألن الرجلني ثانا سبّانيني  حنسبدما ثذلك واهلل يرمحدا ويعلي يف الشدداء منزلتدما.. آمني.
َذه على البيانتات والسياعتات يف عدتد زيتت ين : "تصتعيد امل اجدتة متع املليشتيات املدنيتة املرتطبتة ي له  يما يأ -

 باحلك مة و ا ابها هد ا اعاعيا"اهتت هذا مما ال يعاب عليدم  بل ه  تصّرف صحيح.
القتترى اجملتتاوسخ هلتتم ي لته : " ذ اتبتتع عبتتد التترمحن امتتني بلتتك بت جيتته مقاتليتته إىل اجملتتازس اجلماعيتتة يف املتتدنيني يف  -

بدع ى اهنم اخنرط ا يف املليشيات احلك مية,  كفرهم واعتباح يتلدم وعيب نسائدم ..على اهنتم مرتدين"اهتتت هتذا 
ّتت  دييتتق  وال يُعتمتتد عليتته  بتتل اجملتتازس جتتاءت بالتتتدسي  وحيتتتا  إيضتتاحدا إىل شتترح وتط يتتل  وحستتبنا اهلل ونعتتم 

 ال ثيل.
بنستبتدا إىل احلك متتة هبتذا الشتكل ّت  دييتق   تتإن معظتم اجملتازس يامت  هبتا اجليتتا   ث مته عتن اجملتازس واثتفتاؤه  -

بدات يف اواَر عدد زيتت ين  ذ بلفت  بسوةتا علتى يتدي عنترت زوابتري  وهلتا تفاصتيل يشتيب هل هلتا ال لتدان وهتي 
ثت ن بتدا ع ضت ل عقتدي من خمازي تاسيخ املسلمني املعاصر  نسأل اهلل العف  العا ية  وهمالء )اجليتا( ثتان ا يتحر 

واحنتتراف عتتن الصتترا  املستتتقيم  ال بتحريتتك خمتتابرات   تتإن ثتتان البتتد متتن ا تترتا، دوس ل عتتترباسات  دتتذا يتتد 
حُيتمل انه يف ص سخ اَرتايات متفرية وت جيدات مساعدخ على الفتنة الض ل  ثما هت  دوس خمتابرات األعتداء يف  
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هتم و ستادهم واحنترا دم العقتدي التديين الشترعي  نستأل اهلل ثل حني ويف ثل مكان  اما األعاس  د  ض هلم 
 العا ية.!

 نسب يتل زيت ين إىل ،اعة األسبعاء  وهذا َطأ  بل الذي يتله هم ثتيبة املدية املتمرثزخ يف جبال َتزييدخ. -
وامتتا ثتابتته  دتذه بعتتت امل حظتات علتتى متتابثره عتن التعربتتة اجلزائريتة يف ثتابتته "دعتت خ املقاومتة" هتتي ثتاألمن ب   

خمتصر شداديت على اجلداد يف اجلزائر   قد يراته منذ  رتخ ايضا  وب يتسّن يل اذن مراجعته  ولكن  يته ثريت  متن 
امل حظات ايضا مريل اليت مرت هنا  وممتا الحظتته عليته انته َلتط بتني املراحتل وب حيترس جيتدا تطّ سهتا واَت  دتا 

حتت  لتت  ب –هتت  سثتتز  يتته علتتى مشتتاثل اخلتتاس   وواضتتح ان ثاتبتته  وتتتدّسجدا  وانبنتتاء بعضتتدا علتتى بعتتت  وايضتتا
 ممن تابع التعربة من َاسجدا ال من داَلدا. -يكن ا نسان يعر ه

ويف اجلملة والعم م ثتابات األا الشيخ ايب مصعب الس سي ّنيتة باحلكمتة والتأمتل والف ائتد ملتن سزيته اهلل الفدتم 
 َذ احسن ما عند الناس.اجليد وا نصاف وحرص على احلكمة وعلى ا

واهلل املستتمول ان يعفتت  عنتتا وعنتته  ويتقبتتل متتن اجلميتتع وان يفتتك اعتتره واعتتر ثتتل املأعتت سين متتن املستتلمني يف ثتتل 
 مكان.. آمني.

 
ثتتاب احلترب القتذسخ التذي الفتته احتد الضتبا  يف االعتترباسات اجلزائريتة بعتتد هروبته إىل اخلتاس   ال اسى لته ثبتت  

 ي  معر ة احلقيقة  وال مكننا ال   ق به   دذا الضابط بالنسبة لنا ليَ م   يا. ييمة بالنسبة لنا من ح
إمنتا حنتن نترى ان هتذا الكتتاب ومتا شتاهبه هت  متن مكتر اهلل تعتاىل بالط اّيت  ومتن تستليط بعضتدم علتى بعتتت  

ديمنتتني علتتى  دتت  لطتت  باملستتلمني متتن هتتذا ال جتته  ألن الكتتتاب يريبّتت   كتترخ ان النظتتام وجنراالتتته املتنفتتذين امل
احلكتتم والستتلطة هتتم جمم عتتة متتن اجملتترمني الفاعتتدين التتدم يني وهتتم املستتمول ن عتتن اجملتتازس  وهتتم َمتتن اّعتتَ او 
اَترتق اجلماعتتات ا عتت مية املستتلحة واعتتعملدا لتتتدم  التتب د!! وخللتتق هتذه األزمتتات األمنيتتة والسياعتتية!! متتن 

 ة والتحكم يف مقدسات الب د وسياب العباد.....اخلاجل إجياد البيلة املناعبة هلم ل عتمراس يف السلط
هذه الفكرخ هي  كرخ نابعة متن  قا تة النظتام العلمتاين الت طين ثمتا هت  معتروف   دتم دائمت  سمتي بعضتدم بعضتا 

 مبريل هذه التدم.
 وهي  كرخ َالية من االنضبا  با مان باهلل تعاىل وبالي م اذَر.

 بالتص سات اجلاهلية  و قداهنم للعزخ والكرامه الذاتية  وحقاسةم يف انفسدم.وبلك خللّ هم من ا مان وتشّبعدم 
 واي واحد له ضرف مناعب ودوا ع مناعبة واتصاالت بسيطة يستطيع ان يق ل هذا الك م ويكتبه..!
خ ويزيتد لكن ثما يل   الفائدخ بالنسبة لنا حنن املستلمني واجملاهتدين يف هتذا الكتتاب وامريالته هت  انته يبتنّي ويرّعت

متتن تراثمتتات املعر تتة عنتتد النتتاس بفستتاد النظتتام وانتته هتت  املستتمول عتتن ثتتل او معظتتم الفستتاد واجلتترائم   وبسوةتتا 
 اجملازس املفظعة  اليت حصل  يف اجلزائر..!

  دذا يف حد باته ٌَ  لنا.
 اما ّ  بلك    اسى له ثب   ائدخ.

 والفظائع..! حنن اعرف منه مبن ثان يرتكب تلك اجملازس واملذابح
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 نسأل اهلل السرت والعا ية والس مة.
 وال ح ل وال ي خ إال باهلل العلّي العظيم.

 

 عمال األا مع احلق :
عاشرا : ـكم جتربتك ومعر تك باجلزائر واوضاعدا هل ترى ان هناك  اسيا بني اجلماعة االعت مية املستلحة االن 

د  واملعتقد وهل اجلماعة السلفية ،اعة مستتقيمة علتى املتند  احلتق وبني اجلماعة السلفية للدع خ والقتال يف املن
ام ان الزيغ والض ل الذي يف اجلماعة املسلحة متلبسة به هي ايضا او ببعضته ومتا هتي اعتباب احنتراف اجلماعتة 
االع مية املسلحة حسب جتربتك معدم ومعر تك حلاهلم وهل يصح احلكم بالردخ علتى ثتل متن نتزل متن اجلبتال 

علم ع حه ويبل بالعف  مقابل القاء الس ح ام هناك تفصيل وهل ترى ان  ت ى الشيخ ابن عرييمتني سمحته اهلل و 
ل َ خ يف اجلزائر بتسليم الس ح والنزول من اجلبال  ت ى صتحيحة مبنيتة علتى معر تة صتحيحة بتال ايع وبالشترع 

فر اهلل لنا وله وهل  تنصح اَ اننا اجملاهدين يف اجلزائر مب اصلة الطريق ام هي  ت ى اَطأ  يدا الشيخ سمحه اهلل ّو
والبقاء يف اجلبال حملاسبة الطاّ ت وشن الفاسات عليه والد اع عن انفستدم ام يتدَل ا يف املصتاحلة والعفت  وال ئتام 

 الذي عرضه عليدم ب تفليقة
و ّت ه هتي جتائزخ ام احلادي عشر : هل ترى دَ ل بعت اجلماعات اجلدادية يف هدنة مع الطاّ ت اجلزائتري ا

 مرمة ام ثفر وسدخ والعياب باهلل 
الريتتاين عشتتر : هتتل تتترى ان اال ضتتل بقتتاء اجلماعتتات االعتت مية يف املفتترب العتتريب متتن امريتتال اجلماعتتة االعتت مية 

ندا يعمل املقاتلة بليبيا واجلماعة السلفية للدع خ والقتال باجلزائر واجلماعة االع مية املقاتلة املفربية ّو هم ث  م
يف بلده ام ان اال ضل ه  ت حدهم ،يعا يف ،اعة واحتدخ وتت  سايتة وييتادخ م حتدخ تعمتل لكتل املفترب العتريب 
واالع مي ام تنضم ثلدا ت  القاعدخ ثما انضم  ،اعات جداديتة يف العتراق تت  ييتادخ القاعتدخ ثعماعتة 

 حفظه اهلل ّو ها من اجلماعات والتعمعات. الت حيد واجلداد اليت ثان يق دها الشيخ اب  مصعب الزسياوي
الستابع عشتر : بعتت اَ اننتا اجملاهتدين يف ليبيتا اصتبح يفكتر يف العمتل تت  ييتادات جديتدخ و،اعتات جديتدخ 
وبلك يف ّياب نشا  واحت اء اجلماعة االع مية املقاتلة المريال همالء للقتال ت  ييادةا  مابا تنصح اَ اننا 

العمل اجلدادي املسلح ضد الطاّية الزنديق القذايف هل يعمل يف ،اعات منفردخ ام يصرب حت   يف ليبيا ملن اساد
 تتاح له  رصة االنضمام الَ انه يف اجلماعة االع مية املقاتلة 

وثما تعلم وثما ه  معل م ومشد س من تكف  الكري  من علماء املسلمني للقذايف ح  صاس احلكم عليه بالكفر 
تل  عليه العلمتاء وطلبتة العلتم  متا حكتم متن ال يكفتر هتذا الطاّيتة متن العلمتاء وطلبتة العلتم والعت ام ال يكاد ض

ممن اتضح له حال القذايف ومتا عليته متن الكفتر والزنديتة وب يكفتره وهتل تنطبتق عليته ياعتدخ متن ب يكفتر الكتا ر 
طائفتتة ثفتتر وسدخ تقاتتتل وتفتتنم ام اهلتتا  دتت  ثتتا ر ومتتا حكتتم اعتت ان الطاّيتتة القتتذايف هتتل هتتم ثفتتاس علتتى التعيتتني ام 
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 قتتط دون احلكتتم علتتى اعيتتاهنم بتتالكفر ام هتتم علتتى مراتتتب الشتترطة واجلتتيش متتا شتتاهبما هلتتم حكتتم واع انتته متتن 
 اللعان الري سية وحرعه الري سي هلم حكم اَر اسج  الت ضيح ما امكن.

 
 اجلتتتتت اب : 

 ا  قرخ  قرخ وباهلل الت  ق :هذه األعللة تتضمن  قرات ثري خ    سنحاول اجل اب عليد
) عاشترا ( ـكتتم جتربتتتك ومعر تتتك بتتاجلزائر واوضتتاعدا هتتل تترى ان هنتتاك  اسيتتا بتتني اجلماعتتة االعتت مية املستتلحة 
االن وبني اجلماعة السلفية للدع خ والقتال يف املند  واملعتقد وهل اجلماعة الستلفية ،اعتة مستتقيمة علتى املتند  

 الذي يف اجلماعة املسلحة متلبسة به هي ايضا او ببعضه! احلق ام ان الزيغ والض ل
نعم هناك  رق بني اجلماعتة الستلفية للتدع خ والقتتال امل جت دخ اذن يف اجلزائتر  وبتني اجلماعتة ا عت مية املستلحة 

 اليت ثان  يف عدد ،ال زيت ين وعنرت زوابري  ال شك يف هذا.
 ومنابذةا  هذا مبدئيا إ بات ياطع على الفرق.  معرد َروجدم على تلك اجلماعة والتربؤ مندا

ذ  بتتت  عنتتدنا الفتتروق الكبتت خ  وهتتي الفتترق بتتني الصتتاحل والطتتاحل  وبتتني اخلبيتت  والطيتتب  وبتتني التقتتي والفتتاجر  
 وبني املدتدي والضال  واحلمد هلل سب العاملني.

 هل تريد ان نذثر  رويا ملم عة ! :
تتترى ،دتت س النتتاس مستتلمني واحلمتتد هلل  إال متتن  بتت  ثفتتره  يكتت ن هتت   الستتلفية ال تكفتتر الشتتعب اجلزائتتري بتتل

 االعتريناء.
اما اجليا  كان  يد احنر   إىل  كر التكف  واهلعرخ   كر اخل اس  ب  شك  وثفرت ،يع الشعب  واعتتحل  

 دماء ثل من يدب على األس،.
 عليدم.الفرق يف التعامل مع الناس واحرتامدم وتأليفدم وسمحتدم والشفقة 

 الفرق يف التعامل مع اجلماعات ا ع مية األَرى يف العاب.
 الفرق يف اخلطاب واضح جداك.

 الفرق يف  دمدم وتناوهلم ألحكام التكف  والتبديع والتفسيق ّو ها
 الفرق يف الصفات األَ يية مريل الفروس واألمرا، الكري خ اليت اصاب  اجليا ويتلتدا.

 ّو  بلك ثري .
ة  رق ثب  جداك  وهذه اجلماعة السلفية تتربا من اجليا ومن مندعدا املنحرف ومن ا عاهلتا وإجرامدتا  وتتراه باجلمل

 ض ال مبينا وزيفا واحنرا ا ومرويا من الدين.
 واما ان هناك بعت الرواعب التزال يف احلرثة اجلدادية ّ  مرضيّتتة.

  دذا مكن ان يك ن.
  نسان اليزال يسعى  ص ح نفسه وتكميلدا إىل ان م ت.لكن ال يك ن ثب اك مم را  وا

وهم حيتاج ن إىل االحتكاك اثرير مع إَ اهنم يف احلرثة اجلداديتة العامليتة  وثريترخ الت اصتل والتشتاوس وتبتادل التراي 
فضتل واحلكمة  ومادم ا على هذا اخلط وعر  ا اَطاء املاضي وايروا هبا ونبذوها على اجلملة  واعتعدوا لطلتب ال
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وصمم ا على ا ص ح   دم على َت  وهتم علتى الطريتق الصتحيح  والكمتال هلل تعتاىل  واي الرجتال املدتذب  
وهم يعان ن يس خ األمر ل حدهم منفردين عن النص  واملعني من امتدم  وال عيما اهل العلم  إال من سحتم اهلل  

  نسأل اهلل ان يعيندم ويق يدم  واهلل املستعان.
 ب احنراف اجلماعة االع مية املسلحة حسب جتربتك معدم ومعر تك حلاهلم!وما هي اعبا
 تقدم هذا..

وهل يصح احلكم بالردخ على ثل من نتزل متن اجلبتال وعتلم عت حه ويبتل بتالعف  مقابتل القتاء الست ح ام هنتاك 
 تفصيل!

 نعم هناك تفصيل يف هذه املسألة.
ُّتلاتَب وادسك الععز. األصل ان االعتس م للعدو واالعتلساس ال جي ز   إال ملن 

ان ال يدَل ت  حكم ثا ر      -يف حكم العادخ-اما من ثان يادسا على اجلداد وعدم إعطاء الدنية ويادسا 
 جي ز له ان يدَل خمتاساك ت  حكم الكا ر ويستأعر له ويستسلم ويدني نفسه.!

 ادلة الشريعة الدالة على بلك ثري خ ال تصى.
 س لدتتادهم ويتتتاهلم ويتتتلدم وتتتدم هم وتشتتريدهم  يتتد عتتّلطه اهلل علتتيدم شتترعاك  وامتتره بتتأن يتتتربّا  تتإن املستتلم متتأم

مندم وينا رهم وال جيامعدم ال ي اليدم وال ي ادهم  بل يكفر هبم  وامره بتأن يكت ن هت  األعلتى بدينته وإمانته ومتا 
فسته وال يرضتى بالتذل  بتل يكت ن عزيتزاك ثرمتا معه من اهلدى والن س  واال جيعل للكتا رين عليته عتبي   وال يدتني ن

 ي يّتاك ابيّتاك...!
   جي ز له يف حال االَتياس وجملرد طلتب الراحتة  وجملترد ان يصتيبه شتيء معتتاٌد مريلته متن املشتقة والتعتب واذالم 

 ان يسّلم نفسه لعدّوه يدينه وجُيري عليه حكمه اجلاهلّي.
 ٌد يعرف دين اهلل وشرعه.!!هذا ال جي ز يطعاك  وال يق ل ل ازه اح

ذ إن هذا املسلم بعد ان يك ن يد َتّسك بذلك األصل املشاس إليه وععى يف الرباءخ من عدو اهلل وجماهدته ثما 
امر اهلل  اي ل : بعد بلك ل  ععز وادسك انه مفل ب وانه ال  ائتدخ متن القتتال )مبعتو انته ال  رصتة لته يف الفلتب 

وانته متأَ ب متأَ ب(  إنته يف هتذه احلالتة يتد َفت  اهلل عتز وجتل برمحتته ولطفته عليته  على العدّو او النعتاخ منته 
َّص له يف االعتلستاس واالعتست م   دتذه حالتة ععتز ومفل بيّتة تشتبه ا ثتراه إبن  داَلتة تت  ي لته تعتاىل :  وس

متتتتتن اذيتتتتتات  }إال ان تتقتتتتت ا متتتتتندم تقتتتتتاخ{ وي لتتتتته : }إال متتتتتن اثتتتتتره ويلبتتتتته مطمتتتتتلن با متتتتتان{ ومتتتتتا يف معناأتتتتتا
 واألحادي .

  دذا جائز له   فيفا من اهلل وسمحة ولطفاك.
 ولكن ح  يف هذه احلالة  األ ضُل املرتاُس ه  الصرُب والريبات ح  القتل  وعدم االعتلساس واالعتس م.

  دذا ا ضل ملن يدس عليه وصرب.!
 وه  العزمة.
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حبه العشترخ سمحدتم اهلل وسضتي عتندم  ثمتا  بتت  يف ومن الدالئل اخلاصة هلذه املسألة يصة عاصم بن  اب  وصت
تتر  وَمتتن  الصتتحيحني ّو أتتا  وبتتّ ب البرتتاسي سمحتته اهلل عليتته بق لتته : بتتاٌب هتتل يستأعتتر الرجتتل! وَمتتن ب يستأعا

 صّلى سثعتني عند القتل.
يتتل    في هتذه القصتة ان بعتت الصتحابة اَتذ بالعزمتة وب ينتزل علتى حكتم الكتا ر وب يستأعتر  بتل ياتتل حت 

صة  اعتأعر ونزل على حكم الكفاس  أعروه ذ باع ه ذ يتل ه.  ومندم من اَذ بالَر
 واحلمد هلل سب العاملني.
  دذا ملرص للمسألة.

 إبا تبتنّي هتذا   إنته ال حُيكتم بتالرّدخ علتى متن نتزل متن اجلبتل وعتّلم عت حه ويبتل عفت  العتدّو ونتزل علتى برنتام  
 على التفصيل املتقدم. ال ئام الطاّ يت.. بل هذا منّزل

 متن ب يكتتن معتتذوسا عتتاجزاك مفل بتتاك  بتتل نتتزل جملتترد انتته تعتب وشتتق عليتته األمتتر مشتتقة معتتتادخ شتترعاك  وجملتترد طلتتب 
 الراحة والس مة   دذا مرتكب حراماك شديداك.

َّص يف بلك  د  معذوس.  واما العاجز املفل ب املقد س إن تر
 هذا ه  احلكم اجملرد..

 ىل نزوله من اجلبل وتسليمه لنفسه اشياء اَرى  نحكم عليه ـسبدا حينلذا.اما من انضاف إ
 ثمن نزل ذ واىل الطاّ ت وصاس مندم وجتّند يف صفدم    د  مندم  ثا ٌر مرتد وال ثرامة.!

 نسأل اهلل الس مة.
تت  بلتتك   دتت   ثتتذلك ثتتا ٌر إبا ومتتن عتتاوهنم خمتتتاساك طائعتتا بالداللتتة علتتى عتت سات املستتلمني واعتتاهنم باملعل متتات ّو

  عل بلك ط اعية دون إثراه معترب.
 وهكذا..

وعلى ا َ خ ان حيرص ا على التريّب  جدا يف مريل هذه األحكام على الناس  ويتحلّت ا بتأعلى دسجتات ا نصتاف 
والقسط وتقيق احلق  وسباطة اجلأ  وي خ القلب  وليحذسوا من حظ النف س ومن تلبيسات الشيطان ومن ّلبتة 

واحلمّية النفسية  وليعلم ا ان اخلطأ يف العف  ٌَ  من اخلطأ يف العق بة   دذا اصٌل صحيح متقرس ال شك اهل ى 
 يه  والس مة يف الدين ال يعدهلا شيء     يتسّرع ا يف احلكم على آحاد همالء بالرّدخ إال إبا تبنّي بدليل يتاطع 

ء عقط ا وانتدت ا  ومتن ثتان  يته َتٌ   تإن اهلل تعتاىل عتيأيت دليٌل على سدته ثما اشرُت إليه  وإال  يكفينا ان همال
 به يف ي م من األيام  ومن ثان ّ  بلك  قد ثا نا اهلل شره.

 واحلمد هلل سب العاملني.
وهتتل تتترى ان  تتت ى الشتتيخ ابتتن عرييمتتني سمحتته اهلل ل َتت خ يف اجلزائتتر بتستتليم الستت ح والنتتزول متتن اجلبتتال  تتت ى 

فر اهلل لنا وله! صحيحة مبنية على معر ة  صحيحة بال ايع وبالشرع ام هي  ت ى اَطأ  يدا الشيخ سمحه اهلل ّو
 بل نراها َطأ عظيما وزلة منكرخ نسأل اهلل ان يسامه..!

وليستت  مبنيتتة علتتى معر تتة صتتحيحة بتتال ايع  بتتل انبنتت  علتتى اخنتتداع ب صتت  بعتتت النتتاس متتن اوليتتاء الطتتاّ ت 
يدم الشيخ املفيت  واما املعر ة بالشرع  د  عتاب  قيته بت  شتك  وإمنتا الكت م واعداء اجلداد واجملاهدين ممن و ق  
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يف هذا الباب ه  عنده  يته اَطتاء إ،اليتة اصت  لتيَ هتذا متل تبييندتا  وهتي معرو تة عنتد اجملاهتدين وعلمتائدم 
 ومشاضدم وييادةم.

تستتليم انفستتدم للطتتاّ ت الكتتا ر املرتتتد لكتتن املقصتت د ان  تتت اه املشتتاس إليدتتا للمعاهتتدين بتتالنزول وتتترك اجلدتتاد و 
اطلتتة بتت  شتتك  وثانتت  شتترّاك ثبتت اك  ومصتتيبة متتن املصتتائب  وهتتي متتن  احملتتاسب هلل ولدينتته   تتت ى ّتت  صتتحيحة َو
الستتلبيات الكبتت خ للعلمتتاء الكبتتاس يف هتتذا العصتتر لألعتت  الشتتديد  وممتتا يزيتتد الشتتقة بيتتندم وبتتني ط ائتت  شتتباب 

 األمة.
الفت ى وامرياهلا امتا  ترح  وطتاسوا هبتا ثتل مطتاس  ونشتروها ووزع هتا يف ثتل مكتان  وثانت   ويد  رح املرتدون هبذه

تنشرها   ق يمم اجلبال والفابات ثالفرا  املبري د  على ّراس متا ساينتاهم  علت ا متن يبتل  -ثما بلفين–طائراةم 
ستتتروا  وعلتتتى ّتتت راس متتتا ثتتتان األمريكتتتان يف مناعتتتبات عتتتابقة يتتتدع ن اجملاهتتتدين ل عتستتت م والت بتتتة!! َتتتاب ا َو

 يصنع ن يف ا فانستان باملنش سات املضادخ لطالبان والقاعدخ  وهي طريقة يدمة جديدخ يستعملدا العدّو دائما.
لكتن هتتذه املترخ ثانتت  املنشت سات هتتي عبتاسخ عتتن  تت ى شتتيخ ثبت  متتن علمتاء املستتلمني  تتدع هم إىل تتترك جدتتاد 

هتتتذا املستتتيلمة حاثمتتتاك مستتتلماك!! معتتتاب اهلل  وحتتتاَ  هلل ان  مستتتيلمة الكتتتذاب والتتتدَ ل تتتت  حكمتتته!! وتستتتّمي
يك ن امريال حكام اجلزائر مسلمني  وهم العلماني ن ال ئكي ن ال ديني ن  ال طني ن الق مي ن امل ال ن للصتليبيني 

 النابذين لشريعة اهلل احملّكمني للق انني ال ضعية  احملاسبني للدين واهله...!!
 ثيل.وحسبنا اهلل ونعم ال  

 وهلل األمر من يبل ومن بعد.
 وبعد بلك يأيت العلماء ويق ل ن إن الشباب ال يطيع ننا وال حيرتم ننا.!!

وامتتا التترّد علتتى هتتذه الفتتت ى اخلاطلتتة الضتتالة   تت  اضنتتين احتتتا  إليتته وانتتا اَاطتتب ،دتت س اهتتل اجلدتتاد وانصتتاسه  
اصلا ه  ان احلك مة حك مة مستلمة شترعية  واصتلا ويكفي ان تعلم اهنا مبنّية من هذا الشيخ ّفر اهلل له على 

آَر ه  ان همالء اجملاهدين هم َ اسُ  َرج ا على املسلمني بتالتكف  واعتتح ل التدماء  هكتذا بتدون تفصتيل 
وال تفريتق بتني اجليتتا املنحر تة املاسيتتة وبتني عمتت م و،دت س اجملاهتدين الصتتاديني الصتاحلني.. وهتتذان اصت ن بتتاط ن 

ال يُلَتف  إىل القائل هبما  ويصاسانا ان نعتذس له مبا له من الصدق وإسادخ اخل  والنصح ومبتا لته متن عندنا يطعا  
الب ء احلسن يف األمة من العلم النا ع والعمل الصاحل  والتدع خ إىل اهلل وتعلتيم النتاس اخلت   ونكتّ  عنته وحنفتظ 

 له احرتامه اجلملّي  ونستففر له ايضا.
 َطأ عظيم بل ض ل مبني    اهلل إهنا لكذلك.!! اما ان هذه الفت ى

وهتتل تنصتتح اَ اننتتا اجملاهتتدين يف اجلزائتتر مب اصتتلة الطريتتق والبقتتاء يف اجلبتتال حملاسبتتة الطتتاّ ت وشتتن الفتتاسات عليتته 
 والد اع عن انفسدم ام يدَل ا يف املصاحلة والعف  وال ئام الذي عرضه عليدم ب تفليقة!

اد والريبات عليه  اذن ـمد اهلل تفتّ  احلتال وجتاءت الفت حتات متن اهلل   علتيدم ب  شك ننصحدم مب اصلة اجلد
بالصرب والريبات  وإن شاء اهلل القادم احسن وا ضل بإبن اهلل  ونرج  ان الشدخ يد بدات تتزول عتندم   لتم يبتق 

 إال ايلدا   ليستعين ا باهلل وليصربوا وليريبت ا  واهلل ناصرهم ومعيندم.
 الدَ ل يف مصاحلة النظام وعف ه ووئامه املزع م.. معاب اهلل.!وال ننصحدم ب
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 عبحان اهلل..!!
ثيتتت  ويتتتد اعتتتزهم اهلل هبتتتذا اجلدتتتاد واثتتترمدم بتتته  وانقتتتذهم بتتته متتتن الذلتتتة واهلتتت ان ومتتتن التتتدَ ل تتتت  حكتتتم 

 الطاّ ت.
 ابعد هذا العز وهذه الكرامة والنعمة يكفروهنا وينسلر ن مندا!!

 بذلك. ال واهلل ال ننصح مسلماك 
اللدم إال من تقق الععَز وعرف انه مفل ب مقت ل او معذب وب يتَر لته  رصتة يف نصترا علتى عتدو او جنتاخا منته  

  اعتسلم.
 دذا ال ننصحه بذلك ابتداء   بل ننصحه بالصرب والريبات متا امكتن واَتيتاس القتتل علتى اهلت ان والذلتة والتستليم 

 لك   دذا ا ضل.للكا ر والدَ ل ت  حكمه إن صرب وامكنه ب
ُّتتلاتَب وععَز  إننا نعذسه ونرج  له املففرخ ون اليه  لكن إبا  عل واعتسلم وهذا حاله وحنن نعرف انه صادق لكّنه 

 ونماَيه.
واذن ـستتب متتا هتت  معتتروف متتن حتتال إَ اننتتا يف اجلماعتتة الستتلفية للتتدع خ والقتتتال َص صتتا يف منتتاطق وعتتط 

 ك ن َّ  واسدا  إال ان يك ن يف حاالت  ردية نادسخ بني الفينة واألَرى.وشرق وجن ب الب د   إن هذا يكاد ي
 يعب على اجملاهتدين الصترب والريبتات  وال جيت ز هلتم االعتست م والتدَ ل تت  حكتم الطتاّ ت بتالعف  وال ئتام 

ذا بريتٌد املزع م وحن ه  وَمن  عل بلك  دي َيانة عظيمة  وُضشى عليه من الكفر بستبب متا ينعتّر عندتا  ألن هت
 عريٌع إىل الكفر..!

 نسأل اهلل الس مة والعا ية  الريبات على احلق لنا و َ اننا ،يعا.
 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.

)احلادي عشر( : هل ترى دَ ل بعت اجلماعات اجلدادية يف هدنة مع الطاّ ت اجلزائري او ّ ه هتي جتائزخ  
 ام مرمة ام ثفر وسدخ والعياب باهلل!

  اب يد  دم مما عبق..اضن اجل
وملرصتته ان اهلدنتتة متتع الطتتاّ ت اجلزائتتري املرتتتد او ّتت ه متتن انظمتتة التتردخ ودول املرتتتدين ليستت  ثفتتراك يطعتتاك  ال 

 يق ل هذا عابٌ..!
وإمنا هل هي جائزخ او مّرمة ممن عة    دذا مل البح   وهي مسألة اجتدادية  والتذي اميتل إليته اهنتا جتائزخ إبا 

م ن اجملاهتدون إليدتا  وان األنظمتة املرتتدخ اليت م هتي مبنزلتة الكفتاس األصتليني يف هتذا البتاب )يف هتذه احتا  املسل
 املسألة(  واهلل اعلم.

 وهذا الذي يلته يد ا   به ،اعة من العلماء امل   يني   واحلمد هلل.
 ـو  املسألة وبثر األي ال واالعتدالالت له مل آَر.

 ردخ املعرو ة يف باهبا يف ثتاب اجلداد من ثتب الفقه. دذا بالنسبة للددنة اجمل
اما ما يسّم نه بال ئام واملصاحلة ال طنية والعف  الشامل والنزول من اجلبل وتسليم الس ح وترك اجلدتاد والتدَ ل 

 ت  حكم الطاّ ت...اخل 
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  دذا له تفاصيل اَرى يد تبّين  مما عبق من ث منا ايضا.
 واهلل امل  ق.

ين عشر( : هل ترى ان اال ضل بقاء اجلماعات االعت مية يف املفترب العتريب متن امريتال اجلماعتة االعت مية )الريا 
املقاتلة بليبيا واجلماعة السلفية للدع خ والقتال باجلزائر واجلماعة االع مية املقاتلة املفربية ّو هم ث  مندا يعمل 

واحتدخ وتت  سايتة وييتادخ م حتدخ تعمتل لكتل املفترب العتريب يف بلده ام ان اال ضل ه  ت حدهم ،يعا يف ،اعة 
واالع مي ام تنضم ثلدا ت  القاعدخ ثما انضم  ،اعات جداديتة يف العتراق تت  ييتادخ القاعتدخ ثعماعتة 

 الت حيد واجلداد اليت ثان يق دها الشيخ اب  مصعب الزسياوي حفظه اهلل ّو ها من اجلماعات والتعمعات.
 احلمد هلل..

ان ت ّحتدهم يف ،اعتة واحتدخ تعمتل يف املنطقتة )املفترب العتريب(  دتذا  -واهلل اعلم بالصت اب–ذي اساه يف هذا ال
ّتت  عملتتّي وال مكتتن ان يكتت ن ناجعتتا اذن  بستتبب الظتتروف اجلفرا يتتة واألمنيتتة والسياعتتية ّو هتتا   رايتتي انتته ال 

 داعي له.
تٌ  منته : تطت ير وت  يتق الت اصتتل والترتابط والتفت اهم والتشتاوس والتعتاون والتنستتيق املستتمر بتني هتذه اجلماعتتات  َو

وهم ـمد اهلل إَ خ مت ال ن متحابّ ن متناصرون متنَ ن  وهذا القدس هت  ال اجتب اذن  وهتذا التتنَي واملت االخ 
رعاك  والتناصر ضرجدم عن احلّد املذم م من الُفترية واالَت ف  ألن تفريم يف ،اعات متعددخ له عبب معترب شت

 وه  عمٌل باملصلحة اليت دل عليدا الشرع والعقل  واهلل اعلم وه  ويّل الت  يق.
 اما االنضمام إىل القاعدخ  الذي اساه يف هذا ايضا اذيت : 

انه من حي  اجلملة مطلب صحيح شترعا وعياعتة وتتدب اك  علتى ان يكت ن علتى تريبّت ا وت ا تقا وتعتاُسفا  وبعيتداك 
 االند اع الطبيعي والعاطفّي.عن االعتععال وجمرد 

وانتا انصتح ا َت خ يف القاعتدخ ان يكت ن ت ّعتعدم يف هتذا الشتأن علتى تريبّت  جتدا وت ا تق  وال يستتععل ا   تإهنم  
ثلما حقق ا جناحاك اثرير ثلما ثان  نف س ا َ خ يف ثل مكان ادعى وايترب إىل التدَ ل معدتم وتت  امسدتم 

نيتتا علتتى البصتت خ والريقتتة واملعر تتة متتن بعضتتدم لتتبعتا  ثتتل بلتتك متتع وتنظتتيمدم  ويكتت ن دَتت ل ثتتل َمتتن يتتدَل مب
احملبة امل ج دخ واحلمد هلل وال الء ا ماين الذي ال شك  يه  وايضا يك ن هتذا لتدى ،دت س شتع ب األمتة يف ثتل 

 يطر مب باك مّر باك.
 املعادلة هي : ثل ما تريب  اثرير وتنعح اثرير تت عع اثرير.

 لكي تريب  وتنعح   دذا يك ن بقدسه ايضا. نعم   يد تت ّعع احياناك 
وثذلك بقية التنظيمات احملليتة  لتيكن هتذا )االنضتمام إىل القاعتدخ( هت  هتد اك مستتقبليا يريبتا يستع ن إليته  املدتم 

 ان يك ن ثل شيء مدسوعاك ومبينا على النظر لإلع م واملسلمني.
 واهلل امل  ق ال إله ّ ه وال سب ع اه  عبحانه.

بع عشتتتر( : بعتتتت اَ اننتتتا اجملاهتتتدين يف ليبيتتتا اصتتتبح يفكتتتر يف العمتتتل تتتت  ييتتتادات جديتتتدخ و،اعتتتات ])الستتتا 
جديتتدخ وبلتتتك يف ّيتتاب نشتتتا  واحتتت اء اجلماعتتتة االعتت مية املقاتلتتتة المريتتال هتتتمالء للقتتتال تتتت  ييادةتتا  متتتابا 
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ذايف هتتتل يعمتتتل يف ،اعتتتات تنصتتتح اَ اننتتتا يف ليبيتتتا ملتتتن اساد العمتتتل اجلدتتتادي املستتتلح ضتتتد الطاّيتتتة الزنتتتديق القتتت
 منفردخ ام يصرب ح  تتاح له  رصة االنضمام الَ انه يف اجلماعة االع مية املقاتلة![

اجلماعة ا ع مية املقاتلة من َ خ اجلماعات واو قدا واحسندا واثملدا  نستأل اهلل ان يبتاسك يف ابنائدتا ويفتر   
 ثرب املكروبني مندم.

به الشتتلل علتتى متتا يبتتدو  بستتبب  قتتد الكريتت  متتن يياداةتتا واعضتتائدا يتتت  واعتتراك  لكتتن اجلماعتتة اذن يف حالتتة تشتت
ت هم ثريت    وعلى ساعدم الشيران اب  عبد اهلل الصادق والشيخ ابت  املنتذس الستاعدي  املأعت سان عنتد العتدو  ّو

  رّ  اهلل عندم   إنا هلل وإنا إليه ساجع ن.
ادسين بإبن اهلل على البذل والعطاء وعمل الكري   مريل الشيخ ايب ومع بلك  قد ابقى اهلل عز وجل مندا سجاال ي

تت هم  وهتتم اذن مشتتف ل ن متتع إَتت اهنم يف ا فانستتتان  لكتتن البتتد اهنتتم بَتت خ ألمتتة  الليتت  والشتتيخ ايب حيتتىي ّو
 ا ع م يف ليبيا إن شاء اهلل تعاىل  نسأل اهلل تعاىل ان حيفظدم ويباسك  يدم.

 رصتتتتة اجلماعتتتتة احلقيقتتتتة العتتتتتيعاب الشتتتتباب واحتتتتت اء اجملم عتتتتات النتتتتا رخ للعدتتتتاد واحلاصتتتتل  ال ادسي متتتتا هتتتتي 
 واملمستعدخ اذن.

 تبدو يل ضعيفة جدا يف ال ي  احلايل..!
تدت يدسات وطايات وم اهب مناعبة  نشاء ،اعتات تقاتتل هتذا الطاّيتة الزنتديق وتقت م ب اجتب  وعليه  ل  ُوجا

لسعي اجليد لألَذ باألعباب واعتكمال االعتعداد ما امكن  وعلى ان اجلداد   ما منعدم من العمل! بشر  ا
يك ن ا ـي  ل  امكندم الت حد يف ،اعة واحدخا او ان ينضم ا إىل اجلماعة املقاتلة يف وي  الحق   عل ا.. بتل 

 .ان يضع ا نصَب اعيندم ان ينضم ا إىل احلرثة اجلدادية العاملية بقيادخ القاعدخ يف ال ي  املناعب
 إن ب تكن الظروف والقدسات والطايات م اتية  قد يك ن من املناعب لإلَ خ اجملاهتدين متن شتباب ليبيتا اذن 
ان يشتفل ا مع إَ اهنم يف املنطقة  وعلى األَص ا َ خ يف اجلزائر والصحراء  طبعتا متع اعتتمراس ا عتداد بكتل 

 كل ال عائل املمكنة إع ميا ّو ه.معانيه  والدع خ إىل اهلل تعاىل  وحربا الطاّ ت املرتد ب
 وباجلملة عليدم ان يك ن ا على اهبة االعتعداد..

  إن الفرص آتية بإبن اهلل تعاىل.
 ولكل شيء إبان.

 واحلمد هلل سب العاملني.
]وثمتتا تعلتتم وثمتتا هتت  معلتت م ومشتتد س متتن تكفتت  الكريتت  متتن علمتتاء املستتلمني للقتتذايف حتت  صتتاس احلكتتم عليتته  

كاد ضتل  عليه العلماء وطلبتة العلتم  متا حكتم متن ال يكفتر هتذا الطاّيتة متن العلمتاء وطلبتة العلتم بالكفر ال ي
والع ام ممن اتضح له حال القتذايف ومتا عليته متن الكفتر والزنديتة وب يكفتره وهتل تنطبتق عليته ياعتدخ متن ب يكفتر 

ني ام طائفتة ثفتر وسدخ تقاتتل وتفتتنم الكتا ر  دت  ثتا ر ومتا حكتم اعت ان الطاّيتة القتذايف هتل هتم ثفتاس علتى التعيت
ام اهلا  قتط دون احلكتم علتى اعيتاهنم بتالكفر ام هتم علتى مراتتب الشترطة واجلتيش متا شتاهبما هلتم حكتم واع انته 

 من اللعان الري سية وحرعه الري سي هلم حكم اَر اسج  الت ضيح ما امكن.[
 ا نرتك اجل اب عندا إىل م س آَر إن شاء اهلل.الفقرخ األوىل املتعلقة بتكف  القذايف وحكم من ب يكفره  لعلن
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 وباهلل الت  يق.
 واما حكم اع ان هذا الطاّية الزنديق وما شاهبه   أي ل وباهلل اعتعني :

هتتتمالء التتتذين نستتتّميدم اعتتت ان الط اّيتتت  او انصتتتاس الط اّيتتت   حنتتتتا  إىل النظتتتر يف حتتتاهلم  والبتتتّد ان يُعلَتتتتم ان 
 اجتدادية نظرية.! تفاصيل  روع هذه املسألة هي

وهذه التستمية )انصتاس الط اّيت  او اعت ان الط اّيت ( ال ينبفتي لطالتب العلتم املتفقته ان يفترّت هبتا عنتدما يكت ن 
بصتتدد تريتتر مستتائل األحكتتام الشتترعية والفتتت ى والقضتتاء  بتتل عليتته ان ينظتتر إىل املعتتاين التتيت عّلقتت  الشتتريعة هبتتا 

 ب ادلة الشرع  وال ينردع مبعرد العناوين.األحكام  ويعطي ثل معو ما يستحقه ـس
 إن التسمية يد تك ن مبنية على التسامح والت ّعع  وتك ن اطلق  على هذا املسّمى باعتباسا ما من االعتباسات 

 الكري خ اليت تطلق هبا األمساء على املسّميات من املعاين والذوات.
دي املعاصر متن يبتل اجلماعتات اجلداديتة املتعتددخ  ومتع بلتك ولُيعلم ان هذه املسألة مبح  ة ثري ا يف الفقه اجلدا

  إهنا ب تقتَتل ـريا  وتتا  إىل املزيد  ويبقى بعت ص سها و روعدا دائما مل ـ  ومل اجتداد.
والتتذي يظدتتر واهلل تعتتاىل اعلتتم اننتتا نطلتتق القتت ل بتتأن انصتتاس الطتتاّ ت املرتتتد واع انتته ثفتتاس مرتتتدون مريلتته  وهتتذا 

إشتتتكال  يتتته ملتتتا دلتتت  عليتتته ادلتتت  الكتتتتاب والستتتنة املتكتتتا رخ متتتن ان متتتن ناصتتتر الكفتتتاس )وال عتتتيما  ا طتتت ق ال
املرتدون   دم اَّص وهذا املعو  يدم آثد( واعاهنم وت الهم وثتان يف صتّفدم علتى املستلمني خمتتاساك  دت  متندم  

 وه  ثا ر َاس  من ملة ا ع م. 
ر إال متتتن ساينتتا  بتتت ت الشتتترو  يف حقتتته وانتفتتاء امل انتتتع  ثمتتتا هتتتي لكتتن عنتتتد الكتتت م علتتتى األعيتتان  إننتتتا ال نكّفتتت

 القاعدخ يف هذا الباب.
 اجليش وعائر يطاعات ي ات األمن لدولة الردخ وللنظام املرتد هي منه وهي جيشه وي اته.

 فتتي احكتتام القتتتل والقتتتال ال شتتك عنتتدنا يف ان حكمدتتم حكمتته مبعتتو اهنتتم : جتتيُش املرتتتدين  وبلتتك ألهنتتم 
شه  ع  ب  شك  وألننا نقاتل هذا املرتد )دولة ونظام الردخ( ويد امرنا اهلل بذلك واوجبته علينتا  ولتيَ معتو جي

بلك إال يتال جيشه وجن ده وضرب ي ته اليت ع ف تضربنا إن ب نضرهبا ال مالة   نحن علينا بالظاهر    متن 
ن حالتته  وألهنتم ممتنعتت ن بشتت ثة ويت خ عتتن ثريتت  متتن وجتد يف صتت  العتتدّو الكتا ر  إننتتا نقاتلتته ونقتلته وال نستتأل عتت

احكام الشرع ال اجبة )جُيملدا ي لنا : االمتنتاع عتن االلتتزام بالشترع واحلكتم بته(  دتم طائفتة ممتنعتة  ويتد تقترس ان 
ثقتتال   الطائفة املمتنعة تُقاتَتل ول  ثان ا مستلمني اتفايتاك  وإمنتا النتزاع بتني العلمتاء يف نت ع يتتاهلم متن اي نت عا هت !

 املرتدين او ثقتال اخل اس  او ّ  بلك.
 واألدلة على بلك ضاهرخ معرو ة إن شاء اهلل.

 والص اُب يف مسألتنا هذه الي م اننا نقاتلدم يتال املرتدين.
 لكن يف مسألة التكف   إننا حنتا  ونرتدد.! 

علتتم هتذه املستتائل  وثريتترخ تلبتتيَ وبلتك لفلبتتة ضلمتتات اجلدتل علتتى النتتاس و ستاد العلتت م والفدتت م وانطمتاس انتت اس 
امللبسني من علماء الدنيا وعلماء السلطان علماء الض لة ممن حيسن الناس  يدم الظن  والَت   األمت س وثريترخ 
التأوي ت عند الناس   إن همالء املرتدين ليس ا معلنني بالكفر مبعو إع ن الكفر با ع م وترثه او متا يف ي تته 
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ر علنتاك وإنكتاس القطعيتات املعل متات متن التدين بالضتروسخ علنتاك وصتراحةك  وإمنتا ّالتب ثفترهم من ا مان بدين آَ
الي م ه  من جدة احلكم بف  ما انزل اهلل وعدم التزام الشرع  ومتن جدتة األ كتاس العلمانيتة والق ميتة ومتا شتاهبدا 

لتك يتّدع ن اهنتم يتدين ن با عت م من املذاهب الكفرية  ومن جدتة املت االخ للكفتاس  وحنت  بلتك.. وهتم يف ثتل ب
واهنتتم يريتتدون ا صتت ح والت  يتتق  ويلّبستت ن علتتى النتتاس ب اعتتطة منظ متتات متطتتّ سخ جتتداك!! متتن مشتتيرة الستت ء 

 اَزاهم اهلل.
وألنه البد من تقق ث ن ال احد من همالء )اجليش( مناصراك  عت  للطتاّ ت املرتتد  مرتكبتاك للمت االخ الكفريتة  او 

 للمرتد ويع  منه على وجه الَعَر، واللزوم لفعله.ان املناصرخ 
ولذلك نق ل إن هذا ضتل  وض حه ـسب األح ال   مري  : حال العا ية والس مة وهدوء األوضاع واَت   

 الناس واألم س  ّ  حال نش ب احلرب والقتال والتحام صف ف املسلمني لي   املرتدين.!!
ت  مناصترا لته  وانته إمنتا دَتل اجلنديتة يف  في حال العا ية يتد تتتُسَمع دعت ى  َمتن يتّدعي انته ّت  مت الا للكتا ر ّو

دولة الترّدخ لستبب آَتر  ويتد يتّدعي متع بلتك انته متع اجملاهتدين حتني ينتادي املنتادي ويصتيح النتذير.!! هتذا متن 
احلترب   جدة  ومن جدة اَرى  إنه حيصل متن األحت ال واأليت ال واأل عتال متا يتضتح بته حتال املرتتدين يف حتال

 دون اح ال العا ية.
وامتتا يف حتتال احلتترب وَتتتايز الصتتف ف ووضتت ح الرايتتات  تتإن تلتتك التتدعاوى ّتت  مستتم عة  وال يلتفتت  إليدتتا  بتتل 

 حنكم بكفر من ثان مع املرتدين يف صفدم.
 تنبتتتيه : 

طش هبتا  وبساعته التيت وحنن نطلق عباسات مريل ي لنا : إن همالء اجليش هم يتُد الطاّيتة املرتتد ودولتة التردخ التيت يتب
 يضرب هبا  واهنم انصاسه واع انه  واهنم جنده وسجاله  وما شابه بلك.

 وهذا حق من وجها.
 على معو اهنم هم يف ال ايع ثذلك شعروا او ب يشعروا  ويع مندم بلك يصداك او َعَرضاك ولزوماك.

 باق والزجر البالغ عنه.وعلى إسادخ التحذير من هذا امل ي  والتنف  من هذا الفعل الشنيع ا
ُ
 لقبيح امل

 واما احلكم بالتكف   شأن آَر..
  لينتبه هلذا.

  ت بد واحلال هكذا من التفصيل.
 وبلك ـسب األح ال : 

ـستتب يتت خ وضتت ح ثفتتر النظتتام وسدتتته وضدتت س بلتتك للنتتاس  او َفائتته والتباعتته علتتيدم  وهتتذه مستتألة يرجتتع  -
ان ثفتتر هتتذا احلتتاثم وهتتذه الدولتتة بلتتغ متتن الظدتت س وال ضتت ح مبلفتتا ال يكتتاد  تقتتديرها إىل الفقيتته املفتتيت   تتإن ساى

ضفى على مسلم  عاغ له احلكم بكفر َمتن وااله وثتان يف جيشته وهكذا  متا ب منتع متانٌع آَتر ثعلمته بتدَ ل 
بعتتتت النتتتاس يف جتتتيش املرتتتتدين للنكايتتتة  يتتته وجماهدتتتته  متتتري .. بتتتل عتتتاغ لتتته احلكتتتم بكفتتتر َمتتتن ب يكّفتتتر هتتتذا 

 الطاّ ت املرتد وشكك يف ثفره  او حكم بإع مه  وهكذا بالعكَ يف حال َفاء حاله والتباعه.
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ـسب حال العا ية او نش ب احلرب  ع  وَتايز الصف ف وا رتاق الناس بني ص  الطاّ ت وجيشه وجنده  -
َّص ن يف التعّند يف  جيش الدولتة املرتتدخ بتأويتل وبني ص  املممنني اجملاهدين..  في حال العا ية  إن الناس يرت

ان ال احد مندم جندي لب ده )ب د ا ع م( ال للنظام  ودع اهم اهنتم ملتزمت ن يف انفستدم بالشترع  وملتزمت ن 
بأنتته ال طاعتتة ملرلتتت ق يف معصتتية اخلتتتالق  وحنتت  بلتتتك متتن التتتأوي ت امل جتتت دخ  عتت  يف النتتتاس  وهتتذا معتتتروف  

ب نسّلم بأنه إثراه ملعئ حقا يف اثرير احلاالت( واهنم جمب سون ـي  إن ب با ضا ة إىل تعللدم با ثراه )وإن 
يتعندوا يف اجليش )ثالتعنيد ا جباسي مري ( ويع عليدم ابى وتضييق وضرس من ععن وحرمان وحنت ه.!! وامتا 

ا يف حكتم يف حال احلرب وَتايز الصف ف  إن اثرير او ثل هذا التأوي ت ال يبقى هلا مساغ  ويصبح اجملادل هب
 املكابر املعاند  والفقيه املفيت يف هذه املسألة البد ان يفّرق بني احلالني.

 واهلل عز وجل اعلم واحكم.
 وهذا الذي يظدر يل  واعتفدناه من مذاثرخ مشاضنا  وساينا األدلة تدل عليه وجتتمع  يه.

سب جتربيت يف عاحة العمل ا ع مي واجلدادي ان اهم شيء ين  بفي التنبيه عليه وت ضيحه ه  : وعندي ـو
 ان الناس مكن ان ضتلف ا يف هذه األحكام..

لكتتن ان يتتزعم احتتٌد ان ي لتته )ال عتتيما يتت ل متتن يكّفتتر اجلميتتع بتت  اعتتتريناء( انتته هتت  احلتتق التتذي لتتيَ بعتتده إال 
والكفر  وان  الض ل  وانه امٌر مقط ع به معل م من الدين بالضروسخ  وانه م جب الت حيد الذي ه  ضد الشرك

 خمالفه ب حيقق الت حيد وب يفدمه  وحن  بلك.!!
 اي ل : إن هذا ه  اجلدل والض ل حقاك  وه  الشيء ّ  املقب ل ممن صدس منه.

 إن هذه املسائل هي ب  شك مسائل اجتدادية مبناها على النظر واالعتدالل   دي من العلم املكتسب بالنظر 
 و روعدا مما ه  معل م من الدين بالضروسخ احلكُم  يدا.واالعتدالل  وليس  ثل ص سها 

علتى اخلطتأ الكبت  التذي ويتع  -وعتنزيده ت ضتيحا يف ملته متن هتذه األج بتة إن شتاء اهلل-ولذلك نّبدنا من يبتل 
حتني جعتل  - تر  اهلل عنته– يه صاحب اجلامع يف طلب العلم الشري  وه  الشتيخ عبتد القتادس بتن عبتد العزيتز 

اهم بتت "انصاس الط اّي  املرتتدين" اليت م حكمتا جممعتاك عليته إ،اعتاك يطعيتاك  يكُفتتتُر خمالفته  ثحكتم تكف  َمن امس
 اتباع مسيلمة الكذاب الذين ا،ع الصحابة على تكف هم..!

  إن هذا َطأ  احش وزلة ثب خ البد من اعتمراس التنبيه عليدا والتحذير مندا.
 . إنه ب يتفّطن للفرق بني املسألتني

 واهلل امل  ق.
 واسجع إىل مسألة الزنديق القذايف :

تت هم متمتتل  وَمتتن ُحكاتتم عليتته بتتالكفر متتندم  تت    تت اهلل يتتا اَتتي الكتترمي   تكفتتُ  اجلميتتع متتن اجلتتيش والشتترطة ّو
 يل مَن إال نفسه.

ستب معر تنتا ب ايتع احلتال   تإين اسى ثفتر ا تراد اللعتان الري سيتة   ولكن مع بلك  األي ى عنتدي والتذي يظدتر ـو
 كل َمن انضتم إليدتا واخنتر   يدتا  دت  ثتا ر مرتتٌد  وثتذلك يت ات األمتن اخلاصتة واالعتترباسات   دتمالء شترائح 
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عقائدية َاصة مصطفاخ للنظام مقرّبتة منته  مت يتة علتى الكفتر احتت اء واضتحا جليتاك  وال نتصت س  يدتا اي َفتاء 
 وال تأويل وال اي عذس ملن ثان مندم..!

 
اجليش العاديني  لحّد اذن ال احكم على ثل من انضم إىل اجليش بالكفر  ح  نعرف حاله  ومعتو واما ا راد 

 وي ع الكفر عليه. -بعد ان نعرف حاله-هذا انه باقا على اصل ا ع م ما ب يتبنّي لنا 
 وثذا ا راد الشرطة..

اك لدولة الردخ  منررطني يف جيشدا هذا الك م عليدم من هذا ال جه  اي من جدة ث هنم اع انا للطاّ ت وجند
 وشرطتدا.

تتب آَر للحكم بالكفر  بحسبه. تتد م جا  اما إبا وجا
وثلدم ثما يلنا جيش املرتدين وي اته  حكمدم حكمه يف القتل والقتتال و،يتع احكتام القتتال  متن ّتنم امت اهلم 

لتتم انتته مكتتره او حنتت ه ببّينتتةا ال مبعتترد والتتتذ ي  علتتى جتترحيدم واتبتتاع متتدبرهم ويتتتل املقتتدوس عليتته متتندم )متتا ب يُع
 دع اه( ب  تردد.
 واهلل اعلم واحكم

وحنتتن نعلتتم متتن وايتتع حتتال هتتذه اجليتت   ويتت ات الشتترطة وحن هتتا يف دول التتردخ العربيتتة واألععميتتة اهنتتا َلتتيط متتن 
ديتتة الكفتترخ الفاعتتدين والفعتترخ واملتتاجنني الزعتتاس عبتتدخ التتدنيا  وثتتل متتنحطا منستتلخ عتتن التتدين واألَتت ق  والزنا

الكا رين باهلل تعاىل ودينه والي م اذَر  وامللحتدين املتحللتني متن التدين والشترائع  والستاّبني هلل والرعت ل والتدين  
مع ثري  ايضا من الع اّم الذين  يدم ما ظة على الدين والص خ  وممن  يدم ن ُع تديّن َو   مع بعت امللتتزمني 

 إما جلدلدم وإما لتلبيَ علماء الس ء عليدم وإما لف  بلك. بالدين ممن دَل ا ألوجه خمتلفة 
 وهذا اخلليط  تل  ناتسب ط ائفه من بلد إىل بلد.

 وال اجب إعطاء ثل احدا ما يستحقه من احلكم على عمله وحاله.
 تكمتتتتتتتتتتيل : 

ل شتيخ ا عت م ابتن تيميتة يف وهذا الذي يلته يف الك م على ا راد جي   هذه الدول املرتدخ  ه  َتاماك نظ  يت  
 التتاس وجن دهم  ثما يُتتحصل من جمم ع ث مه.

َّايَتُة َثريات ا   إن ث مه ثان صرحيا يف تكف  احلاثم وه  جنكيز َان  بتل صترّح بكفتره يف م اضتع ثق لته : " بَتْل 
تتْم َاْن يَ  ُدْم َمتتْن َاَثتتابارا اَُمتترَائاداْم َوُوَزسَائادا تتنتْ تتْن اْلُمْستتلامانَي ما تتْن ما تتْن اْلُمْشتتراثانَي ما ُكتت َن اْلُمْستتلاُم عاْنتتَدُهْم َثَمتتْن يُتَعظ ُم نَتتُه ما

مانَي َويَتتَتَقترَُّب إلَتْيداْم اْليَتُد دا َوالنََّصتاَسى َثَمتا يَتاَل َاْثبَتتُر ُمَقتّدمايداْم الَّتذايَن يَتداُم ا إىَل الشَّتاما َوُهتَ  ُضَاطاتُب ُسُعتَل اْلُمْستلا 
َّايَتُة َمتا يَتتَتَقترَُّب باتها باأَنَّا ُمْسلاُم َن     َتَقاَل : َهَذانا آيَتَتانا َعظايَمَتانا َجاَءا ماْن عاْندا اللَّتها ُمَمَّتٌد وجنكستران .  َتَدتَذا 

تا َا اْلُمْرَعتلانَي َوبَتتنْيَ دا آدَ َاْثبَتُر ُمَقّدمايداْم إىَل اْلُمْسلامانَي َاْن ُيَس  َي بَتنْيَ َسُع لا اللَّها َوَاْثتَرما اخْلَْلتقا َعَلْيتها َوَعتي دا َولَت ََ َم َو
َا خُبْ ا َنصََّر َواَْمريَالاها  ْن  "اهتت َملاكا َثا ارا ُمْشراكا ماْن اَْعَظما اْلُمْشراثانَي ُثْفركا َوَ َسادكا َوُعْدَوانكا ماْن جا
دولتة ثفتر وسدخ ال دولتة وث مه ثالصريح الت اضح  يما نعرّب عنه حنن الي م بتت تكفت  النظتام  ومعنتاه اعتبتاس الدولتة 

علتتى الكفتتر الصتتتريح ثعتتدم التتتزام الشتتترع  وتكتتيم القتتت انني  -باعتباسهتتتا نظتتام حكتتم ودولتتتة–إعتت م  الحت ائدتتا 
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ت   الطاّ تية ال ضعية  وإيراسها للكفر والزنديتة يف واليتدتا ويف سعاياهتا  يف العلتم والتصتني  وا عت م والتدع خ ّو
ت  بلتك  ويتد بثتر الشتيخ بلك  وإع ئدا لشأهنما )اعين الك فر والزندية( وتقدمدا ألهلدما  ووالئدا للكفاس ّو

يف هتذا الصتتدد جمم عتة متتن اعتتبات ثفتر هتتذه الدولتتة )دولتة التتتتاس(  وهتي النتت ايت التتيت تلّبست  هبتتا  وث متته يف 
 هذا ط يل   أثتفي با شاسخ إليه ول اجع يف مله.

 م ودين ا ع م ال جيتمعان"اهتتح  إنه يال يف م ضعا : " وباجلملة  مذهبد
 واضنه صرّح يف م ضع بأن دولة التتاس دولة ثا رخ    ليحرس..!

تان ونستله  بيان بلك ان نق ل : ل  يّدس انه سمحه اهلل علل : هتل هتذه الدولتة املف ليتة الترتيتة التيت مل ثدتا جنكيَز
 إىل ه الث   هل هي دولة إع م او دولة ثا رخ!

 ما يعطيه ث مه ان ج ابه عيك ن اهنا دولة ثا رخ  واهلل اعلم.  إنين اسجح من َ ل
لكنه ب يرثز على بلك او ب يشتفل به  سمبا الشتباه األمر واحتمالته و مكتان اال يستت عبه النتاُس او لفت  بلتك 

التتذي ال  متتن األعتتباب  او ألنتته متتع بلتتك ال ثبتت   ائتتدخ  يتته وال ينبتتين عليتته ثبتت  عمتتل  وسثتتز علتتى املدتتم والبتتنّي 
يكاد ضالُ   يه عاب امتنٌي متن علمتاء املستلمني  وهت  ثت هنم ممتنعتني عتن الشترائع مستتحقني للقتتال حت  يكت ن 

 الدين ثله هلل  وان يتاهلم واجٌب على املسلمني  وان يتاهلم من ن ع يتال املرتدين عن شرائع ا ع م.
التتتاس بتكفت  ،يتع اعيتاهنم ،لتةك  او تكفت  ثتل  ومع بلك  إنته ب يصترّح يف اي م ضتع متن ث مته املطت ل علتى

تت  األمتتراء  حكمتتته  متتن انتستتب إلتتيدم ودَتتل يف دولتتتدم  وي لتتته : "وثتتل متتن يفتتز إلتتيدم متتتن امتتراء العستتكر ّو
 حكمدم"اهت وهي اصرح عباسخ جيدها الباح  يف ث مه   تمعناها يف احكام القتل والقتال. 

بذلك بل بثر عباسخ تفيد التفصتيل  قتال : "و تيدم متن التردخ عتن شترائع اما يف احلكم عليدم بالكفر  لم يصرح 
 ا ع م بقدس ما استد عنه من شرائع ا ع م"اهت

 ذ  ّصل يف امل اضع األَرى.
ويد صرّح بأن عسكرهم )جيشدم( َليط من الكفرخ والزنادية وامل حدخ واملاسيني من اهل البتدع الكفريتة الفاليتة 

يتتتّل او انعتتتدم ان ي جتتتد  تتتيدم صتتتاحل :  قتتتال متتتري  : " َويَتتتْد َشتتتاَهْدنَا َعْستتتَكَر اْلَقتتتْ ما  َتَراَيْتنَتتتا والفّستتتاق الفعتتتاس  و 
تتْن اَْمتتَ الا اْلُمْستتلاما  تتُذوا ما ََ تتُ،ُْدتت َسُهْم اَل ُيَصتتلُّ َن وَبَْ نَتتتَر يفا َعْستتَكراهاْم ُمَمب نكتتا َواَل إَمامكتتا َويَتتْد َا رَّبُتت ا ما ََ تتْم َو ْن نَي َوَبسَاساي دا
تْن َشتر  اخْلَْلتقا  إمَّتا زانْتدايٌق ُمنَتا اٌق اَل يَتْعَتقاتُد  دايَاساهاْم َما اَل يَتْعَلُمُه إالَّ اللَُّه . وَبَْ َيُكْن َمَعُدْم يفا َدْولَتاداْم إالَّ َمتْن َثتاَن ما

تْن َشتر  اَْهتلا اْلباتدَعا َثالرَّ  ْعَ ما يفا اْلَباطانا َوإامَّا َمْن ُهَ  ما تْن دايَن اْ ا ا اَضتةا واجلدميتة واالتاديتة َوحَنْت اهاْم َوإمَّتا َمتْن ُهتَ  ما
 اَْ َعرا النَّاسا َواَْ َسقاداْم"اهتت

ْعتتَ ما َويُتَعظ ُمتت َن دايتتَن اُولَلاتتَك اْلُكفَّتتاسا َعلَتتى دايتتنا اْلُمْستتلامانَي َويُطايُعتت  نَتُدْم َويُتَ الُتت نَتُدْم ويتتال : "  َتُدتتْم يَتتدَُّع َن دايتتَن اْ ا
تْن طَاَعتةا اللَّتها َوَسُعتت لاها َوُمتَ ااَلُخ اْلُمتْممانانَي َواحلُْْكتُم  ايَمتا َشتتَعَر بَتتنْيَ َاَثتاباراهاْم اَ  ُْكتتما ْعظَتَم باَكريات ا ما ُْكتما اجْلَاهالايَّتةا اَل ـا ـا

َّتْ اهاْم جَيَْعلُت َن دايت ْعتَ ما َثتداينا اْليَتُدت دا َوالنََّصتاَسى وانَّ َهتذاها ُثلََّدتا اللَّها َوَسُع لاها . وََثَذلاَك اأْلََثاباُر ماْن ُوَزسَائاداْم َو َن اْ ا
ُدْم َمتْن يُتتَرج ُح دايتَن اْليتَ  تنتْ َْنزاَلةا اْلَمَذاهابا اأْلَْسباَعةا عاْنتَد اْلُمْستلامانَي . ُذَّ ما ُدْم طُُرٌق إىَل اللَّها مبا تنتْ ُدت دا اَْو دايتَن النََّصتاَسى َوما

تتتْن  َمتتتْن يُتتتتَرج ُح دايتتتنَ  تتتيََّما اجلدميتتتة ما َّالاتتتٌب  اتتتيداْم َحتتت َّ يفا  ُتَقَدتتتائاداْم َوُعبَّتتتاداهاْم اَل عا اْلُمْستتتلامانَي  َوَهتتتَذا اْلَقتتتْ ُل  َتتتا ا 
ََّلَبْ  َعَلْيداْم اْلَفْلَسَفُة . َوَهَذا َمْذَهُب َثريا ا مانْ  ت َادايَّةا اْلفاْرَعْ نايَّةا َوحَنْ اهاْم  َإانَُّه  َفةا اَْو َاْثريَتراهاْم َوَعلَتى َهتَذا  اْلُمتتَ  االا َفْلسا
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تت َ  ََ َّالاتتَب  تتْن اْليَتُدتت دا اَْيضكتتا   بَتتْل لَتتْ  يَتتاَل اْلَقائاتتُل : إنَّ  تتْن النََّصتتاَسى اَْو َاْثريَتتتُرُهْم وََثرياتتٌ  ما ُدْم َثرياتتٌ  ما تتنتْ اص  اْلُعَلَمتتاءا ما
تتُع . َوَمْعلُتت ٌم َواْلعابَتتادا َعلَتتى َهتتَذا اْلَمتتْذَهبا لاَمتتا اَبْتَعتتَد . َويَتتْد  تتُع لَتتُه َهتتَذا اْلَمْ ضا ْعتت  َمتتا اَل يَتتَّسا تتْن َبلاتتَك َومسَا سَاَيْتت  ما

َّْ ا داينا اْ ا  يعا اْلُمْسلامانَي َانَّ َمْن َع ََّغ اتت َباَع  ْضطارَاسا ماْن داينا اْلُمْسلامانَي َوبااتت َفاقا ،َا َّتْ ا بااالا ْعَ ما اَْو اتت َباَع َشرايَعةا 
 َعةا ُمَمَّدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيها َوَعلََّم  َتُدَ  َثا اٌر"اهتتَشراي

 وملا علل عن حكم املكره  يدم  اجاب باجل اب املشد س  ومقتضاه التسليم ب ج د املكرهني  يدم.
ويال إن  واما التأويل  إنه نص على ان همالء التتاس )يعين الدولة واحلكام( ال تأويل هلم ال عائفاك وال ّ  عائغ 

بعتتت املرتتتدين املمتنعتتني عتتن اداء الزثتتاخ التتذين يتتاتلدم الصتتديق سضتتي اهلل عنتته والصتتحابة ثتتان هلتتم شتتبدة عتتايطة 
وتأويتتل ّتت  عتتائغ وهتتي االحتعتتا  بق لتته تعتتاىل : "َتتذ متتن امتت اهلم صتتدية" يتتال ا وهتتذا َطتتاب للنتتيب صتتلى اهلل 

عترب الصحابة ،يعا هذا التأويل  وياتل ا اجلميع يتتال عليدم وعلم   إبا مات ب نعطدا ألحدا ّ ه  يال :  لم ي
 املرتدين  يال وهمالء التتاس ليَ عندهم ح  ما يقاسب هذه الشبدة السايطة  هذا معو ث مه سمحه اهلل.

ان ودولته.   دذا ث مه يف التأويل بالنسبة للتتاس الذين هم جنكيَز
ن التكفت ( يف حتق َمتن يتدَل يف جيشتدم وينتستب إىل عستكرهم ويد يُفَدتم منه إمكان وج د التأويتل )املتانع مت

 ودولتدم من ع ام املسلمني اجلدلة.
 هذا متمٌل..!

 ونذثره ل عتلناس واالعتباس  وإال  الدليل ه  الكتاب والسنة وما يف معناأا.
لعبتادخ والفقتراء وثذلك  إن الشيخ سمحه اهلل بثر يف م اضع ماتن بتني متا بثتر متن اصتناف عستكرهم : الفقدتاء وا

تت هم  وت حتتظ يف ثتتل ث متته عتتدم تكفتت  هتتذه األصتتناف جملتترد انتستتاهبم لعستتكر التتتتاس   تت هم ّو )املتصتتّ  ة( ّو
 ولكن جيعل بلك على التفصيل الذي بثره يف مله  واهلل اعلم.

 ومع بلك  إنه يذثرهم بلفظ "املسلمني"..
يدا حَيُْكُم َعَلى َهذاها اأْلَْصَنافا ]يعين األصتناف األسبعتة التيت بثتر ثق له : " وََثَذلاَك َوزايُرُهْم السَّفايُه اْلمُ  َلقَُّب باالرَّشا

يَتتتاسا اْلُمْستتتلامانَي اَْهتتت َا تتتَدخا َعلَتتتى  تتترَاَس اْلُمْستتتلامانَي َثالرَّا اَضتتتةا َواْلَمَ حا ُم شا لا اْلعاْلتتتما اهنتتتم يقستتتم ن النتتتاس عليدتتتا[ َويُتَقتتتد 
مَانا َحت َّ تَتتَ ىلَّ  َْيتُ  َتُكت ُن َواْ ا حْلَتادا َواْلُكْفترا بااَللَّتها َوَسُعت لاها ـا ُمَ ا َتَقتُتُه َيَضتاَء اْلُقَضتاخا َمتْن َثتاَن اَيْتتَرَب إىَل الزَّْنَديَتةا َواْ ا

تتَدخا َوالرَّا اَضتتةا َعلَتتى َمتتا يُرايُدونَتتهُ  تتْن اْليَتُدتت دا َواْلَقرَاماطَتتةا َواْلَمَ حا تتْن  لاْلُكفَّتتاسا َواْلُمنَتتا اقانَي ما َّتتْ اها   َويَتَتظَتتاَهُر ما تتْن  اَْعظَتتَم ما
َْجلا َمْن ُهَناَك ماْن اْلُمْسلامانَي"اهتت ْنُه ألا َا اَل بُدَّ َلُه ما ْعَ ما مبا  َشرايَعةا اْ ا

رََ  َعْن َبلا  ََ َََل يفا طَاَعتاداْم َجَعُل ُه َولايًّا هَلُْم َوإاْن َثاَن َثا اركا َوَمْن  َك َجَعلُت ُه َعتُدوًّا هَلُتْم َوإاْن َثتاَن وثق له : " َ َمْن َد
َّايَُة ثَ  ْعَ ما َواَل َيَضُع َن اجلْاْزيََة َوالصََّفاَس   َبْل  َياسا اْلُمْسلامانَي . َواَل يُتَقاتاُل َن َعَلى اْ ا َا ُدْم ماْن  نتْ ريا ا ماْن اْلُمْسلامانَي ما

  َن اْلُمْسلاُم عاْنَدُهْم َثَمْن يُتَعظ ُم نَُه ماْن اْلُمْشراثانَي ماْن اْليَتُد دا َوالنََّصاَسى"اهتتَمْن َاَثابارا اَُمرَائاداْم َوُوَزسَائاداْم َاْن َيكُ 
 دتتذا جتتتده يف ثتتت م الشتتيخ سمحتته اهلل ثريتتت ا  والبتتد ان يفدتتم متتتراده بلفتتظ مستتلم ومستتتلمني يف ثتتل م ضتتع علتتتى 

س ما ثاَن  او باعتباس دعت اهم  ثمتا حيتمتل احيانتا حسب ما يعطيه السياق  ألنه حيتمل احيانا انه عرّب به باعتبا
 انه جاسا على الظاهر من اعتباسهم مسلمني ح  يتبنّي ثفُر ال احد مندم.

 واهلل اعلم.
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ويال يف م ضع آَر : " دمالء الق م املسمول عندم عستكرهم مشتتمل علتى يت م ثفتاس متن النصتاسى واملشترثني  
د س العسكر  ينطق ن بالشدادتني إبا طلب  مندم  ويعظم ن الرع ل  وعلى ي م منتسبني إىل ا ع م  وهم ،

وليَ  يدم من يصتلي إال يليتل جتداك  وصت م سمضتان اثريتر  تيدم متن الصت خ  واملستلم عنتدهم اعظتم متن ّت ه  
 وللصاحلني من املسلمني عندهم يدس  وعندهم من ا ع م بعضه  وهم متفاوت ن  يه..."اهتت

" وايضاك ال يقاتتل معدتم ّتَ  مكتره إال  اعتق  او مبتتدع  او زنتديق  ثامل حتدخ القرامطتة ويال يف م ضع آَر : 
 الباطنية  وثالرا ضة السبابة  وثاجلدمية املعطلة من النفاخ احلل لية..."اهتت

م ويد بثر عنه ابن ثري  سمحه اهلل يف البداية والنداية انه ثان يط ف على عسكر املسلمني ويشّععدم ويزيل عتند
 الشبدة يف يتال همالء بق له : "ل  سايتم ين يف صفدم وعلى ساعي املصح   ايتل ين".اهت

وهذا ثالصريح يف عدم التكفت  مبعترد الكت ن يف صتفدم  وحرصته سمحته اهلل علتى االبتعتاد عتن احلكتم بتالكفر إال 
البتنّي ال اضتح وهت  : مشتروعية حني يتبتنّي جتداك ويستطع برهانُته بتاهراك  واالحتيتا  يف بلتك  والرتثيتز علتى احلكتم 

 بل وج ب يتال همالء ويتلدم.
ومتتع ثتتل بلتتك  تتإن املتحصتتل متتن ث متته انتته جيعتتل يتتتاهلم متتن بتتاب يتتتال املمتنعتتني عتتن شتترائع ا عتت م )يتتتال 

 الطائفة املمتنعة( وه  اشبه بقتال املرتدين الذين ياتلدم الصديق والصحابة سض ان اهلل عليدم.
قداء يتال همالء من جنَ يتال البفاخ  إن الشيخ يد عتفه هتذا القت َل جتداك بأصترح وايستى واما اعتباس بعت الف

 عباسخ.
  دذا بثرته هنا ل عتلناس والفائدخ   واحلمد هلل على ت  يقه.

 تنبتتتيه : 
يكريتتر متتن شتتبابنا ويقتتع متتن بعتتت الشتتي ا ايضتتا االعتتتدالل علتتى ثفتتر ثتتل منتتتما إىل جيتت   هتتذه الدولتتة املرتتتدخ  

م ب يكفتتروا بالطتتاّ ت  والكفتتُر بالطتتاّ ت شتتر  ا عتت م وسثنتته  وَمتتن ب يكفتتر بالطتتاّ ت  تت  شتتك يف  بتتأهن
 ثفره.

 وهذا االعتدالل ّ  صحيح..!
 وعلينا او نبنّي بلك ون ضحه.

 وال ينبفي لعاب  قيه ان يكّفر الناس مبريل اجناس هذه األدلة العامة.
 وبيانه ثاذيت : 

  ا ع م وسثنه وان من ب يكفر الطاّ ت  د  ثا ر  هذا حق ب  شتك  ثمتا يتال ث ن الكفر بالطاّ ت شر 
تعاىل : } من يكفر بالطاّ ت ويممن باهلل  قد اعتمستك بتالعروخ الت  قى ال انفصتام هلتا{ ويتال : }ولقتد بعرينتا 

 ت ويتد امتروا ان يف ثل امة سع ال ان اعبدوا اهلل واجتنب ا الطتاّ ت{ ويتال : }يريتدون ان يتحتاثم ا إىل الطتاّ
يكفروا به{ ّو ها من اذيات  ويتال النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم : "متن يتال ال إلته إال اهلل ]ويف لفتظ متن وّحتد 

 اهلل[ وثفر مبا يُعبَتد من دون اهلل حُرم ماله ودمه وحسابه على اهلل" ّو ه من األحادي  يف معناه ثري .
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يف ي لنتتا " ال إلتته إال اهلل"    دتتذه الكلمتتة الطيبتتة  ثلمتتة الت حيتتد  وال شتتك ان الكفتتر بالطتتاّ ت هتت  معتتو النفتتي
وا َ ص  مك نة من شّقني : نفي وإ بات  نفي األل هية عن ثل ما ع ى اهلل  وإ باةا هلل تعاىل وحده  بأبلغ 

 عباسخ واوجزها وادهّلا.
  الكفر بالطاّ ت شر  الت حيد  وا مان بالطاّ ت منايت للت حيد.

 الكفر بالطاّ ت  ثما ا مان باهلل تعاىل  إ،ايّل وتفصيلّي.ولكن 
ٌَ يدَل تته دسجاٌت  هي الكفر واملعاصي بدسجاةا.  ذ الكفر بالطاّ ت جن

ٌَ يدَل تتته دسجتاٌت : اصتله التذي ال يصتح إال بته وبلتك اسثانته وشتروطه  وال اجتب  ثما ان ا مان باهلل جن
  بة  وثماله املستحب.منه الذي يأذ تاسثه ويستحق العق

 احلتتّد ال اجتتب ابتتتداء العتبتتاس الشتترص مستتلماك هتت  ان يكفتتر بالطتتاّ ت ويتتممن بتتاهلل تعتتاىل علتتى ا ،تتال  وهتت  
 املدل ل عليه بالشدادتني.

ستتب متتا تتتدل األدلتتة الشتترعية التفصتتيلية عليتته متتن ثتت ن هتتذا الشتتيء ممتتا  ذ التفصتتيل إمنتتا هتت  ـستتب العلتتم  ـو
 ت املشرت  الكفُر به لصحة ا مان  وال يك ن املممن مممنا إال بالكفر به  او ّ  بلتك  يدَل يف معو الطاّ

 وهكذا.
 من علم ان احلاثم الف ين والدولة الف نية مرتدون  وجب عليه الكفر هبم والرباءخ مندم ومن نظتامدم الكفترّي 

 ومن الك ن معدم   إن ب يفعل ثتتَفتر.
مستلمني والتتبَ األمتُر عليته  واعتتمّر متمّستكا بأصتل إعت مدم   كيت  نكتتفره  ومن جدل اهنم مرتدون وضندم

 بدع ى انه ب يكفر بالطاّ ت! ألنه يق ل لنا : ا بت ا يل ان هذا طاّ ٌت ح  اثفر به.!
وعتتبب بلتتك ان تكف نتتا هلتتمالء احلكتتام املرتتتدين هتت  مستتألة متتن العلتتم النظتتري االعتتتداليل  هتتذا هتت  األّلتتب يف 

 كام اهل عصرنا.تكف  ح
وليس  هي مستألة معل متة متن التدين بالضتروسخ ممتا ويتع عليدتا إ،تاع املستلمني )ثمتن اعلتن وصترّح خبروجته متن 

 ا ع م والكفر به مري   او ما يف ي ته ثص سخ مسيلمة الكذاب( ح  ال تقبل دع ى خمال ا جاهلا  يدا.
النحتت  امل جتت د يف عصتترنا يف بلتتتداننا  هتتل هتتذا ممتتتا   كتت ن الرجتتل املستتلم منررطتتتاك يف جتتيش الدولتتة املرتتتدخ علتتتى

 يف ا مان بالطاّ ت الذي ه  منايت للت حيد   نحكم بكفره بدون ييد! -مطلقا–يدَل 
الذي يظدر ه  التفصيل الذي بثرناه عابقاك  وبلك ألن همالء الط اّي  سّدةم مسألة  ت ى  وهتي ّت  ضتاهرخ 

تت  بلتتك متتن األعتتباب التتيت جتعلنتتا ال نكّفتترهم  لكريتت  متتن النتتاس متتن عتت اّم املستتلمني  لفلبتتة اجلدتتل  والتلبتتيَ  ّو
 ابتداء ح  نعرف حاهلم من اي صن  هم وعلى اي حال اخنرط ا يف جيش الطاّ ت ومدى معر تدم بردته.

تد حالٌة يرى املفيت  يدتا ان سدخ النظتام املعتنّي واحلتاثم املعتنّي ممتا يبلتغ دسجتة املقطت ع بته وا ملعلت م بالضتروسخ   إبا ُوجا
ثفُر مريله وال مكن يب ل َ فا  يه البتة  ثتان لته ان حيكتم بكفتر ثتل متن ثتان يف صتفه  وَمتن ب يكّفتره ويتتربّا 

 منه.
 واهلل اعلم.

 وباهلل الت  يق.
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 عمال األا اعد السنة : 
 حياثم اهلل شيرنا عطية اهلل وباسك  يكم ويف علمكم ونفع بكم 

ب ان جتيبين عندا من التفصيليل شيرنا بعت االعللة ا  ّس
: ـكم َربتكم شيرنا يف منطقة الشمال اال ريقتي هتل تترى بتان اجلماعتة االعت مية املقاتلتة يتادسخ علتى اَتذ 1

زمام االم س يف هذه املنقطة ابا متا ت لت  هتذه املنطقتة اىل منطقتة   ضتى وهتل اجلماعتة االعت مية املقاتلتة يتادسخ 
 حصل َص صا مع امكانية دَ ل الس ادن من يبل جملَ الكفر العاملي!على اداسخ الت حش ابا ما 

 
 اجلتتتتتتتت اب : 

تقتتدم شتتيء متتن الكتت م عتتن اجلماعتتة املقاتلتتة  واجلماعتتة لتت  عتتّدل اهلل هلتتا عتت دخ ونشتتاطاك   قتتد تكتت ن يتتادسخ علتتى 
 إداسخ الشأن اجلدادي يف املنطقة  اما ب ضعدا احلايل    اضن.

 ك ما مكن ان نسّميه ت ّحشاك يف املنظ س القريب.وانا ال اضن ان هنا
 إن الت ّحش معناه اَص من الف ضى عند من يستعمل هتذا التعبت    دت  الف ضتى العاسمتة املعقتدخ التيت وصتل  

 إىل ان تك ن األم س  يدا ثالفابة يتصاسع  يدا وح   يف ّاية الت ّحش وانعدام األلفة وا نسية.!!
ع ن اهلل تعاىل يف املتناول وت  التتحكم متن اجملاهتدين بتإبن اهلل  بفتّت النظتر عتن ثت ن نرج  ان األم س تك ن ب

بلك ثان على يد املقاتلة او ّ ها   إن هذه األمساء واهلياثل التنظيمية إمنا هتي وعتائل  وامتا اهلتدف واملقصت د 
  د  ان يك ن األمر بيد املسلمني يقيم ن حكَم اهلل تعاىل وير ع ن سايته.

 هلل اعلم.وا
: شددت االع ام االَ خ ّيبا ملح ضا هلذه اجلماعتة املباسثتة عتن الستاحة  تايل متا تعتزو هتذا الفيتب وهتل هتي 2

اعرتاحة احملاسب ام ان االعرتاتيعية هلذه اجلماعة يد تف ت بت جية صراعدا حن  الفترب  قتط والتد اع عتن اسضتي 
 املسلمني احملتلة واملفتصبة

 
 اجل اب : 
  اب عن هذا تّصل مما عبق.اضن ان اجل

 واما تفي  اعرتاتيعية اجلماعة على النح  املذث س    ادسي.
 حُيتمل انه ممي  بسبب ضر دا الذي َتر به والفقدان الذي اصاهبا يف سجاهلا ويياداةا.

اهتدين ومحلتة : ما هي نظرخ الشيخ عطية اهلل ل ايع املسلمني يف نيع يا وهل يعتقد الشيخ عطية ان االَت خ اجمل3
 ساية الت حيد يد تأَروا عن الت جه هلذه املنطقة واعتف ل القدسات البشرية امل ج دخ  يدا 

 اجلتتت اب : 



 

 206 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

 اعرتف بقلة معل مايت عن نيع يا.
واما ان ا َ خ اجملاهتدين تتأَروا يف الت جته إىل هتذه املنطقتة واعتتف ل القتدسات البشترية التيت  يدتا ّو هتا   دتذا 

 ه.اعتبعد
  املسألة ليس  مسألة تأَر ا َ خ اجملاهدين..!

اجملاهتتدون هلتتم إمكانيتتاةم وطايتتات يتحرثتت ن ـستتبدا ويتكيفتت ن متتع الظتترف  وعنتتدهم الكريتت  متتن العمتتل  جمتتال 
 واعع     اعتقد ان هناك يضية تأَر..!

 ألننا عندما نق ل هناك تأَر  معناه اننا ثان بإمكاننا ان نفعل ونتحرك وب نفعل.
 وهذا يف ضين ب يكن.

ََ الصع بات والع ائق واملشاث ت..!!  وثل شيء له ويته ثما اي ل دائما  وال تن
 واجملاهدون إن شاء اهلل ماض ن يف الطريق خبطى  ابته  نسأل اهلل تعاىل هلم النصر والتسديد.

 يكفي اجملاهدين اهنم حامل ن للراية ال تسقط.
 دع خ والقدوخ  وبع  معاين العزخ والكرامه واعتندا، األمة باعتمراس.واهنم يائم ن بعملية ا حياء وال

 واهنم يائم ن باحملا ظة على الردع ..
 ّو  بلك من اعماهلم و ضائلدم.

  فضلدم على ثل األمة ضاهٌر   هلل دسهم وعلى اهلل الق ّي العزيز نصُرهم.
 وال اجب احلقيقي يف نيع يا ه  على اهل نيع يا باألعاس.

 سأل اهلل هلم الت  يق.ن
: ثي  هي اح ال اجلماعة االع مية املقاتلة وهياثلدتا التنظيميتة َص صتا بعتد عتق   العديتد متن ييادةتا يف 5

 االعر.
 اجل اب : 

 تقدم ما عندي يف هذا.
: ملتتابا ب تستتتفل هتتذه اجلماعتتة امل حتتدخ ال عتتائل العصتترية اليصتتال ثلمتتتدم وامستتاع صتت ةم وبلتتك متتن َتت ل 6
ب واالشرطة املرئية واملسم عة و،ع  تاوى العلماء يف ثفر الزنديق القتذايف حص صتا وانته نبتتة نبتتة َبيريتة يف الكت

 ليبيا تدعى والية القذايف وشرعية حكمه!
 

 اجل اب : 
 يف احلقيقة ا َ خ يف اجلماعة هم اهل احلق باجل اب على هذا السمال!

ي الستتبب  وهتتذا ّتتُ  َتتافا  ونرجتت  متتن اهلل تعتتاىل ان يقتتّ يدم ولكتتن لعتتل الظتتروف الصتتعبة التتيت اشتترنا إليدتتا هتت
 ويشّد ازسهم ويعيندم على طاعته والقيام بأمره والبذل يف عبيله على احسن وجه.. آمني

: هتتل يتترى شتتيرنا جتت از الستتط  علتتى البنتت ك يف بتت د ليبيتتا علتتى اعتتاس ان هتتذه البنتت ك هتتي يف االصتتل امتت ال 8
 يف علما وان بلك ال يمدي اىل تضرس ع ام املسلمني!املسلمني اليت حيتكرها القذا
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 اجلتتت اب : 
 انصح بالرج ع إىل اهل العلم امل   يني العاس ني جيدا بتفاصيل األح ال يف مريل هذا املسائل.

 هذا إبا ثان املقص د السط  عليدا على جدة تشبه "السرية" من يبل آحاد املسلمني  ثما يبدو.
 ناحية العملية.!! دذه مسائل َط خ من ال

 وعلى ا نسان ان يك ن حذساك وحيتا  لدينه وعرضه ونفسه ايضاك.
واما إبا ثان املقص د السط  عليدا يف اجلداد من يبل اجملاهتدين  دتذا ال إشتكال  يته  وهت  متن اجلدتاد يف عتبيل 

 اهلل تعاىل  وواجب على املسلمني يف اجلملة.
 نسأل اهلل لنا ولكم الت  يق.

امل ي  من الشرثات االمريكية العاملة يف ليبيا حاليا مريل شرثة هيلب ت ن التابعة لديك تشيين وما ه  : ما ه  9
 حكم العل   العاملني  يدا!

 اجل اب : 
هي وهم ح ل الدم واملال  إن شاء اهلل  وال تشاوس احداك يف بلك  إمنا املشاوسخ يف الناحية العمليتة  يف اجلتدوى 

 ن بلك من دساعة للمصاحل واملفاعد املرتتبة على التنفيذ.والت يي  وما يف ضم
 و قنا اهلل وإياثم ملا حيب ويرضى.

 : هل االجانب يف ب دنا ليبيا هم من اهل االمان والذمة ام انه جي ز اعتددا دم وعلبدم! 10
 اجل اب : 

 ينبفي ان يك ن  يدم تفصيل من الناحية النظرية.
بلتتد معطتتىك امانتتاك متتن مستتلما   دتتذا امتتاٌن معتتترٌب شتترعاك يف األصتتل  متتا ب ي جتتد متتا  تتإن ثتتان الكتتا ر امل جتت د يف ال

 ينقضه  لكن هذا ال اضن انه م ج د يف ال ايع   ينظر.!
 واما من يأت ن متعايدين مع دولة املرتدين     امان معترباك هلم عندنا.

  إن ييل :  دل هلم شبدة امان!
لتتتد ال يعتتترف ثفتتتر القتتتذايف ويظتتتن انتتته مستتتلم  ألنتتته يعتقتتتد انتتته يتتتادم إىل بتتت د ألن الكتتتا ر األصتتتلي القتتتادم إىل الب

 مسلمني حك مةك وشعباك.
  اجل اب : ان الصحيح إن شاء اهلل ان هذا ال اعتباس له  وال يلزمنا  وليَ ه  شبدة امان.

ستتلمني ألن شتتبدة األمتتان ثمتتا يُتحّصتتل متتن ثتت م الفقدتتاء هتتي : شتتيء )متتن يتت ل او  عتتل( صتتدس متتن جانتتب امل
الذين ملك ن عقد األمان باعتباس ،لتتدم  لتيَ هت  امانتاك  وب يريتدوا بته إنشتاَء األمتان )ألن األمتان عقتٌد( لكتن 
ضن الكا ر الذي ه  ملٌّ يابٌل لألمانا انه امتاٌن لته   نتزل إىل املستلمني والقتى الستلَم بنتاء علتى ضنته اهنتم اعطت ه 

 األمان.
 دة امان  ويال ا : شبدة األمان ثحقيقته. دذا ه  الذي يسميه الفقداء شب
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ووجه تسميته شبدة امانا ضاهرخ   ألنه ليَ اماناك على احلقيقة  إب ليَ هناك إنشاٌء لألمان  لكن ملا ويع شيء 
تتل ألن يكت ن إنشتاءك لألمتان  ونتزل الكتا ر إلينتا بنتاء عليته  اي بنتاء علتى ضنته ان بلتك  من الق ل او الفعتل احملتما

 ان منا له  جعلته الشريعة مبنزلة األمان.إنشاء لألم
 وهذا من ماعن الشريعة املطدرخ.

 واألصل  يه حكُم ام  املممنني عمر وبعت الصحابة سضي اهلل عن اجلميع يف هذه املسألة.
 وال يُعلم هلم خمال  من الصحابة.

 تباع عنته وااليتداء به. د  إ،اٌع عك يتٌّ يف ايل األح ال  مع انه عنة اخلليفة الراشد املأم س با
 ان يفعل املسلم او يق ل ما يظنه الكا ر إنشاء امان  ينزل عليه. -ثما تقدم-ومن ص س شبدة األمان 

 ومندا ان يعطيه األماَن صيّب او عبٌد    ينزل على امانه ضاناك انه نا ذ عندنا )عند َمن ال يعترب امان العبد(.
 نا من اهل الذمة األجراء مري   ينزل على اماهنم لظنه نف به.ومندا ايضا ل  اعطاه األماَن َمن مع

والفرق بني هذه الص سخ األَت خ وصت سخ مستألتنا هت  ان الطتاّ ت املرتتد احلتاثم للتب د اليت م لتيَ منتا  مبعتو انته 
 ليَ من ،اعة املسلمني الذين تلزمنا بمتدم وال خنفر هلم عدداك.

 بل ه  َاس  عن بلك شرعاك.
 ا شيء مما يربمه من العق د مع اي احدا.   يلزم

 دتتتذا هتتت  األضدتتتر عنتتتدي  واهلل اعلتتتم  ان الكتتت م ال ايتتتع او العقتتتد املتتتربم متتتن هتتتذه احلك متتتات املرتتتتدخ للكفتتتاس 
 األصليني الداَلني للبلد ليَ بشبدة امانا  ألنه وايع من ّ  اهل احلق يف إعطاء األمان.

ا يزول بالتقدم إليدم با ع م والبيان بأننتا ال تلزمنتا عقت د هتذه الدولتة وعلى التسليم بأن هلم شبدة امان  إن هذ
 الكا رخ   واننا براء مندا.

وهتتذا هتت  األحتت   واأل ضتتل للعماعتتات اجملاهتتدخ علتتى ثتتل حتتال  اي ان يتقتتّدم ا إىل النتتاس بالبيتتان والت ضتتيح 
 والرباءخ  ح  ال تبقى حعة حملت .

 وهدنا مسألة : 
ائتتل إننتتا متتع اننتتا نعتقتتد ان عقتت د الطتتاّ ت املرتتتد ال تلزمنتتا  وال اعتبتتاس هلتتا عنتتدنا  وعليتته  تت  وهتتي انتته لتت  يتتال ي

نعتقد عصمة دم َمن اّمنه هذا الطاّ ت املرتد  بل نعتقتد حتل مالته ودمته لنتا شترعا  إال اننتا متع ثتل بلتك ننظتر 
نفتتتت  وتشتتت يه صتتت سخ ا عتتتت م ملصتتتلحة ا عتتت م واملستتتتلمني  نمتنتتتع عتتتن يتتتتتل واَتتتذ امتتت ال هتتتتمالء حتتتذسا متتتن الت

 واملسلمني.
  دذا ال بأس به  بل ه  جيد وطيب ونظر صحيح.

 وهذا يزول ثما يلنا بالبيان والتقدم إىل الناس.
 وباهلل الت  يق.

 واما عقد "الذمة" مبعناه الفقدي اخلاص الذي ه  يسيم األمان واهلدنة   دذا ال وج د له يف ليبيا.
 واهلل اعلم .
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هتذه املستائل واعتتبان  للشتباب   لتيكن النظتتُر منصتّباك علتى معر تة املصتاحل واملفاعتد وحستن التتتدب   تإبا تترست 
 والسياعة والنظر لإلع م وللمسلمني يف ثل ما يروم ن.

 وباهلل الت  يق.
: ماه  امل ي  ممن يص  اجلماعة االع مية املقاتلة باالسجاء وهل اجلماعة  ع  متلبسة بشي منه وهل من 15

 املمكن املراجعة ابا ثان  ثذلك
 باسك اهلل  يكم شيرنا واعلم اين اطل  لكن مريل هذه الفرصة ال تتاح دائما.

 اجل اب : 
حاَ  هلل  ما علمنا على اجلماعة ا ع مية املقاتلة إال التمسك بالكتاب والستنة واصت ل اهتل الستنة واجلماعتة  

 هنم متلّبس ن بشيء من ا سجاء وال ّ ه من البدع املضلة.والرباءخ من البدع واأله اء املضلة  ال اعلم ا
 عا نا اهلل وإياهم وعائر إَ اننا.

بل هم دعاخ إىل السنة على بص خ وعلما و قه  ماسب ن للبدعة والض الت  يف عتائر األبت اب العلميتة والعمليتة  
 مع جدادهم وبذهلم  س ع اهلل يدسهم وتقبل اهلل مندم.

جلماعة الطيبة با سجاء  د  إما جاهل يق ل ب  علم او يردد ث م بعت َصت مدا بت  تقيتق  وَمن يرمي هذه ا
 وإما جاهٌل ضاب معتدا..!

عليتته ان يتتت ب إىل اهلل تعتتاىل ويتعنتتب سمتتي املستتلمني بالبدتتتان  وال عتتيما اهتتل الستتابقة بتتاخل ات واهتتل اجلدتتاد 
 والبذل يف عبيل اهلل مندم.

 ر مستحق لعق بة امرياله من اهل البدتان..!وإال  إنه يف نفَ األم
 وليحذس ي ل اهلل تعاىل يف احلدي  القدعي : "من آبي يل وليّتتاك  قد آبنته باحلرب".

وي ل اهلل تعاىل يف الكتاب العزيتز : }والتذين يرمت ن املتممنني واملممنتات بفت  متا اثتستب ا  قتد احتملت ا هبتانتاك وإ تاك 
 يدا ع عن الذين آمن ا إن اهلل ال حيب ثلَّ َ انا ثف س{.مبيناك{ وي له : }إن اهلل 

 وال ح ل وال ي خ إال باهلل العلّي العظيم.

 

 عمال األا :
abraham 

 بسم اهلل الرمحان الرحيم
 حياثم اهلل شيرنا الكرمي.

ا وبني االهتمام حنن نعيش هنا يف ب د املفرب  وتفري  اساء ا َ خ العاملني يف حقل املند  بني تأييد اجلداد هن
بالتتدع خ إىل اهلل وتبتتني عقيتتدخ الستتل  الصتتاحل مبتتا يف بالتتك بيتتان و ثشتت  ضتت ل هتتمالء الط اّيتت  وبالتتك بفيتتة 

 تك ين اجليل الذي عيحمل املشعل.
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على حسب اط عكم على احلرثات الريف ية يف العاب ا ع مية   ما الطريق النتاجع  نشتاء اللبنتة األوىل لصترح 
 اشدخ على مندا  النب خ.اخلالفة الر 

 
 اجلتت اب : 

 نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم ولسائر احبابنا اهلدى والسداد والت  يق ملا  يه اخل  والص ح والف ح.
تذوا بأعتباب اهلدايتة   تإن للددايتة اعتباباك بّيندتا لنتا  إَ اين الكترام اعتتعين ا بتاهلل تعتاىل وث نت ا عبتاَد اهلل إَ انتاك  َو

شتتيته  ثمتتا يتتال تعتتاىل }عتتيذثر متتن  سبنتتا عتتز وجتتل يف الكتتتاب والستتنة  اوهلتتا وعلتتى ساعتتدا : تقتت ى اهلل تعتتاىل َو
ضشتتى{ }ومتتا يتتتذثر إال متتن ينيتتب{ }اهلل جيتتتيب إليتته متتن يشتتاء ويدتتدي إليتته متتن ينيتتب{ } تتإن التتذثرى تنفتتع 

تتقت ا اهلل جيعتل لكتم  ريانتا{  املممنني{ }وما ت  يقي إال باهلل عليه ت ثل  وإليه انيتب{ }يتا ايدتا التذين آمنت ا إن
 }إن الذين ال يممن ن بنيات اهلل ال يدديدم اهلل{ ويف معناها من اذيات واألحادي  ثري .

ومن اعباب اهلداية القيام بالقسط والعدل وا نصاف  والعمل بطاعة اهلل تعاىل  والصدق  والبُتعد عن الظلم   تت 
 ال يددي الق م الفاعقني{ }واهلل ال يدتدي القت م الكتا رين{ }إن اهلل }إن اهلل ال يددي الق م الظاملني{ }واهلل

ال يددي من ه  ثابٌب ثّفتاس{ }إن اهلل ال يددي َمن ه  مسرٌف ثذاٌب{ }ويضتلُّ اهلل الظتاملني ويفعتل اهلل متا 
 يشاء{. 

حلق  ال يدديته اهلل تعتاىل بتل من اعباب اهلداية الت اضع هلل تعاىل وخللقه   إن املتكرب واملتعايل على اخللق وعلى ا
يعايبه باحلرمان من اهلداية والصرفا عن آياته ثمتا يتال تعتاىل : }عأصترُف عتن آيتايَت التذين يتكترّبون يف األس، 

 بف  احلق{اذية.
 ومن اعباب اهلداية ثريرخ الدعاء وا حلاح على اهلل تعاىل واالنكساس بني يديه واال تقاس إليه  وعلُم العبتدا انته عبتدٌ 
حقتت   قتت  ضتتعي  عتتاجز ال يقتتدس علتتى شتتيء إن ب يعنتته اهلل تعتتاىل  وال يستتتطيع ان يعتترف مصتتاحله ومنا عتتة 
تتتن دعتتاء متت اله }إهتتدنا  الدني يتتة واألَرويتتة إن ب يدتتدها سبُّتتته عتتز وجتتل وي  ّقتته   يتتدمُي التضتترع إىل اهلل تعتتاىل ويدما

يم{ }إنتك ال ةتتدي متن احببتتَ  ولكتن اهلل يدتتدي الصترا  املستتقيم{ }واهلل يدتتدي متن يشتتاُء إىل صترا ا مستتتق
 من يشاء{ }إن ينصرثم اهلل    ّالَب لكم وإن ضذلكم  َمن با الذي ينصرثم من بعده{.

 نسأل اهلل لنا ولكم اهلداية بكل معانيدا.
  إبا َتّدتتد لنا هذا األصل العظيم ايدا األحباب   أي ل : 

يف األس، وايامتة اخل  تة الراشتدخ علتى مندتا  النبت خ هت  القيتام هبتذا  الشك ان الطريق ال حيتد  عتادخ حكتم اهلل
التدين ثمتتا امتر اهلل عتتز وجتل يف الكتتتاب والستتنة  إلتزامتاك يف التتنفَ ويف متا ويَل ا نستتاُن  ودعت خك وجدتتاداك  وصتترباك 

تتتتدات امل بقتتات  اجملَملتتة يف متتا هنتت ى اهلل عنتته وسع لُتتته علتتى بلتتك  وعلتتى األبى  يتته  وجمانبتتة ثتتل املتتبط ت املفسا
 صلى اهلل عليه وعلم.

 هذا على ا ،ال ال شك وال سيَب  يه..
 وه  ما جيب على ثل مسلم ان يممن به  ويعمل به وله بقدس املستطاع.
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وامتا التفاصتيل  وبيتان متا جيتب متن العمتل واالَتيتتاسات السياعتية وال عتائل واألعتباب يف ثتل مت طنا وثتل حتتالا 
   إىل نظر مستقلا يف ثل حالةا  ـو  ما جيب  يدا وما يصلح هلا.وزمان   إن هذا حيتا 

 لينظر ا َ خ يف املفرب يف حاهلم ووايعدم  وهل يناعبه اذن العمل العستكري اجلدتادي  ومتا يتطلبته بلتك متن 
ت  بلتك. ..  تإن ةيما وجتديز  وت  ر الظرف املناعب عياعيا واجتماعيا  وم اتاخ الفرصة وهب ب سياح للتفي   ّو

وجد هذا ويدسوا عليه   د  واجب عليدم القيام به  وإبا ساوا اهنم مازال ا ضتعفاء ايترب إىل الععتز   لينتقلت ا إىل 
متتتا يقتتتدسون عليتتته متتتن تصتتتيل اعتتتبابه وا عتتتتعداد لتتته   وهتتت  ا عتتتداد بكتتتل معانيتتته العلميتتتة والعمليتتتة والدع يتتتة 

ل صتت ل إىل مرحلتتة القتتدسخ علتتى اجلدتتاد وتفيتت  هتتذا النظتتام واالجتماعيتتة وااليتصتتادية ّو هتتا  ولتتيكن مقصتت دهم ا
الكتتا ر وإيامتتة حكتتم اهلل مكانتته  ويف هتتذه احلالتتة يرثتتزون علتتى التتدع خ اللستتانية بكتتل وعتتائلدا وطريدتتا املشتتروعة  
وإعتتداد اجليتتل التتذي يكتت ن بتتإبن اهلل يتتادسا علتتى محتتل الرايتتة  واثتستتاب وتتتألي  الشتتعب التتذي يكتت ن مستتتعداك 

 حلرثة اجلدادية املقبلة.الحتضان ا
 وليعلم ا ان الدع خ واجلداد اََ ان ت امان يس ان معاك  وال ينفص ن.

ص ص من وجه.  والدع خ واجلداد بيندما عم م َو
  الدع خ جداٌد..

 واجلداد دع خ إىل اهلل   ولعله ساس الدع خ واعلى دسجاةا.
 مكان.وإمنا الك م يف ما ه  واجب ال ي  يف ثل زمان ويف ثل 

  دذا ينظر  يه اهل العلم والراي وييادات املسلمني األمناء يف ثل حالة.
رون اذَتتر.. ويعكستت ن يف متترخ اَتترى  ثتتل بلتتك ـستتب النظتتر لإلعتت م   يقتتدم ن متترخ هتتذا ويرثتتزون عليتته ويتتَم
 واملستتلمني )اي ملصتتلحة ا عتت م واملستتلمني(  وعلتتى مقتضتتى اصتت ل العلتتم والفقتته الصتتحيح  بتعتترد وإَتت ص

 وتق ى هلل تعاىل.
  إبا  عل ا بلك  إن اهلل تعاىل ي  قدم ال مالة  ويدديدم ويسددهم.

 وليععل ا األمر ش سى بيندم يف ثل بلك.
 ثما يال اهلل تعاىل يف وص  املممنني : }وامرهم ش سى بيندم{.

ثتزوا علتى التدع خ إىل اهلل والذي يبدو يل واهلل اعلم من وايع بت د املفترب األيصتى ان األ ضتل لإلَت خ اذن ان ير 
تعاىل ما امكن وما اتيحت  هلتم الفرصتة يف بلتك  ويشتتفل ا با عتداد بكتل معانيته ثمتا يلنتا  ـستب متا يقتدسون 
عليه  ولكن عليدم ان يتلطف ا ويستتعمل ا احلتذس واالحتياطتات يف ع يتاةم وتصتر اةم وترثتاةم   تإن األَطتاء 

خلتتربخ وعتت ء التصتترف  وا أتتال وال مبتتاالخ  هتتي متتن اذ تتات الكبتت خ التتيت ةلتتك العمليتتة يف احلرثتتة والتتتدب  ويلتتة ا
 العمل وتضر املسلمني وتبط اذمال.!!

 وليدسع ا التعاسب جيداك ويستفيدوا من دسوعدا وعربها.
 ا  نت ن ولينتدب سجاٌل مندم دائمتاك إىل اهلعترخ إىل عتاحات القتتال املفت حتة ليكتستب ا اخلتربات واملدتاسات  ويتعلمت

احلرب والسياعة  وعندهم اجلزائر والصحراء يريباك مندم  ّو ها  وليحرص من يذهب مندم إىل تلك الستاحات 
ان يكت ن بهتتاهبم وتتتدب هم يف ّايتتة السترية والكتمتتان والتلطتت    تت  ينعترف امستته وال وجدتتته  حتت  إبا يستتر اهلل 
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اتيح بتتتل ييتتتادات يف ب دهتتتم إبا حتتتان ال يتتت   وإن هلتتتم  رصتتتة للرجتتت ع سجعتتت ا بستتتد لة ونفعتتت ا يتتت مدم وثتتتان ا مفتتت
ت  اهم اهلل  يا حبذا امليتة الكرمة }ومن ضر  من بيته مداجراك إىل اهلل وسع له ذ يدسثه امل ت  قد ويع اجره على 

 اهلل{ وإبا يتل ا يف عبيل اهلل شدداء  دي الفاية يف الكرامة والف ز وعلّ  املرتبة.
ل  ا َ خ اَت  اك مذم ماك   وه  االَت ف الذي ينشأ عنه بفضاء وعداوخ بني املتممنني ومن املدم جداك اال ضت

 وتدابر وةاجر وتقاطع..!!
بل يك ن ا عباَد اهلل إَ انا متحابني مت الني متناصرين متعاصمني متناصحني  مدما اَتلف ا يف الراي واالجتدتاد  

ة والعملية املبنية على اَت ف األ دام واالجتدادات  هذا لتيَ  إن اَت ف الناس يف الراي واالَتياسات العلمي
اَت  اك مذم ماك يف حد باته  وال يدَل ت  تكلي   وال يضّرهم  مادام ا إَ انا مت الني متحابني ومتناصحني 

 متعاونني على الرب والتق ى.
م للحلت ل للمشتك ت وحنت  بلتك   يمكن ان تتن ع اَتيتاسات ا َت خ إزاء القضتايا واألحت ال  و تلت  تصت ساة

 لكن عليدم بأشياء : 
 التباح  والتشاوس واملداسعة ألم سهم والتعاون على ال ص ل إىل ا ضل واهدى السبل يف ثل مسائلدم. -
 التناصح  يما بيندم بلط  وس ق  وتبيني ثل احدا ما يراه من الراي على و ق ي اعد العلم واملناضرخ. -
 ت  يبفتي احتٌد علتى احتد بستبب سايا ويناعتةا مبنيتة علتى اجتدتادا  متادام التديُن احلتق هت   التعاصم  يما بيتندم -

 مستمسك اجلميع والصدق وا َ ص والتق ى ضاهرخ.
تنزيل املسائل منزلتدا  وإعطاؤها حقدا      ي ايل املسلم او يعادي علتى اَتيتاسات  قديتة ومستائل اجتداديتة  -

 للحق عامٌل بالتق ى. هلا حظ من النظر وصاحبدا مريدٌ 
اجلدتتاد واَتتتاس آَتتر تتتأَ َه اذن  وحنتت  بلتتك   لتتتكن  -متتري ك –ويف األَتت  إن ُعتتتّدت الطتترق  واَتتتاس احتتٌد  -

امل الخ ا مانية هي املعتَصتم     بأس ان خنتل  وتتعدد اَتياسات الناس وتتن ّع  لكن ال يك ن املممن يف صت  
نن ضدتت اك للكتتا رين{ }سب مبتتا انعمتتَ  علتتّي  لتتن اثتت ن ضدتت اك للمعتترمني{ الكفتتاس علتتى اَيتته املتتممن } تت  تكتت  

}واملممن ن واملممنات بعضدم اولياء بعت{ }يتا ايدتا التذين آمنت ا ال تترتذوا عتدّوي وعتدوّثم اوليتاء{ وهتذا هت  
 االمتحان احلقيقي والصعب الذي يقع للكري ين  والناجح  يه ه  الناجح حقا..!!

 :  ولذلك ننبه دائماك 
ان خمالفة من ضالفنا يف اَتياساتنا الفقدية والعملية  واعين تديداك َياس اجلداد للحك مات املرتدخ يف ب دنا  من 
تت  عتتن احلتتق وبتتذل للعدتتد يف ال صتت ل إىل احلتتق  ملتزمتتاك  ضالفنتتا إن ثتتان َ  تته مبنيتتاك علتتى نظتتر واعتتتدالل ـو

احبه معروف باخل  والص ح وانه مت  متا ضدتر لته احلتق عمتل التق ى والعمل الصاحل وم الخ ا ع م واهله  وص
 به وَتسك به..  إن املرال  لنا ه  اَ نا وحبيبنا ووليّتتنا مدما اَتلفنا.

وإمنتتا نترتتذه عتتدّواك وبفيضتتاك ونتتتربّا منتته إبا د عتته َ  نتتا إىل ان يكتت ن متتع عتتدّونا علينتتا   يتتنظّم إىل صتتّ  الكفتتاس 
 اجملاهدين املممنني. ويناصرهم وي اليدم  وحياسب

  دذا عدّو وال ثرامة..!
 ويد يصل حكمه إىل الكفر او دون بلك   هذا ـسب  عله وجرمه.
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 ونسأل اهلل الس مة وتريبي  القل ب على احلق.. آمني.
 واحلمد هلل سب العاملني.

 

 عمال األا : اب  عبيد اهلل اهل اسي 
 الس م عليكم و سمح  اهلل و برثاته

 العلي احلفيظ ان حيفظ الشيخ و اهله اعأل اهلل 
 اما بعد 

ما عيك ن سايكم ابا اندلع  اي م احدة بني االع ميني ]املعتدلني[يف املفرب و النظام احلاثم . هل عتدع ن 
 اىل دعم هذه اجلماعات ام انكم تفضل ن امرا اَر!

َطتاء يف املاضتي   علتى اترهتا هل مكتن ان تنصتح اهتل الت حيتد و اجلدتاد يف املفترب علتى ضت ء متا جترى متن ا
 اعتقال الكت ! 

 ما ه  الت جيه املمكن اعداده الهل اجلداد يف ،ال ا ريقية ح  تتك ن هلم ش ثة ي ية !
 و اَ ا جزى اهلل َ ا شيرنا احلبيب و نسألك الدعاء لن و الس م عليكم و سمح  اهلل و برثاته.

 
 اجلتتتت اب : 

سايكتتتم ابا انتتتدلع  اي م احدتتتة بتتتني االعتتت ميني ]املعتتتتدلني[يف املفتتترب و النظتتتام  الفقتتترخ األوىل : ]متتتا عتتتيك ن
 احلاثم . هل عتدع ن اىل دعم هذه اجلماعات ام انكم تفضل ن امرا اَر![

شرصيا ال ات يع حص ل م اجدة بني من يستّم ن با عت ميني املعتتدلني يف املفترب ثعماعتة العتدل وا حستان 
 احلاثم  إبا ثان  امل اجدة مبعو الصراع املسلح.! وما شاهبدا وبني النظام

 اما امل اجدة املدنية والسلمية ثما يق ل ن  مريل العصيان املدين واملظاهرات وحن ها   دذا متمل.
ويف حال حص ل شيء من هذا او باك   الذي عندي اذن اننا نك ن مع هتمالء ا عت ميني طبعتاك  ـستب متا 

تتته القاضتتية بتتالك ن متتع املستتلم وإن ثتتان  تتاجرا  اعتتقا او مبتتتدعاك متتا دام متتن اهتتل ملتتة تعطيتته ي اعتتد الشتترع وادل
 ا ع م  على الكا ر الذي ال يممن باهلل والي م اذَر اخلاس  من ملة ا ع م.

 ذ دسجة هذا الك ن معدم وتفاصيله  هذه تعرف يف ملدا ويف حيندا.
نتتأي بأنفستتنا عتتن اجلميتتع   دتتذا ينظتتر يف حينتته ايضتتاك  ولكتتل مقتتام اللدتتم إال ان ي جتتد متتا منتتع وجيعلنتتا نتترجُح ال

 مقال.. واهلل املستعان.
الفقرخ الريانية : ]هل مكن ان تنصح اهل الت حيد و اجلداد يف املفرب على ض ء ما جرى من اَطتاء يف املاضتي 

   على اترها اعتقال الكت ![
   ثروب اجلميع..نسأل اهلل ان يلط  بنا وهبم وبسائر املسلمني ويفر 
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انصح إَ اين بعتد تقت ى اهلل والصترب والت ثتل علتى اهلل تعتاىل واالعتتعانة بته وانتظتاس الفتر  وحستن الظتن بتاهلل عتز 
وجل وسجائه  مبعر ة عدّوهم جيداك  واالجتداد يف األَذ باألعباب  وعدم التداون وان يعتن ا بالسرية والكتمان  

ا عت م  ت  يتمتى ا عت م واملستلم ن متن يبلته  وال يضتّيع نفسته  ولكتن  وليعلم ثٌل مندم انه جندّي متن جنت د
يبتتتذهلا يف املقتتتام ال ئتتتق  وإبا عتتتزم األمتتتر  ليصتتتدق  وال يستتتتععل ابتتتتداءك  وال يتدتتتّ س بتتتل يتحلتتتي باحلكمتتتة متتتع 

 الشعاعة.. واهلل امل  ق.

 

 عمال األا : اب  ينبلة املفريب 
 مابا عن اجلداد يف املفرب االيصى! 

بسم اهلل احلمد هلل والص خ على سعت ل اهلل والته وصتحبه الست م علتيكم وسمحتة اهلل وبرثاتته شتيرنا احلبيتب عطيتة 
اهلل شتتتتتتتيرنا احلبيتتتتتتتتب عطيتتتتتتتتة اهلل, حيتتتتتتتتاثم اهلل ونستتتتتتتتال اهلل ان حيفظكتتتتتتتم وحيفتتتتتتتتظ متتتتتتتتن تبقتتتتتتتتى متتتتتتتتن مشتتتتتتتتاضنا 

َ  لتتم يرتثتت ا لنتتا شتتيرا صتتاديا اال اجملاهتتدين.تعلم ن شتتيرنا اننتتا يف املفتترب اتتتى الط اّيتت  علتتى االَضتتر واليتتاب
اَتطف ه  قتل ه او اَتطف ه  سعن ه...واصبحنا نرى الباطل والشذوب اجلنسي والعري وعب التدين وال نستتطيع 
الكتتتت م وال االنكاس..الننتتتتا ال منلتتتتك ياعتتتتدخ نتحتتتترك عليدتتتتا يف هتتتتذه االس، املستتتتلمة التتتتيت تستتتتلط عليدتتتتا هتتتتمالء 

منتتا واهلل املستتتعان ولتت  اثملنتتا احلتتدي  عتتن وضتتعنا يف هتتذا البلتتد ملتتا ت يفنتتا الط اّيتت  وجعلتت ا بطانتتة اليدتت د تك
نا واَ اننا واالعتداء على اهلتيدم ونستائدم واطفتاهلم وال حت ل وال يت خ اال  واَره االنتداثات يف السع ن لشيَ 

يصتى يريبتا  أّلبنتا باهلل...شيرنا الفاضل عطية اهلل هل عندثم َرب او احساس بقيام اجلدتاد يف بت د املفترب اال
حيب اجلداد ولكنه ب ير سصاصة يف حياته وب ير مسدعا اللدم اال يف ايدي جن د الط اّي . ثري  من الشباب 
هنتتتتا واحلمتتتتتد هلل مديتتتتتمون عقتتتتديا لكتتتتتن يف اجملتتتتتال اجلدتتتتتادي العملتتتتي اصتتتتتفاس اللدتتتتتم اال متتتتن ليايتتتتتة بدنيتتتتتة او متتتتتا 

قعتتة متتن االس،!شتتيرنا الفاضتتل متت  تت حتتد اجلماعتتة الستتلفية ما لدتتا...م  نستتتطيع ان خنتتدم ديننتتا يف هتتذه الب
للتتدع خ والقتتتال متتع اَ اهنتتا يف تنظتتيم القاعتتدخ!وهل تتترون متتن االجنتتع ان تبقتتى اجلماعتتة االعتت مية املقاتلتتة علتتى 
اعتتتل هبا احلتتتايل يف القتتتتال يف اجلبتتتال والقتتترى والفابتتتات, ام تتتت ل حرهبتتتا اىل حتتترب متتتدن علتتتى طريقتتتة اَ اننتتتا يف 

عدخ يف العراق او مصتر او بت د احلترمني الستليبة او اسوبا!ونصتيحة اَت خ للشتباب التذين يبحريت ن عتن الطريتق القا
 اىل الس دان!

 
 اجلتت اب : 

 اهلل املستعان  نسأل اهلل ان يفرّ  الكروب وينصر عباده املممنني يف ثل مكان.
 اَي الكرمي  تقدم شيء من الك م املتعلق بسمالك.

 يد هنا بعت الت ضيحات :واحاول ان از 
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   شك ان جداد همالء الط اّي  املرتدين احلاثمني لب د املفترب هت   تر، علتى املستلمني  معلتق يف سيتاهبم  
 ال يسعدم ترك القيام به والسعي يف تقيقه.

 إمنتتتا هتتتم إبا ثتتتان ا عتتتاجزين اليتتت م ويظنتتت ن اهنتتتم ّتتت  يتتتادسين علتتتى القيتتتام بتتتذلك   يبقتتتى علتتتيدم  تتتر، ا عتتتداد
واالعتتتعداد وتصتتيل األعتتباب والقتتدسخ علتتى بلتتك  ألن متتا ال يتتتم ال اجتتب إال بتته  دتت  واجتتب  وألن ا عتتداد 
مأم ٌس به اعتق الك  ثما يال اهلل تعاىل }واعدوا هلم ما اعتطعتم من ي خ{ اذية  ويال سع ل اهلل صتلى اهلل عليته 

 يف ملدا.وعلم : "اال إن الق خ الرمي" ّو ها من األدلة املعرو ة 
ومتتن اثتترب مشتتك ت العمتتل اجلدتتادي املطلتت ب يف املفتترب ويف ثريتت  متتن بتت د املستتلمني هتتي عتتدم وجتت د ييتتادخ 
)ولك ان تق ل : ييادات( تستطيع ان تك ن مناسخ للناس وم ساك جيتمع ن عليدا  وتمّل  بني جد دهم وتستطيع 

 ت ضي  طاياةم احسن ت ضي  ممكن.!!
ضع االجتماعي  اعين اجلمد س والشعب الذي ينبفي ان حيتضن احلرثة اجلدادية ويك ن با ضا ة إىل مشكلة ال  

 لرجاهلا ثاملاء للسمكة  حيب وي ايل ويفرح وينصر ويموي ويدعم ويميد ويسرت...اخل.
  أنتم تنظرون يف حالكم ـسب ما يناعب.

 اعين ينظر اهل العلم والعقل والراي وييادات الناس امل   ية يف بلك.
 ن اجل بلك وجدت يف احلرثة ا ع مية املعاصرخ ماوالت حلل هذه املشاثل.م

  فيما يتعلق مبشكل القيادخ..
 إن من احلل ل ان تتح ل القيادخ إىل ييادخ عاملية م   ية مأم نة  وهذه َتريلدا ،اعة م   ية نال   قتة األمتة  هلتا 

بكتل تأثيتد املرّشتح هلتا اذن هت  "القاعتدخ".. وحينلتذ ال  ييادخ م   ية مب بة م ضت ع هلتا القبت ل يف األمتة  وهتذه
تبقى هناك مشكلة ثب خ يف القيادخ احملليّتتة  حتني تكت ن تابعتة لتلتك القيتادخ الكبت خ العليتا امل   يتة املأم نتة املمّهتتلة 

 احملب بة املطاعة   يكفي حيندا ان ت جد ييادات ملّية ميدانية ح  يف مست اها األدؤ.!!
اهلل عّز وجل يفتح على شباب األمة وضر  مندم سجاال من َ ل العمل امليداين  ومن َ ل إ بات جناحدم  ذ

 يف امليدان بالعلم والعمل والت  ق من اهلل تعاىل   قد ي جد مندم يادخ عظماء وا ذاب.!
 واما مشكلة اجلمد س..

  حل هلا تكمن يف اشياء : 
 معناه العملّي : انتظاس الفرصة امل اتية   إن السياعة  تُتَرٌص..!انتظاس الفر  من اهلل تعاىل  و  -

والسياعتتي النتتاجح هتت  التتذي يستتتفل  رصتتته حينمتتا تتتتاح وال يضتتّيعدا  وهتتذه الفتترص تتتأيت متترخ واحتتدخ احيانتتا يف 
و عمر ا نسان..! وطريقتة إتياهنتا ّت  منحصترخ   قتد تصتل احتداد معّينتة عياعتية او اجتماعيتة او ايتصتادية ا

 ّ ها تك ن معدا الفرصة.
 امريلة : 

ثريتترخ  ستتاد النظتتام عمليتتا علتتى مستتت ى  دتتم اجلمدتت س  وعلتتى املستتت ى االيتصتتادي بالتتذات  وتتتراثم مشتتك ته 
ووص ل بفت وثراهية الناس له إىل مست ى عالا  وثريرخ ما يسم نه الي م يف لفتدم بتت "الفساد" وه  الفساد املايل 
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واعع والستريات النداسيتة الكتربى واالحتيتاالت واخليانتات والفتش واحملابتاخ وَترثتز  َص صا من الرش خ على نطاق
 األم ال يف ايدي  لات متنفذه من الط اّي  واوليائدم  وثريرخ  ضائحدم اَزاهم اهلل....وهكذا.

  إبا تزامن بلك مع اوضاع عياعية عاملية او إيليمية مناعبة  مري .
يبل احلرثة ا ع مية ودعاةا وعلمائدا وثتاهبا وادبائدا وشعرائدا يف  ضح  وإبا ثان معه عمل وجدد مبذول من

هذا النظام وتعريته وتبيني حاله للناس وإيناع ،درخ جيدخ من الناس الصاحلني اهل اخل  بضتروسخ جماهدتته والريت سخ 
 عليه وا اب امل ي  ا ع مي الصحيح منه...اخل

 ن هذه هي الفرصة.إبا ت ا رت هذه األشياء جمتمعة   إ
تتل عدّو َاسجي ّازا   ثما يد حصل يف العراق َتامتتاك.! َّ  ويد ت جد الفرصة من َ ل تد

ويد ت جد الفرصة من َ ل نزاعات معّينة او اّتيال شرصية ثب خ عامة ينداس معدا األمن االجتماعي وتصل 
   ضى  وت جد  رصة.!

 ويَ على بلك.
ئدا األثرب ّ  ثسبيّتة  إمنا ان  تنتظرها وتتفّطن هلتا وتستتفلدا احستن اعتتف ل واحلاصل ان الفرصة  هي يف جز 

 م  ما جاءت.
 و يدا جزء ثسيّب ايضا مع بلك  ثما اتضح مما عبق.

 واهلل اعلم واحكم   وه  ويّل الت  يق.
متتع القاعتتدخ   دتتذا و يمتتا يتعلتتق بتمّنيتتك اَتتي الكتترمي ان تت حتتد اجلماعتتة الستتلفية يف اجلزائتتر وسمبتتا ّ هتتا ايضتتا 

 نتمنّتاه ولعله حيصل يريبا  نسأل اهلل  َ اننا الت  يق.
 وعبق الك م يف هذا.

وبقيتتة عتتمالكم : ]وهتتل تتترون متتن االجنتتع ان تبقتتى اجلماعتتة االعتت مية املقاتلتتة علتتى اعتتل هبا احلتتايل يف القتتتال يف 
 اننتتا يف القاعتتدخ يف العتتراق او مصتتر او اجلبتتال والقتترى والفابتتات, ام تتت ل حرهبتتا اىل حتترب متتدن علتتى طريقتتة اَ

 ب د احلرمني السليبة او اسوبا!ونصيحة اَ خ للشباب الذين يبحري ن عن الطريق اىل الس دان![
اجلماعة املقاتلة حينما تتعاىف  او سمبا يأيت وي  تك ن مع القاعدخ  ويك ن هناك "تنظيم القاعدخ يف ليبيا" وهتذا  

 يق اهلل تعاىل يبل بلك.ثله طبعا ـسب األعباب وت  
ايتت ل : حيندتتتا ال شتتك ان العمتتتل عتتتيك ن يف املتتدن ال يف اجلبتتتال والفابتتات  ألن ليبيتتتا ليستتت  مريتتل اجلزائتتتر متتتن 
حي  وج د الفابات واجلبال  نعم  يدا شتيء متن بلتك  اثريتر ممتا ي جتد يف العتراق متري  )متا عتدا بت د األثتراد( 

 لكنه يليل جداك إبا ي سن باجلزائر.!
 لفابات واجلبال هي دائما ي اعد َلفية وم بات  اما العمل احلقيقي واألعاعي  د  يف املدن والقرى.ذ ا

والعمتتل يف ليبيتتا إن شتتاء اهلل إبا تتت  رت لتته الفرصتتة املناعتتبة ات يتتع انتته يكتت ن متتن احستتن وايستتر متتا يكتت ن علتتى 
ىل  لرتل النظتام جتداك وضتعفه وثريترخ  ستاده اجملاهدين  لطبيعة البلد واسضدا وتن ّع  رص احلرثة  يدتا  با ضتا ة إ

 وثراهية الناس له  ّو  بلك.
 وإننا لنرج  اخل ..
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 والبشائر ثري خ ـمد اهلل.
 نسأل اهلل ان يفتح على املسلمني من  ضله وسمحته.. آمني.

 

 عمال األا : مب الفرباء 
 السمال اخلامَ :

متتن اس، الربتتا  ولتتك عتتبق يف اس، اجلدتتاد ملتتابا ب  وهتت  طلتتب او اعتفستتاس جيتت ل باخلتتاطر عنتتدما علمتت  انتتك
 يك ن تنظيم القاعدخ لشمال ا ريقيا واعال اهلل ان ي  ق وحيفظ املرلصني اليت تعمل يف اخلفاء الع ء ثلمته !! 
واهلل انا لنا اَ ان متعطش ن لنصرخ دين اهلل ودحر اعداء اهلل من الط اّي  ولكن ينقصدم امتراء عتامل ن عتامل ن 

 د هنم !!!ي ج
واعأل اهلل العلي القدير ان حيفظكم ويفك اعرى العلماء الصادعني باحلق الذين يف الستع ن وحيفظكتم وحيفتظ 

 من عاس بند  َ  املرعلني
 

 اجل اب : 
 جزاك اهلل َ ا وحفظك اهلل.

بعتت متا اساه متن تنظيم القاعدخ يف ،ال ا ريقيا واملفرب العريب  يتد تكلمنتا حت ل إمكانته يف املستتقبل  وبثترت 
 النصح لإلَ خ يف هذا الصدد  ويلنا إننا مسعنا ان ا َ خ يف اجلزائر والصحراء هلم ت ّجتته إىل هذا.

نسأل اهلل ان ي  قدم وان يباسك يف جد د اجلميع  وان جيعله َ ا وبرثه على ا ع م واملسلمني يف ثل مكان.. 
 آمني

 بّينا ممد وآله وصحبه والتابعني.واحلمد هلل سب العاملني  وصلى اهلل على ن
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 اإلعـــالم الجــهادي
 

 
 يال اهلل تعاىل : }وال ينال َن من عدّو ني ك إال ثتَب هلم به عمٌل صاحل{

 ويال سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم : " جاهدوا املشرثني بأم الكم وانفسكم والسنتكم "
 ب  داود والنسائي ّو همسواه امحد وا

دم-ويال صلى اهلل عليه وعلم حلسان سضي اهلل عنه : "اهعدم   )يعين املشرثني( وجربيُل معك" -او هاجا
 سواه البراسي ومسلم

 
 
 

 عمال األا : عي  اهلل اعامة 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 نسأل اهلل ان يباسك ىف ويتك لرتد على ائلة ا َ خ ،يعا 
 اىل ه :عم 

ثيتت  تتترى امل يتت  ا ع متتى للمعاهتتدين علتتى الستتاحة ا ع ميتتة !! وهتتل تتترى ان متتن املفضتتل زيتتادخ اجلرعتتة 
 ا ع مية مع ابتكاس اعاليب جديدخ للضفط على وعائل ا ع م العاملى للنقل عّنا !!

اجلدتاد ا لكترتوؤ علتى ما هى نصيحتكم للشباب الذى مازال جييد دوس املتلقى وال يريد ان يصبح  تاع  ىف  -
الشتتبكة , وايدمتتا اوىل :: ان يكتفتتى بنشتتاطه علتتى األس، متتن حيتت  نشتتر املتت اد اخلاصتتة باجلدتتاد ام ان يشتتاسك 
باجلدتتاد ا لكتترتوؤ علتتى الشتتبكة والتتذى بتتات واضتتحا ان هتتذا األمتتر يرهتتق العتتدو !! ام تتترى ان هتتذان األمتتران 

 ضروسيان معا !!!
 مية ا ع مية العاملية!!ما هى نصيحتكم للعبدة ا ع -
 هل من الصاحل ان ينض ى ت  ل اء اجلبدة ثل اجملاميع ا ع مية ام يعمل ثل مندا ت  امسه منفردا !!! -
هل ترى انته متن الضتروسى جتدا ان يتحتدد احتد القتادخ الكبتاس للعدتاد حت ل اجلدتاد ا ع متى واأيتته وا تره  -

 ا ل اجلداد !! ام ترى ان هذا مضيعة ل يتدم واألمر ليَ بتاملدم هلتذه على العدو و رضيته على من ب يلتحق بق
 الدسجة !!

 اَ ك:: عي  الدين الكناؤ
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 اجل اب :

 احلمد هلل سب العاملني..
 جزاك اهلل َ ا اَي عي  اهلل اعامة  وسبنا يباسك  يكم.

ص صتا  اجلدد واحلض س ا ع مي للمعاهدين طيب وهلل احلمد  وحصتل لته تطت س ثبت  يف الستن ات األَت خ  َو
بعتتتتد انط يتتتتة اجلدتتتتاد العرايتتتتي امليمتتتت ن  والعتتتتيما علتتتتى مستتتتت ى اعتتتتتردام الصتتتت سخ والفيتتتتدي  واعتتتتتردام شتتتتبكة 

 املعل مات العاملية االنرتن .
 وح  العدّو اعرتف بتف ق إع م اجملاهدين واعتف هلم للن   وضدر تفّيظه من بلك.

 اهلل ان يباسك. هذا واضح ومشد د وهلل احلمد  ونسأل
زيتتتادخ اجلرعتتتة ا ع ميتتتة اضنتتته يت يتتت  علتتتى ا مكانيتتتات والطايتتتات املتاحتتتة بتتتني ايتتتديكم  با ضتتتا ة إىل ع امتتتل 

 اَرى.
 بالنسبة للكم يف النظرية ا ع مية  د  عنصر مدم  لكن طبعا هناك ما ه  اهم منه.

يف العتتر، واألعتتل ب  وهتتذه ثلدتتا عناصتتر زيتتادخ الكتتم تتضتتمن عناصتتر التكتتراس والتنتت ع يف ال عتتائط وال عتتائل و 
ضاّطة على املتلقي  اهلدف مندا تريبيت  الفكترخ وترعتيردا وت ضتيحدا إىل دسجتة جعلدتا ثاملستلم احيانتا  طبعتا 
العدو يتفنن يف هذه األشياء جدا  وحنن يد ال حنتا  إىل الكري  من بلك  ألن عنتدنا عناصتر اَترى اثريتر اأيتة 

 عاىل.واثرير تأ  ا ـمد اهلل ت
 اهم العناصر اليت عندنا واليت يفتقدها عدونا ه  الصدق واملصدايية.

 وه  عنصر الريقة وتلّد  األمة لسماع ثلمتنا.
وهلذا جتد اجملاهدين يق ل ن الكلمة مرخ واحدخ وبأعتل ب بستيط وب عتيلة بدائيتة احيانتا   تنتشتر يف اذ تاق وتبلتغ 

 جلماه  لسماع ثلمتدم وتنايلدا.امل يني بسبب وج د القب ل واالعتعداد من ا
الكلمة هلتا سوح  وهتي تكتستب ي ةتا متن يت خ صتاحبدا  وهتذه القت خ تتضتمن : يت خ احلتق التذي معته  ويت خ احملبتة 

 اجلماه ية له والقب ل  والريقة  يه  وي ته على األس، بالرصاصة واأل عال وصناعة احلدد.
يعتة البشتر امللتل  وألن إلت  الشتيء يفقتده التتأ   وجيعلته وابتكاس اعاليب جديدخ شتيء مطلت ب دائمتا   ألن طب

َاسجتتتاك عتتتن دائتتترخ التأمتتتل   لتتتذلك دائمتتتا حيتتتتا  ا ع متتتي البتكتتتاس اعتتتاليب جديتتتدخ  وطبعتتتا بالنستتتبة لنتتتا حنتتتن 
 املسلمني  كل بلك مقيد بشريعتنا املطدرخ وحدود ما انزل اهلل على سع له صلى اهلل عليه وعلم.

 ا للناس على اوعع نطاق وابعد مدى.اهلدف ه  إيصال ثلمتن
طابنتا للعقتل وللقلتب  ثلمتنا هذه تمل : حععنا وبراهيننا الشرعية واملنطقية واألدبية  وتمتل دع تنتا وييمنتا َو

 )احلكمة وامل عظة احلسنة( وتمل تفس اتنا وسؤانا وشروحاتنا لألشياء وثل األم س.
 ابا علتى اجلمتاه   أنت  تتتا  إىل ان تضتفط علتى هتذا ا عت م ومبا ان إعت م الفت  هت  الفالتب واألثريتر اعتتح

 وجتربه للنقل عنك وتفر، عليه املعل مات اليت يذيعدا.
 هذه ب  شك  كرخ صحيحة.
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ويف سايتي ان اهتتم وعتتيلة لتحقيتتق بلتتك هتي : تقيتتق املصتتدايية علتتى طتت ل اخلتط واحلفتتاض عليدتتا دائمتتا وصتتيانتدا 
 من االخنرام.

حا ظنتتا عليتته    إنتته مبتتروس التتزمن عيضتتطر ا عتت م العتتاملي للعتت ء إلينتتا دائمتتا واالعتمتتاد علينتتا   تتإبا حققنتتا بلتتك و 
 ثمصدس للررب.

وهذا يقتضي تعاونا و يقتا بتني ا َت خ ا ع ميتني يف املمعستات املتن عتة علتى الشتبكة )االنرتنت ( ّو هتا  وبتني 
 ا َ خ اجملاهدين يف امليدان.
عحاب تفضل حلد اذن إسعال الكري  من إصداساةا اخلبَتترية مريتل ثلمتات املشتايخ حنن الحظنا مري  ان ممعسة 

ييتتادات اجلدتتاد ثالشتتيخ اعتتامة والتتدثت س امتتن  إىل ينتتاخ اجلزيتترخ  والستتبب يف بلتتك ضتتاهر ومفدتت م جتتدا  وهتت  ان 
لمتتة إىل هتتذه القنتتاخ عتتتق م ببتت  هتتذا الشتتريط بتتدا ع الستتبق واالنفتتراد  وعتت ف يصتتل مضتتم ن هتتذا الشتتريط والك

م يني الناس  يف اعرع وي   خب ف ما لت  بُت  علتى الشتبكة املعل ماتيتة عترب م ايتع اجملاهتدين وانصتاس اجلدتاد  
 إنه ال يصل إىل نفَ الكم من اجلمدت س  وال بتنفَ السترعة  متع ان اجلزيترخ ال تبت  األشترطة ثاملتة يف الفالتب 

بلتك والبتد  لكتن متع ثتل بلتك متازال ا يرجحت ن علتى متا او سمبا يف ،يع احلاالت  وا َ خ يف عحاب يعر ت ن 
 يبدو إسعال الكلمات إىل اجلزيرخ او ّ ها من الفضائيات للفر، املشاس إليه.

 واضن ان هذا مكن ان يتف  مع مروس ال ي   وبالتدسي .
 واهلل اعلم.

 على العم م اضن ان هذا ليَ  يه ضرس إن شاء اهلل.
 ازي عرب االنرتن  ّو ها له اّرا، ثري خ وجمال عمل واعع.ويبقى إع م اجملاهدين امل  

التتتتتدسي  التتتتذي يصتتتتدته مريالتتتته ان تقتتتت م عتتتتحاب متتتتري  وبقيتتتتة ممعستتتتات اجملاهتتتتدين ا ع ميتتتتة املشتتتتاهبة وثتتتتذلك 
 اجلماعات اجلدادية يف امليدان  باملزاوجة بني الطريقني  مرخ يرعل ن املادخ اخلربية )الشريط املرئتي او املستم ع( إىل
القن ات الفضائية  ومرخ يرعل نه إىل م ايتع األنصتاس علتى شتبكة االنرتنت    بمتروس ال يت  تصتل املصتدايية هلتذه 

 امل ايع.
وايضتا يرعتتل ن املتادخ خمتصتترخ إىل القنتت ات الفضتائية ليعربوهتتا علتتى نشتر متتا يريتدون هتتم متتن املقتاطع ال متتا  تتتاسه 

 يع األنصاس االلكرتونية   بذلك حيّصل ن اهلد ني.القناخ  ويرعل ن املادخ ثاملة بط هلا إىل م ا
يتد يقتضتي هتذا تقتدمي ا سعتتال إىل القنتاخ الفضتائية يلتي  ي متتاك واحتداك متري   متن اجتتل احملا ظتة علتى إّتراء احملطتتة 

 بشد خ السبق.!!
ائل اأدتا ويف اجلملة  إن الضفط على وعائل ا عت م العامليتة لكتي تنقتل عنتا ولكتي نفتر، عليدتا مادتنتا لته وعت

 املصدايية  والعمل على جعلدم باعتمراس يف حاجة إىل مصادسنا.
ويبل بلك ان نك ن حنن املسلمني يف ال ايع وعلى األس،  اسضني حض سنا بصتناعة احلتدد وتقيتق النعاحتات 

 السياعية  وهي مسمولية اجملاهدين بالدسجة األوىل ذ مان وسائدم ثُل اهل ا ع م  ـسب دسجاةم.
 لك ثله م ي ف على ت  يق اهلل تعاىل و تحه  وه  الفتاح العليم  نسأله عز وجل من  ضله.وب
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متتتا هتتتى نصتتيحتكم للشتتتباب التتتذى متتازال جييتتتد دوس املتلقتتتى وال يريتتد ان يصتتتبح  تتتاع  ىف اجلدتتتاد  -وعتتمالكم ]

 اد اخلاصتة باجلدتاد ا لكرتوؤ على الشبكة , وايدما اوىل :: ان يكتفى بنشاطه علتى األس، متن حيت  نشتر املت
ام ان يشتتاسك باجلدتتاد ا لكتترتوؤ علتتى الشتتبكة والتتذى بتتات واضتتحا ان هتتذا األمتتر يرهتتق العتتدو !! ام تتترى ان 

 هذان األمران ضروسيان معا !!![ 
 نعم اضن ان األمرين مطل بان معاك.

سب ما يناعبه من عمل وما ينفع ويبلي  يه اثرير  اجلدتا د متتا  منتا إىل ثتل وثل إنسان ـسب ما يستطيع ـو
 بلك.

والعمل على األس، بالطرق البسيطة والعادية ه  ال يقل اأية عتن العمتل علتى الشتبكة  إن ب يكتن اثريتر اأيتة 
 و عالية اَي الكرمي.

العمل على األس، يشمل الدع خ اللسانية الشفدية يف األهل واألياسب واجل ان واملعاسف ويف املناعبات املرتلفة 
وهكذا ـسب ما يتاح وما يناعب لكل احد  ويشمل نشتر األشترطة علتى األيتراص )عتي دي( ّو هتا واحملا ل 

من منش سات اجملاهدين من سعائل التحريت على اجلداد وسعائل وثتب  قه اجلداد وت ضيح مفاهيمه ومقاصتده 
 هم دائما.وشرائعه  والتن يه بقضيته وبرجاله والدع خ إىل مناصرةم  وهكذا..  دذا يبقى ه  األ

لكن اذن ميزخ االنرتن  اهنا اتاح   رصة للعمل وت صيل مادتنا إىل اناس ب يكتن مكتن ان نصتل إلتيدم بف هتا 
يف بلتتداننا التتيت تتترزح تتت  حكتتم حك متتات ب ليستتية ماسبتتة لإلعتت م واهلتته  ويف بتت د الفتترب ايضتتا   تتنحن عتترب 

 االنرتن  خناطب العدّو والصديق واحلبيَب والبفيت.
 ما هى نصيحتكم للعبدة ا ع مية ا ع مية العاملية!!-ي لكم : ]و 
 هل من الصاحل ان ينض ى ت  ل اء اجلبدة ثل اجملاميع ا ع مية ام يعمل ثل مندا ت  امسه منفردا!!![ -

َتت اك ال اعتترف ثريتت ا متتن تفاصتتيل حتتال اجلبدتتة ا ع ميتتة ا عتت مية العامليتتة  جتتزى اهلل ا َتت خ القتتائمني عليدتتا 
و بّتتتدم اهلل وحفظدتتم متتن ثتتل شتتر  ولتتذلك إن ثتتان  تت  نصتتيحة  إهنتتا عتتتك ن عامتتة   بعتتد الت صتتية بتقتت ى اهلل 
تعاىل والصرب واملصابرخ والريبات والصدق وإَ ص العمل هلل تعاىل ومرايبته عز وجل يف السر والعلن  وان يعلم ا 

اي ل بعد  –قّيد بشرع اهلل تعاىل يف ثل ما حياول ن اهنم يف جداد حقيقّي  يستحضروا وج ب ا َ ص  يه والت
هذه ال صية  اوصيدم بشيء اساه مدماك ملن ثان يف مريل مقامدم دائمتا وهت  : االلتتزام مبتدا "ادومته وإن يتّل"  تإن 

واملستمر املت اصتل َتٌ  متن احلترص علتى  -بسبب صدق اهله وإَ صدم وص حدم-العمل القليل املباسك  يه 
كريتت  العمتتل واألشتتفال   تحصتتل طفتترخ ويصتتيبنا الفتترح وسمبتتا الزهتت  بُرهتتةك  ذ ننقطتتع ونُتتتضرب  ونفشتتل الت ّعتتع وت

 وينداس ثل شيء  ال يّدس اهلل بلك.
 هذه وصييت دائما  َ اين.

وهذا معناه اال ي ّعع ا العمل اثرير مما يطيق ن ويست عب ن  وال يتداون ا يف مبدا الريقة والتزثية لكتل متن يتعتامل ن 
 معه وينضم إىل يا لتدم  وان يك ن حاديدم دائما ه  ص ح الكي  وج دته ال ثرب الكّم واتساعه.
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ذ اوصيدم ايضاك بتتأن يك ن هلم ميرياق عمل  مكت ب مسط س منضبط بالشريعة  يك ن من َصائصه : ترعتيخ 
مستّميات )ّت  األمستاء التيت ال الء هلل تعاىل ولدينته  ونبتذ التحتّزب املتذم م التذي هت  التحتّزب علتى اشتراص او 

امر اهلل بالتحّزب عليدا ثا ع م وا مان والتق ى(  وترعيخ مبادئ العدل والرمحة وا حسان والت اضع وماعتن 
 األَ ق وإع ء شأن الفضائل.

واملقصتتت د ان امليريتتتاق ينبفتتتي ان يكتتت ن ثالق اعتتتد العامتتتة  التتتيت يلتتتتزم هبتتتا ثتتتل متتتن ينرتتتر  يف هتتتذا العمتتتل  وآداب 
ال  -سمبتتا–يتتتأدب ن هبتتا  وال عتتيما وا َتت خ يشتتتفل ن يف عتتاب ا رتاضتتي ثمتتا يقتتال  وينّستتق ن عتتن بُتتتعد  واثريتترهم 

 يعرُف بعضدم بعضاك. 
وايضاك ثل األجيال اليت تأيت بعد هذه اجليل  تس  علتى املنت ال وتنست  عليته وتزيتد  يته حكمتة وجتربتة وتستد  يته 

 مسدداك مروعاك بالفضيلة.  فرخ اتضحْ   ح  يك ن العمل دائما
 ثل بلك طبعا يف إطاس االلتزام بالشرع  مبعو اال ضر  ييد امنلة عن الشرع.

تٌع.!  ويف نفَ ال ي  ال حُيعَّتر  يه واعا
 واهلل امل  ق.

 من اجلزئيات املدمة اليت ينبفي ان يتم الرتثيز عليدا يف ميرياق ا ع م واَ يه :
 لبُتعد عن الععب والفروس...!ثمال األدب   والت اضع وا  -
 مب ازاخ بلك : الق خ يف احلق وال ض ح يف املند . -
الصدق بكل معانيه إال ما اعتريناتَي  واالعتريناء يقّدس بقدسه  واعين به ج از الكذب يف احلرب  لكتن البتد ان  -

الصتتدق التتذي هتت  يكتت ن األثريتتر والفالتتب جتتداك هتت  الصتتدق.. ويلتت  "الصتتدق بكتتل معانيتته" وهتت  لتته معنيتتان : 
ا َباس مبا يف نفَ ال ايع  وه  املعو الشرعي املعروف  وه  ضد الكذب  والصدق الب ّي التذي ي صت  بته 
الك م األديب شعراك ونريراك  والك م  يه يط ل  لكن َ صته إلتزام حد الب ّة وهت  : لكتل مقتام مقتال  و ائدتته 

ريرةتتتا تضتتتع  الريقتتتة وتعطتتتي انطباعتتتا بعتتتدم الديتتتة  إال يف م ضتتتعدا هنتتتا البُتتتتعد عتتتن املبالفتتتات والتدتتت ي ت التتتيت ث
املرصتتتت ص التتتتذي تطلَتتتتتب  يتتتته  ثم ضتتتتع تنفتتتت ا او إسهتتتتاب وةديتتتتد يف حتتتتق متقتتتترس  ال ان تكتتتت ن هتتتتي نفستتتتدا 

 )املبالفات والتد ي ت( طريقا   بات احلق.
طتتاب القلتتب يتعلتتق بتته ايضتتا : تتت ازن اخلطتتاب  بتتني َطتتاب العقتتل بتتاحلع  والرباهتتني الشتترعي - ة والعقليتتة  َو

)العاطفة( بالك م الرييتق واألديب املتم ر  ومعر تة مت  يقتّدم هتذا ويرّثتتز عليته  ومت  يكت ن التقتدمي لآلَتر والرتثيتز 
 عليه.
ترعتتتيخ مبتتتدا العمتتتل للتتتدين ولإلعتتت م وللمستتتلمني ال للعماعتتتات يف حتتتد باةتتتا  وإمنتتتا اجلماعتتتات واألمستتتتاء  -

ن  ونشتفل يف إطاسها التنظيمي  هي ثلدا وعتائل لتحقيتق املقصت د التذي امتر الشترع وامل اضعات اليت نعملدا حن
 به.
ترعيخ  قا ة املعو اثرير متن اللفتظ   وهتي نقطتة اعاعتية يف سعتالة ا عت م الرتب يتة الدع يتة  ألن ا عت م يف  -

 حقيقته عندنا ه  مرادف للدع خ إىل اهلل.
 واهلل امل  ق.
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 ينض ي ت  ل اء اجلبدة ثل اجملاميع ا ع مية ام يعمل ثل مندا منفرداك! واما هل من الصاحل ان 
 رايي ان األحسن يف هذه املرحلة ان تبقى ثل ممعسة وهيلة من اجملاميع ا ع مية املتعددخ تعمتل منفتردخ  حت  

 ييسر اهلل امراك آَر ويأيت بالفتح من عنده عبحانه وه  الفتاح العليم.
 الية األ ضل  يدا ه  هذا.يعين ان الظروف احل

   اسى هلا ان تتحد يف جتّمع واحدا  ألهنا عتك ن حينلتذا عرضتة لضتربات العتدّو بشتكل اثترب  ثفانتا اهلل ،يعتا 
 شر ثل بي شر.

وبقاء ثل جتّمع يشتفل ل حده ثفيل بأنته إبا تعتّر، بعتت اجملتاميع للضترب ال ُيضتَرب اجلميتع  ويبقتى دائمتا متن 
 املس خ. يسد اخللل وي اصل

ويف هتتتذه األ نتتتاء يكتتت ن املطلتتتت ب املتأثتتتد متتتن ثتتتتل اجملتتتاميع ا ع ميتتتة اجلداديتتتتة ان تتعتتتاون وتتعاضتتتد وتتكا تتتتل 
 وتتكامل  وتنّسق  يما بيندا يف تبادل اخلربات والتعاسب والتناصح.

ايتنتتا واحتتدخ  نبتفتتي مرضتتاخ اهلل تعتتاىل   تنحن إَتت خ متحتتاب ن مت التت ن  نعمتتل هلتتدف واحتتدا وتت  سايتتة واحتتدخ  ّو
وس ع سايتته وإيامتة حكمته والعتيش يف ض لته  لستنا مريتل اهتل التدنيا الفانيتة اهتل السفاعت  واحلترص علتى الستبق 

 واالنفراد والشدرخ والتعايل على اخللق والتباهي باحلطام...!!
 ال ..!

 حنن اهل اذَرخ.
 اهل الدين..

 اهل ا َ ص والعمل هلل تعاىل وابتفاء الف ز عنده.
 خمتل ..!شيء 

 واهلل امل  ق  ال ح ل وال ي خ إال به عز وجل.
وعتتمالكم : ]هتتل تتترى انتته متتن الضتتروسى جتتدا ان يتحتتدد احتتد القتتادخ الكبتتاس للعدتتاد حتت ل اجلدتتاد ا ع متتى 
واأيتتته وا تتره علتتى العتتدو و رضتتيته علتتى متتن ب يلتحتتق بق ا تتل اجلدتتاد !! ام تتترى ان هتتذا مضتتيعة لتت يتدم واألمتتر 

 ذه الدسجة !![ليَ باملدم هل
 ال يا اَي العزيز  ثي  يك ن مضيعة ل يتدم! بل ه  من صميم عملدم ومدماته.!

نعتتم متتن املدتتّم جتتداك ان يتحتتدد يتتادخ اجلدتتاد عتتن بلتتك ويتتدعم ه بالنصتتح والت جيتته والتحتتريت والتن يتته بتته  لكتتن 
املتأل  امتا التشتعيع واحلت    طبعا التفاصيل الفنية وما شاهبدا لتيَ متن املناعتب للقيتادات ان يتحتد  ا  يته علتى

  دذا املقص د.
 واضن ان يدسا صاحلاك من بلك يد ثان  واملرج  ان يستمر طبعا.

 قتتتد تكلتتتم التتتدثت س امتتتن متتتري  يف ثلمتتتة متتتن حتتت ايل نصتتت  الستتتنة يف لقائتتته متتتع ممعستتتة عتتتحاب عتتتن ا عتتت م 
 اجلدادي واأيته ونّ ه به واشاد وحر،.
ه اهلل يتد تكلتم متن يبتل ونتّ ه بشتبكة ا َت ص  وشتكرها وا تو عليدتا وثذلك الشتيخ ابت  مصتعب الزسيتاوي سمحت

 ودعا هلا  يف بيان له.
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 وثل هذا من التحريت والتشعيع  وه  مطل ب دائما.
وممعستتة عتتحاب التتيت هتتي ممعستتة سمسيتتة للمعاهتتدين علتتى تعتتاون ضتتاهر متتع شتتبكة احلستتبة متتري  ومتتع اجلبدتتة 

 تشعيع ودعم اي ى من الكلمة.ا ع مية العاملية   وهذا يف حد باته 
طتتتره  وال ايتتتع َتتتُ   والنشتتتك ان ييتتتادات اجملاهتتتدين علتتتى وعتتتيا ثامتتتل بأأيتتتة اجلدتتتاد ا ع متتتي  ومعر تتتة يتتتدسه َو

 شاهد  يبل الكلمات.
 واحلمد هلل سب العاملني.

 نسأل اهلل عز وجل ان يفتح عليدم ويسددهم.
 وان ينصر اجملاهدين يف ثل مكان.

 ل من إَ اننا ا ع ميني جد دهم ويباسك  يدا.. آمنيونسأل اهلل ان يتقب

 

  2عمال األا : اعد الريف س 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 حيا اهلل شيرنا الفاضل وباسك اهلل  يك
اوال: ىل سجاء عندك شيرنا احلبيب وه  )) ان تدع  ىل ان يففر اهلل ىل بنىب وان يددى يلىب وان يرزيو اجلدتاد 

 له والشدادخ من اجل س ع سايته ((ىف عبي
 انيتتا : ثيتت  تنظتترون لإلعتت م اجلدتتادى َاصتتة علتتى االنرتنتت  وهتتل متتا يقتت م بتته االَتت خ احملتستتبني متتن مطالعتتات 
 على اَباس املسلمني ىف املنتديات اجلدادية يعد هذا جتديزا دينيا ونفسيا ومعن يا خل ، معرثة اجلداد احلقيقى .

 
 اجلتتتت اب :
  يك اَي الكرمي. باسك اهلل

اعأل اهلل عز وجل ان يففر لك بنبك  وان يددَي يلبك  وييّسر لك اجلدتاد يف عتبيله  وان يرزيتك الشتدادخ يف 
 عبيله بعد ط ل عمرا وحسن عمل.

ا عت م اجلدتتادي علتتى االنرتنتت  َص صتا اساه مدّمتتتتاك ويف تطتت س  ويقتت م بتدوس جبتتاس يف نصتتر اجلدتتاد واجملاهتتدين  
 ان يزيد ويباسك ويفتح.ونسأل اهلل 

ومطالعتات ا َت خ علتى اَبتاس املستلمني يف املنتتديات اجلداديتة ويف عتائر امل ايتع االلكرتونيتة شتيء جيتٌد ومفيتتد  
 وعمٌل صاحل إن شاء اهلل  إبا َ  من امل انع.!

احلكمتتة والفقتته  لينتت ا ثتتل ااا انتته هبتتذه املطالعتتات واملشتتاسثات يستتتفيد يف دينتته بستتماع التت عظ والت جيتته التقتتا  
والتحتتريت علتتى اجلدتتاد واخلتت   وتعلّتتم املدتتاسات العمليتتة والفنتت ن املطل بتتة للمستتلم اجملاهتتد  ويتتتزود متتن املعل متتات 
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العامتتة والريقا تتة واألدب  ويكتت ن علتتى اتصتتال هبمتت م املستتلمني مشتتاسثا  يدتتا باملتابعتتة والتتدعاء والتتت ادد والتعتتاط  
 ملطل بة  إىل ّ  بلك من املقاصد احلسنة هلذه املطالعات واملشاسثات.والرتاحم وامل اعاخ وعائر املشاعر ا

 دتتذا بتت  شتتك متتن اخلتت   وهتت  متتن ا عتتداد والتعديتتز لتتألا املستتلم خلتت ، معرثتتة اجلدتتاد احلقيقتتي ثمتتا بثتتر   
 بالنسبة ملن ب تت  ر له بعُد  رصة النف  للعداد.

 نسأل اهلل تعاىل ان يفتح علينا وعليكم.
طتر  ثتأن لكن على  األا املسلم ان حيذس من مفسدات هتذا العمتل ويتت يى متا يف هتذه املطالعتات متن ضترس َو

تتح ل هذه املطالعات إىل جمرد ترف ويضاء متعة جمردخ  ويلتدي هبتا ا نستان عتن العمتل ال اجتب علتى األس،  
 يف وايعه ويف مله ودائرته. 

بت ء بستتتتيء األَتتتت ق متتتتن َتتتت ل معاشتتتترخ زمتتتت ء يف هتتتتذه وثاجلتتتتدال واملتتتتراء بالباطتتتتل  او ثريرتتتتته مطلقتتتتاك  وثتتتتاال
املنتديات ليس ا على الس ية يف األدب واألَ ق  يعاسيدم اجلديد واجلاهل الضعي  ويتتلّقن متندم عت ء األدب 

 و ساد األَ ق..!!
ان يتتكلم  يدتا   وثاالنشفال مبا ال يفيد  او مبا يضتّر متن املستائل واألبت اب التيت ال يتقندتا ا نستان وال ينبفتي لته

يتعلم متندم ويقلتدهم ويقت ل يف نفسته  –لكنه يتعلم من َ ل الصحبة ومن َ ل سؤيته الناس ثلدم يتكلم ن 
 : وانا لسُ  ايل من همالء.!!

 وحن  بلك..
 واحلاصل ان هذه املنتديات  يدا ٌَ  ثري   بإزائه شرٌّ ثريٌ  ايضاك..

 وامل  ق من و قه اهلل تعاىل.
لت  يق واهلداية : األدب وحسن اخللق واحلياء والت اضع ومعر ة ا نسان بقدس نفسه  وإتيان األمت س ومن اعباب ا

متتن اب اهبتتا  وتقتت ى اهلل تعتتاىل والصتتدق وا َتت ص  واال تقتتاس إىل اهلل عتتز وجتتل وثريتترخ التتدعاء والت ثتتل عليتته عتتز 
 وجل.

 ولذلك : 
 نرتنتيتتة ان يراعتتي ،لتتة متتا بثرنتتاه  ويأَتتذ نفستته علتتى  علتتى األا التتذي يشتتاسك يف هتتذه املطالعتتات واحلتت اسات ا

 اخلص ص بالنصائح اذتية : 
العض  اجلديد البد ان يلتزم باحلياء وحستن األدب  ويستشتعر يف مدتته األوىل انته ضتيٌ  وانته جيتب ان حيترتم  -

خلت    ت  جيعتل نفسته متن َمن عبق ه من األعضاء  وحيرتم ا داسخ املشر ة  وحيرتم اهل العلم والفضل والسبق يف ا
 اول ي م ثالكلب األمحر مع الُعُع ل!!

 إنتته إن  عتتل بلتتك ب يبتتاَسك لتته يف دَ لتته واشتترتاثه  وب ي ضتتع لتته القبتت ل  بتتل بضتتّد بلتتك سمبتتا نتتال ثتتره النتتاس 
 وبفضدم  وسمبا جره بلك إىل اَطاء يف حق ق الفض ء ّو  بلك.

يات ثالستتائر يف عتتاب اجملدتت ل   تتأثرير النتتاس انتت  ال تعتتر دم  ولتت  البتتد ان يعتترف ا نستتان انتته يف هتتذه املنتتتد -
اطلعتتتَ  علتتتى حقتتتائقدم ل جتتتدَت  تتتيدم الكبتتت  التتتذي هتتت  يف عمتتتر ابيتتتك  والعتتتاب الفاضتتتل التتتذي ضفتتتي نفستتته  
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وطالتتتب العلتتتم احملتتترتم املريتتتابر  والعايتتتل التتترزين اجملتتتّرب  واجملاهتتتد يف ميادينتتته  وعتتتائر اصتتتحاب التتتدسجات العلميتتتة 
 قا ية  ثما  يدم ايضاك اضداد بلك.!والري

 و يدم َمن يفلب عقلُته ي لَته  و يدم عكَ بلك ايضاك.
متتتن اجتتتل بلتتتك البتتتد متتتن احلتتتذس واالحتيتتتا    حيتتتتا  ا نستتتان لعرضتتته  وحيتتتتا  لدينتتته   تتت  يدعتتتم علتتتى النتتتاس 

يفلتتظ الكتت م  بتتل  بتتالك م ّتت  ال ئتتق  وال يستتاسع يف احلكتتم علتتى احتتدا  وال يستتّب وال يشتتتم وال يستتفه  وال
يك ن دائمتا متأدبتاك متع ،يتع النتاس املستت سين  متع التستلح بقت خ احلتق واحلعتة والربهتان  وليفترت، يف معظتم متن 
ضاطبدم وحياوسهم اهنم يد يك ن ن َ اك منه  واثرب منه واعرف منه..!  إبا التزم بذلك سج نا لته الت  يتق والربثتة 

 تعاىل }وما النصر إال من عند اهلل العزيز احلكيم{.والسداد والنصر والتأييد من اهلل 
وهكذا ايضاك العضت  القتدمي ال حيتقتر اجلديتد  وال يفترت بقدمته وال بشتدرته  وال بفت  بلتك  بتل يفترت، يف ثتل  -

ماوسيه ما بثرناه   يحتا  وال يستععل ح  يعرف الناس بط ل املدخ ومروس الزمن وثريرخ املداولة   إنه مع التزمن 
 لتعربة ال يكاد ضفى ما يف الناس مدما حاول ا ا َفاء..!!وا
والبد ان يستشعر اجلميتع اهنتم دعتاخ هتدىك  دعتاخ إىل اهلل  دعتاخ إىل اخلت   وان جيعتل ا نستان أّتته األول ان  -

يد ايضتتاك مبتتا يستتتفيد يف دينتته متتن امل عظتتة احلستتنة ومتتن الفقتته والعلتتم النتتا ع واملعتتاسف احملمتت دخ املطل بتتة  ذ ان يُتتتتف
 يستطيع  بالكلمة والراي واملش سخ  نصراك للمعاهدين  ونصراك ألهل ا ع م  وللدين  ونشراك للعلم واخل .

 اعأل اهلل تعاىل لنا ولكم اهلداية والعف  واملففرخ.
 واهلل ويّل الت  يق.

 وه  م النا وناصرنا   نعم امل ىل ونعم النص .
 عدوان إال على الظاملني.واحلمد هلل سب العاملني  وال 

 وصلى اهلل وعلم وباسك على عبده وسع له ممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان.
 

 

 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 العلم والعلماء والجهـاد
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يتزَاَن لايَتُقت َم النَّتاُس بااْلقاْستطا َواَنَزْلنَتا احلَْدايتَد يال اهلل تعاىل : }َلَقْد اَْسَعْلَنا ُسُعَلَنا بااْلبَتيت َناتا َواَنَزْلنَتا َمَعُدتُم اْلكاتَتاَب َوا ْلما
  ايها بَْأٌس َشدايدٌ 

 25َوَمَنا اُع لالنَّاسا َولايَتْعَلَم اللَُّه َمن يَنُصرُُه َوُسُعَلُه بااْلَفْيبا إانَّ اللََّه َي ايٌّ َعزايٌز{احلديد
  
 

 يددي وعي  ينصريال علماؤنا سمحدم اهلل : ييام هذا الدين بكتابا 
تنُكْم  َتإا  ن تَتنَتاَزْعُتْم يفا َشتْيءا ويال اهلل عز وجتل : }يَتا اَيتَُّدتا الَّتذايَن آَمنُت ْا َاطايُعت ْا اللّتَه َوَاطايُعت ْا الرَُّعت َل َواُْويلا اأَلْمترا ما

را  َا ٌر َوَاْحَسُن تَْأواي ك{النساء  َتُردُّوُه إاىَل الّلها َوالرَُّع لا إان ُثنُتْم تُتْمماُن َن باالّلها َواْليَتْ ما اذ يتْ ََ  59َبلاَك 
ُدْم  ويال عز وجتل : }َوإاَبا َجتاءُهْم اَْمتٌر م تَن اأَلْمتنا اَوا اخْلَتْ فا اََباُعت ْا باتها َولَتْ  َسدُّوُه إاىَل الرَُّعت لا َوإاىَل  تنتْ اُْويلا اأَلْمترا ما

ُدْم َوَلْ اَل  َ  نتْ  83ْضُل الّلها َعَلْيُكْم َوَسمْحَُتُه الَتتَّبَتْعُتُم الشَّْيطَاَن إاالَّ يَلاي ك{النساءَلَعلاَمُه الَّذايَن َيْسَتنباُط نَُه ما
ي إالَْيداْم  َاْعأَُل ْا اَْهَل الذ ْثرا إان ُثنُتْم الَ   43تَتْعَلُم َن{النحل ويال تعاىل : }َوَما اَْسَعْلَنا مان يَتْبلاَك إاالَّ ساَجاالك نُّ حا

ُدْم َطنئاَفتٌة ل َيتَتَفقَُّدت ْا يفا التد  ويال تعاىل : }َوَمتا   ينا َولاُينتذاُسوْا َثتاَن اْلُمْممانُت َن لاَينفاتُروْا َثن َّتةك  َتلَتْ اَل نَتَفتَر ماتن ُثتل   اْريَتةا م تنتْ
 122يَتْ َمُدْم إاَبا َسَجُع ْا إالَْيداْم َلَعلَُّدْم حَيَْذُسوَن{الت بة

 
  
 

  11عمال األا : ولد احلسيبة
 ليكم وسمحة اهلل وبرثاتهالس م ع

 حيا اهلل  ضيلة الشيخ الكرمي عطية اهلل 
 وباسك اهلل يف احلسبة والقائمني عليدا  تاحة هذه الفرصه

ل  ن حتظ يتا شتيرنا الفاضتل يف الفترتخ الستابقة واَتص  ترتخ الريمنينتات ثانت  الع يتة بتني علمتاء االمتة وشتباب 
 العمل اجلدادي واضحه ونا عه ومباسثه بفضل اهلل تعايل. الصح خ ع ية و يقة جدا  وثان   اسها على

والي م نرى الط اّي  واع اهنم يد جنح  يف التفريق بني هذين القطبني وانا اعتقد بان هذا الستبب هت  متن ايت ي 
 األعباب ال  يد تعريل مس خ العمل اجلدادي .

للشباب لإللتفاف ح ل اهتل العلتم ومناصترةم األمر االول : نريد من  ضيلتكم النصح يف هذا امل ض ع وت جيه 
. 

شدم .  األمر الرياين : نريد من  ضيلتكم ت ضيح حقيقة علماء السلطان وثش  شبددم ّو
 وباسك اهلل  يكم شيرنا الكرمي واعال اهلل العظيم سب العر  العظيم بأن جيمعنا عنده يف الفردوس األعلى 

 وال تنس نا من صاحل الدعاء
 وسمحة اهلل وبرثاتهوالس م عليكم 

 اَ ثم 
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 اب  عبد الرمحن البراسي
 

   ومن اهلل الكرمي نستمّد الت  يق إىل الص اب : اجلتتت اب
 احلمد هلل..

يبتتل ا جابتتة علتتى )األمتترين( اللتتذين بثرَتدتتا يف عتتمالك اَتتي الكتترمي  اعلتتق علتتى مقتتدمتك   تتأي ل : نعتتم لقتتد  
صح خ بصفة عامة ايضاك ع ية و يقة وجيدخ يف العق د الستابقة ثان  الع ية بني العلماء بصفة عامة وشباب ال

عم متاك والريمانينتتات علتى اخلصتت ص ثمتتا اشتر   وبالفعتتل ثتان ا تتر بلتتك علتى العمتتل اجلدتادي جيتتداك واحلمتتد هلل  
 على ما يظدر.!

 هذا الك م يف اجلملة صحيح مسّلم.
 وثان  تلك مرحلة طبيعية.

يلاك  وهتت  ان ثتتل بلتتك ثتتان يف حتتال العا يتتة   تلتتك املرحلتتة املشتتاس إليدتتا  لكتتن عنتتد التحقيتتق البتتد ان ن حتتظ شتت
 ثان  يف عم مدا مرحلة "عا ية" اي مرحلة ما يبل التمييز باحملكات واالمتحانات الكربى.!

 وعنزيد هذا ت ضيحاك إن شاء اهلل.
تَن الطَّي تبا َوَمتا َثتاَن ويد يال اهلل عز وجل : }مَّا َثتاَن اللّتُه لايَتَذَس اْلُمتْممانانَي َعلَتى َمتا   َحت ََّ مَايتَز اخْلَبايتَ  ما

اَنتُتْم َعَلْيتها
نُت ْا َوتَتتتَُّقت ْا  َتَلُكتْم َاْجتٌر الّلُه لاُيْطلاَعُكْم َعَلى اْلَفْيبا َوَلكانَّ الّلَه جَيَْتيبا ماتن سُُّعتلاها َمتن َيَشتاُء  َتنماُن ْا بااللّتها َوُسُعتلاها َوإا  ن تُتْمما

 119نَعظايٌم{آل عمرا
 احلاصتتل ان تلتتك "الع يتتة ال  يقتتة" بتتني النتتاس  وبلتتك ال ئتتام  وتلتتك العا يتتة  ثانتت   فتتي وساءهتتا الكريتت  متتن 

 اخل  ات والتنايضات الكب خ والصف خ  وهذه التنايضات ال تظدر إال باالمتحانات واالبت ءات.
 يف مفد منا.وعليه  ليسْ  تلك احلالة هي احلالة املريالية عندنا حنن املسلمني و 

مع اننا حنب العا ية  وامرنا سبنا عز وجل بسمال العا ية  لكن العا ية معتوك اعتّم متن عتدم االمتحتان لألمتة   قتد 
ايتضتت  حكمتتة اهلل تعتتاىل وجتترت عتتنته يف َلقتته بتتأن ال يتترتك النتتاس بتتدون امتحتتان وَتييتتز  وهتت  معتتو آيتتة آل 

رَُثتتت ا َان يَتُق لُتتت ا آَمنَّتتتا َوُهتتتْم اَل 1}عمتتتران  ويتتتال تعتتتاىل يف مطلتتتع عتتت سخ العنكبتتت ت : اب تتتَب النَّتتتاُس َان يُتتتْ { َاَحسا
 {.3{ َوَلَقْد  َتتَتنَّا الَّذايَن مان يَتْبلاداْم  َتَليَتْعَلَمنَّ اللَُّه الَّذايَن َصَدُي ا َولَيَتْعَلَمنَّ اْلَكابابانَي}2يُتْفتَتُن َن}

 اهنا حالة عا ية. واحلاصل ان تلك ليس  هي احلالة املرضّية بالضروسخ  مع
وإن شتتلَ   قتتل : جتابهبتتا امتتران متفتتايران : األول مبتت ٌب وهتت  العا يتتة والراحتتة ومتتا يف ضتتمن بلتتك متتن انعتتدام 
املشاثل او يلتدا ويلة العداواخ واخلص مة  والرياين ّ  مب با هلل تعاىل وال لعباده املممنني وه  اَت   الصف ف 

 وانط اؤها على الدَن.!
ك متتا يف ضتتمن احملنتتة واالمتحتتان واالبتتت ء متتن احلكمتتة البالفتتة واملقاصتتد احملب بتتة هلل تعتتاىل متتن َتيّتتز اضتت  إىل بلتت

 املممنني وَتحيصدم وس ع شأهنم وتب يلدم الدسجات الع   ّو  بلك.
 عتترت عتتنته عتتز وجتتل بتتأن ال تبقتتى هتتذه احلالتتة مستتتمرخ  بتتل البتتد متتن ان تتتأيت االمتحانتتات واحملكتتات والفتتنت 

 ت ءات  تمّحص الصف ف وَتّيز بني الناس  وََتيَز اخلبي  من الطيب. واالب
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 هذا البد من  دمه وتدبّره..
 تتتإبا اتضتتتح هتتتذا    تتتأي ل : إن االَتتتت ف والتفتتتّرق والتمتتتايز التتتذي حصتتتل بتتتني النتتتاس وطتتت ائفدم  وال عتتتيما يف 

ين  هت  َتتايٌز جتاسا علتى هتذه الستنة يف ط ائ  العلماء والدعاخ واجملاهدين  وبني الكري  متن العلمتاء وبتني اجملاهتد
األعتتم األّلتتب   دتت  إبن ممتت ٌد متتن هتتذا ال جتته  متتع انتته ّتتُ  ممتت دا بتتل ممعتت  ومتتزن متتن جدتتة ث نتته مظدتتراك 

 لفساد البعت وض هلم من هذه الطائفة او تلك.!
العلتتم والفقتته والنتت س  لكننتتا باجلملتتة نتت ين ان بلتتك متتن االبتتت ء واالمتحتتان   نعتصتتم بتتاهلل عتتز وجتتل ومتتا آتانتتا متتن

 واهلدى لكي نبصر الطريق يف هذه الفتنة  هذا ه  ال اجب.
 وبناء عليه نق ل ت ضيحاك : 

 إن اخل ف واالنفصام بني طائفيت العلماء واجملاهدين وايٌع على حن ين : 
 النح  األول : ـقا    د  تفّرق على الدين   الناجح  يه ناجح مفلح   واخلاعر  يه َاعٌر.

النح  الرياين : بباطل  وه  التفرق ال على الدين احلق  بل على حظ ض النف س وعلى وجه اخلص مات البشرية و 
 املذم مة اليت عببدا ه ىك او طلب علّ  وحن  بلك  وهذه إ دا على اصحاهبا ايضاك.

 واهلل املستعان.
 تفريق بني هذين القطبني[ولذلك  ق لك اَي الكرمي ]والي م نرى الط اّي  واع اهنم يد جنح  يف ال

 ليَ دييقا.
نعتم الط اّيتت  يعملتت ن ليتل هنتتاس علتتى تفريتق صتتف ف املتتممنني والتفريتق بيتتندم وبتتّ  الفتنتة يف وعتتطدم  هتتذا متتن 

 صميم عمل الط اّي  والشياطني.
 ل ا تر  لكندم ما ثان هلم ان ينعح ا يف بلك إال ان يعيندم ا نسان على نفسته  ويُ جتد منته احملتلُّ القابتل حلصت

 ثيدهم ومكرهم  ثما يال اهلل عز وجل : 
يما}91} ََ َلُه ُعْلطَاٌن َعَلى الَّتذايَن آَمنُت ْا َوَعلَتى 98{  َإاَبا يَتَرْاَت اْلُقْرآَن  َاْعَتعاْذ باالّلها ماَن الشَّْيطَانا الرَّجا { إانَُّه لَْي

َا ُعْلطَانُُه َعَلى الَّذا 99َسهب اْم يَتتَت َثَُّل َن}  { من ع سخ النحل.100يَن يَتتَتَ لَّْ نَُه َوالَّذايَن ُهم باها ُمْشراُث َن}{ إامنَّ
ََ لَتتتتَك َعلَتتتتْيداْم ُعتتتتْلطَاٌن إاالَّ َمتتتتنا اتتَّبَتَعتتتتَك  تتتترَاٌ  َعلَتتتتيَّ ُمْستتتتَتقايٌم إانَّ عابَتتتتاداي لَتتتتْي تتتتَن ويتتتتال تعتتتتاىل : }يَتتتتاَل َهتتتتَذا صا ما

  41،42اْلَفاوايَن{احلعر
ُو  َا يَتْعَمُل َن مُايٌط{آل عمرانويال تعاىل : }َوإان َتْصربا  120ْا َوتَتتتَُّق ْا اَل َيُضرُُّثْم َثْيُدُهْم َشْيلاك إانَّ الّلَه مبا

بل نق ل إن التفرق بني الطائفتني اّلبه وايع بسبب ا رتاق الناس بسبب االمتحانات واالبت ءات   تفّرق النتاس 
متتن التتدين عتتتاساك لفستتاد باطنتته وعبتتادخ شتتد اته  او  بتتني متتممن صتتابر  ابتت ا علتتى التتدين احلتتق  وبتتني منتتا ق يترتتذ

 اجر يد اتضح  ع سه وضدر للناس  ساده الذي ثان مست ساك  او ضعي  ا مان يليل الصرب ب يريب  بتل عتقط 
 واحندس يف مداوي الذلة...!!
 نسأل اهلل السرت والعا ية.

 األَرى. وهذا وايٌع يف الطائفتني معاك  ال يظّنن احٌد انه يف طائفة دون
  كم يد ساينا ممن تسمى بالعلم وتزيّا بزّي اهل الفضل زماناك ذ ملا جاءت االبت ءات عقط..!



 

 230 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

وثتتتم يتتتد ساينتتتا وساى النتتتاس َمتتتن ثتتتان يتتتدعى جماهتتتداك ويعتتتّد متتتن ،لتتتة األبطتتتال زمانتتتاك ذ ملتتتا جتتتاءت االبتتتت ءات 
 واالمتحانات عقط ..!

 واألمريلة ال تع زثم يف ث  اجلانبني.
 اهلل عز وجل لنا ولكم التريبي  والت  يق وا عانة  والس مة من ثل إذ.. آمنيونسأل 

 ذ ي لك : ]وانا اعتقد بان هذا السبب ه  من اي ي األعباب ال  يد تعريل مس خ العمل اجلدادي[
ه ويتدسه  اي ل : ينبفى ان نتتعتقد احلتق دائمتاك  ونبحت  عتن احلتق بدالئلته التيت نصتبدا اهلل عتز وجتل عليته يف شترع

  إبا ضدر لنا اعتقدناه وَتسكنا به.
وث ن هذا التفرق واالنفصام ال ايع بني الكري  من "العلماء" وبني "اجملاهدين" ه  من األعباب اليت تعريل مس خ 

 العمل اجلدادي  نظن ان هذا صحيح  ع ..!
 واهلل املستعان.

 ق الناس.ولكن ال بد ان يفدم على ض ء الك م السابق يف اعباب تفرّ 
ذ البتتتد متتتن الت جتتته بعتتتد بلتتتك إىل العمتتتل  والعمتتتل هنتتتا هتتت  : الستتتعي  صتتت ح انفستتتنا اوالك  ذ دعتتت خ اذَتتترين 
وإصتت حدم  ذ الستتعي للتتتألي  بتتني ط ائتت  املتتممنني و،تتع ثلمتتتدم وت حيتتد صتتفدم  ذ التعامتتل متتع متتن نازعنتتا 

الفنا على و ق ما امرنا سبنا عز وجل.  َو
بلتك مبتا يرضتي اهلل تعتاىل  وجاهتدنا يف هتذا حتق اجلدتاد  وعلاتتم اهلُل منتا الصتدق وا َت ص   إبا عملنا يف ثتل 

!.   إن اهلل يفتح علينا وينصرنا  وال يضرّنا بعد بلك َ ف خمال ا وال نزاُع منازعا
 ونأيت للع اب على األمرين يف عمالك : 

جيتتتته للشتتتتباب لإللتفتتتتاف حتتتت ل اهتتتتل العلتتتتم ]األمتتتتر االول : نريتتتتد متتتتن  ضتتتتيلتكم النصتتتتح يف هتتتتذا امل ضتتتت ع وت   
 ومناصرةم[

 اضن ان يدساك من النصح والت جيه يد حصَل  يما تقدم   وهلل احلمد.
واما ت جيه الشباب ل لتفات ح ل اهتل العلتم ومناصترةم   ت  شتك انته معتوك صتحيح  نأُمتتُر بته وننصتح  لكتن 

 ل العلم".على املعو املرضّي عند اهلل تعاىل ويف شرعه العم "اه
 نحن عندما نأمر الشباب وننصحدم ون جددم ونربّيدم على االلتفاف حت ل العلمتاء والرجت ع إلتيدم واالعتتماع 

اهتتل العلتم امل صتت  ني بتتذلك يف القترآن والستتنة  املمتتدوحني يف  -بالضتتروسخ وبت  شتتك–هلتم وطتتاعتدم إمنتا نقصتتد 
ني متن َيتاس هتذه األمتة واشتر دا مقامتاك ومنزلتةك  وهتم اهتل القرآن وعلى لسان نبّينا صلى اهلل عليه وعلم  واجملعت ل

 العلم الذين يال اهلل  يدم : 
باٌ {اجملا ََ َا تَتْعَمُل َن   11دلة}يَتْرَ عا اللَُّه الَّذايَن آَمُن ا مانُكْم َوالَّذايَن اُوُت ا اْلعاْلَم َدَسَجاتا َواللَُّه مبا

 16اء َو َتْ َق ُثل  باي عاْلما َعلايٌم {ي ع ويال تعاىل : }نَتْرَ ُع َدَسَجاتا م ن نَّشَ 
تَرَخ َويَتْرُجت  َسمْحَتَة سَب تها يُتْل َهتْل َيْست َا داك َويَائامتاك حَيْتَذُس اْذ َت اي الَّتذايَن يَتْعَلُمت َن ويال : }اَمَّْن ُهَ  يَاناٌ  آنَتاء اللَّْيتلا َعتاجا

َا يَتَتذَثَُّر اُْوُل ا {الزمر َوالَّذايَن اَل يَتْعَلُم َن إامنَّ  9اأْلَْلَبابا
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 إاالَّ ُهتتَ  اْلَعزايتتُز احلَْكاتتيُم{آل ويتتال : }َشتتداَد اللّتتُه اَنَّتتُه اَل إالَتتتَه إاالَّ ُهتتَ  َواْلَم َئاَكتتُة َواُْولُتت ْا اْلعاْلتتما َينئاَمتتاك بااْلقاْستتطا اَل إالَتتتهَ 
 18عمران

 43ُلَدا إاالَّ اْلَعالاُم َن{العنكب تويال : }َوتاْلَك اأْلَْمريَاُل َنْضرابُتَدا لالنَّاسا َوَما يَتْعقا 
 49ويال : }َبْل ُهَ  آيَاٌت بَتيت َناٌت يفا ُصُدوسا الَّذايَن اُوُت ا اْلعاْلَم{العنكب ت

تتتتتت لَتتتتتتى َعلَتتتتتتْيداْم ضَا تتتتتتن يَتْبلاتتتتتتها إاَبا يُتتتْ نُتتتتتت ْا إانَّ الَّتتتتتتذايَن اُوتُتتتتتت ْا اْلعاْلتتتتتتَم ما نُتتتتتت ْا باتتتتتتها اَْو اَل تُتْمما لاأَلْبيَتتتتتتانا  رُّونَ ويتتتتتتال : }يُتتتتتتْل آما
 101ُععَّداك{ا عراء

َُّف ٌس{ اطر َا َضَْشى اللََّه ماْن عاَباداها اْلُعَلَماُء إانَّ اللََّه َعزايٌز   28ويال : }إامنَّ
َوإانَّ اللَّتَه هَلَتادا الَّتذايَن آَمنُت ا إاىَل  ويال : }َولايَتْعَلَم الَّذايَن اُوُت ا اْلعاْلَم اَنَُّه احلَْقُّ مان سَّب َك  َتيُتْمماُن ا باها  َتُتْرباَ  َلُه يُتُل بُتُدمْ 

رَا ا مُّْسَتقايما {احل   54صا
تَن اْلُكنُت زا َمتا 15ويال عز وجل يف ع سخ القصتص : } نَتاُه ما تن يَتتْ ما ُم َعتى  َتبَتفَتى َعلَتْيداْم َوآتَتيتْ { إانَّ يَتاُسوَن َثتاَن ما

نَي}إانَّ َمَفاتاَُه لَتَتُن ُء بااْلُعْصَبةا اُويلا اْلقُ  { َوابْتَتغا  ايَما آتَاَك اللَُّه 16 َّخا إاْب يَاَل َلُه يَتْ ُمُه اَل تَتْفرَْح إانَّ اللََّه اَل حيُابُّ اْلَفراحا
تتن َثَمتتا َاْحَستتَن اللَّتتُه إالَْيتتَك َواَل تَتْبتتغا اْلَفَستتاَد يفا  نْتَيا َوَاْحسا تتَن التتدُّ تتيَبَك ما ََ َنصا تتَرَخ َواَل تَتتن َا إانَّ اللَّتتَه اَل   اأْلَْس،ا التتدَّاَس اْذ

دايَن} تَن الُقتُرونا َمتنْ 11حيُابُّ اْلُمْفسا َا اُوتايُتُه َعَلى عاْلما عانداي اَوَبَْ يَتْعَلْم َانَّ اللََّه َيْد اَْهَلَك مان يَتْبلاها ما  ُهتَ  { يَاَل إامنَّ
ْنُه يُت َّخك َوَاْثريَتُر َ،ْعاك َواَل ُيْسَأُل َعن ُبنُت هبااُم اْلُمعْ  تها يفا زايَنتاتها يَتاَل الَّتذايَن يُرايتُدوَن 18راُمت َن}َاَشدُّ ما { َ َرترََ  َعلَتى يَتْ ما

َ يَاُسوُن إانَُّه َلُذو َحظٍّ َعظايما} رْيَل َما اُويتا { َويَاَل الَّذايَن اُوتُت ا اْلعاْلتَم َويْتَلُكتْم  َتتَ اُب اللَّتها 19احْلََياَخ الدُّنَيا يَا لَْيَ  لََنا ما
تتٌر ل َمتتْن آَمتت يتْ اك َواَل يُتَلقَّاَهتتا إاالَّ الصَّتتاباُروَن}ََ تتَل َصتتاحلا تتن  الَتتةا 80َن َوَعما { َ َرَستتْفَنا باتتها َوباتتَداساها اأْلَْسَ، َ َمتتا َثتتاَن لَتتُه ما

تترايَن} نَتصا
ُ
تتَن امل تتن ُدونا اللَّتتها َوَمتتا َثتتاَن ما َا يَتقُ 81يَنُصتتُرونَُه ما  لُتت َن َوْيَكتتَأنَّ اللَّتتَه { َوَاْصتتَبَح الَّتتذايَن ََتَنتَّتتْ ا َمَكانَتتُه باتتاأْلَْم

نَتا خلَََستتَ  بانَتا َوْيَكأَنَّتتُه  تْن عابَتتاداها َويَتْقتداُس لَتتْ اَل َان مَّتنَّ اللَّتتُه َعَليتْ { 82اَل يُتْفلاتُح اْلَكتتا اُروَن}يَتْبُستُط التتر ْزَق لاَمتن َيَشتتاُء ما
َرُخ جَنَْعُلَدا لالَّذايَن اَل يُرايُدوَن ُعُلّ اك  َا  {.83يفا اأْلَْس،ا َواَل َ َساداك َواْلَعاياَبُة لاْلُمتَّقانَي} تاْلَك الدَّاُس اْذ

 ّو  بلك ثري  يف القرآن.
ياس األمتة وصتاحلديا شتيء ال حيصتى يف متدح  ومن السنة من األحادي  النب ية واذ اس عن الصحابة والتابعني َو

 ي التدنيا واذَترخ وعتبب الستعادخ يف العلم واهله واحل  على طلبه وبيان شر ه يف التدنيا واذَترخ وانته اصتل َت
 الداسين.

عن معاوية سضي اهلل عنه انه مسع النيب صلى اهلل عليه وعلم يق ل : "من يرد اهلل به َ اك يفقده يف الدين" متفتق 
 عليه.

وعن ايب الدسداء سضي اهلل عنه يال مسع  سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم يق ل : "من علك طريقا يلتتمَ  يته 
متتتا عتتتدل اهلل لتتته طريقتتتا إىل اجلنتتتة  وإن امل ئكتتتة لتضتتتع اجنحتدتتتا لطالتتتب العلتتتم سضتتتا مبتتتا يصتتتنع  وإن العتتتاب عل

ليستففر له من يف السم ات ومن يف األس، ح  احليتان يف املاء  و ضُل العتاب علتى العابتد ثفضتل القمتر علتى 
دينتاسا وال دسأتا إمنتا وس ت ا العلتم  متن اَتذه اَتذ  عائر الك اثب  وإن العلماء وس ة األنبياء  إن األنبيتاء ب ي س ت ا

 ـظ وا ر". سواه اب  داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيدقي.
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تتتلَّ ثب نتتا ويتترحم  وعتتن عبتتادخ بتتن الصتتام  ان سعتت ل اهلل صتتلى اهلل عليتته وعتتلم يتتال : "لتتيَ متتن امتتيت متتن ب يُتعا
 د والطرباين يف الكب  وإعناده حسن  ياله اهليريمي يف اجملمع. صف نا ويعرف لعاملنا حقه". سواه امح

يتب يف بلتك  ويكفي لإلنسان ان يراجع بعت اب اب  ضل العاب واملتعلم و ضتل طلتب العلتم واحلت  عليته والرّت
   يف ثتب احلدي  ّو ها والكتب اليت وضعدا العلماء لذلك َص صاك  وه  شيء ال حيصى ثريرخ.

لعلماء الصاحلني املمدوحني عند اهلل تعاىل املفّضلني املشرَّ ني هم املأم س بسماهلم يف يت ل اهلل وال شك ان همالء ا
تعاىل : } اعأل ا اهل الذثر إن ثنتم ال تعلم ن{ وهم اول  األمتر علتى التحقيتق ثمتا حققته ،اعتة متن علمائنتا 

 األمر هم بووه واصحابه  واألمر الشتأن  سمحدم اهلل املقص دون يف ي له تعاىل : }واويل األمر منكم{  ألن اويل
واملقص د َمن يرجع إلتيدم تقريتر امت س النتاس والفصتل  يدتا  وهتم طائفتتان : العلمتاء واألمتراء  وعنتد التحقيتق هت  

 ساجع إىل العلماء ألن األمراء تبٌع هلم وعالة عليدم.
 يال القاضي اب  بكر بن العريب سمحه اهلل عند آية النساء : 

ْدتترَ اْلَمْستت : اأْلَوَُّل: يَتتاَل َمْيُمتت ُن بْتتُن ما تتْنُكْم{:  ايَدتتا يَتتتْ اَلنا اَن: ُهتتْم َاْصتتَحاُب أََلُة الريَّانايَتتُة: يَتْ لتته تَتَعتتاىَل: }َواُويلا اأْلَْمتترا ما
تاَياُس اْلُبَراساي   َوُسواَي َعتْن ابْتنا َعبَّتاسا اَنتَّ  َْ َدتا نَتَزلَتْ  يفا َعْبتدا اللَّتها بْتنا ُحَذا َتَة  السَّرَايَا  َوُسواَي يفا َبلاَك َحدايريكا  َوُهَ  ا

 ُّ : يَتتاَل َجتتاباٌر: ُهتتْم اْلُعَلَمتتاُء  َوباتتها يَتتاَل َاْثريَتتتُر التَّتتاباعانَي  و  -َصتتلَّى اللَّتتُه َعَلْيتتها َوَعتتلََّم  -إْب بَتَعريَتتُه النَّتتيبا يفا َعتترايَّةا. الريَّتتاينا
تَتتاسَُه َمالاتتٌك   يَتتاَل ُمطَتتر ٌف َوابْتتُن مَ  َْ الاتتُد بْتتُن نَتتتزَاسا  َويَتْفتت  َعلَتتى ا ََ تتا يَتُقتت ُل: ُهتتْم اْلُعَلَمتتاُء. َويَتتاَل  ْعنَتتا َمالاكك ْستتَلَمَة: مسَا

تْنُكْم{! يَتاَل: وََثتاَن مُْ  َ تَتُه  َمالاكا  َتُقْل : يَا اَبَا َعْبتدا اللَّتها   َمتا تَتتَرى يفا يَتْ لته تَتَعتاىَل: }َواُويلا اأْلَْمترا ما َتبايكتا َ َحتلَّ َحبتْ
َتا َعتَو اَْهتَل اْلعاْلتما َو  نَتْيتها يفا َوْجداتي  َوَعلاْمت  َمتا اَسَاَد  َوإامنَّ تَتاسَُه الطَّترَبايُّ  َثاَن عاْنَدُه َاْصتَحاُب احْلَتداي ا  َتَفتَتَح َعيتْ َْ   َوا

يُح عاْنتداي اَنتَُّدتْم : }َمْن َاطَاَع اَما اي  َتَقْد َاطَا -َصلَّى اللَُّه َعَلْيها َوَعلََّم  -َواْحَت َّ َلُه باَقْ لاها  { احلَْدايَ . َوالصَّتحا َعينا
ُدْم َواحلُْْكتتَم إلَتتْيداْم. َواَمَّتتا تتنتْ َنَّ َاْصتتَل اأْلَْمتترا ما يعكتتا  اَمَّتتا اأْلَُمتترَاُء  َتتألا تتٌب  اأْلَُمتترَاُء َواْلُعَلَمتتاُء ،َا َنَّ ُعتتَماهَلُْم َواجا اْلُعَلَمتتاُء  َتتألا

ْمَنا َانَّ ُثتُمتَتَعني ٌ َعَلى اخْلَْلقا  َوَجَ ابتُ  تيََّما َويَتْد يَتدَّ َُُل  ايها الزَّْوُ  لالزَّْوَجةا  اَل عا ٌب  يَْد َ اُهْم َواجا لَّ ُدْم اَلزاٌم  َواْمتاريَاُل  َتتتْ
َتتا النَّبايُّتت َن الَّتتذايَن َاْعتتَلُم ا لا  لَّتتذايَن َهتتاُدوا َوالرَّبَّتتانايُّ َن َهتتُماَلءا َحتتاثاٌم  َويَتتْد مَسَّتتاُهْم اللَّتتُه تَتَعتتاىَل باتتَذلاَك  َتَقتتاَل: }حَيُْكتتُم هبا

 َّ بَتَر تَتَعاىَل َانَّ النَّيبا َْ تَر َحتاثاٌم  َواأْلَْمتُر ُثلُّتُه  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيها َوَعلََّم  -َواأْلَْحَباُس{.  ََأ َّ َحاثاٌم   َواحْلَبتْ َحاثاٌم َوالرَّبَّاينا
َنَّ اأْلَْمَر َيدْ  ُع إىَل اْلُعَلَماءا   ألا الاتدا  يَتْرجا ََ َ َعَلْيداْم ُعَماُل اْلُعَلَماءا   َولاَذلاَك َنَظَر َمالاٌك إىَل  اَْ َضى إىَل اجلُْدَّالا  َوتَتَعنيَّ

َتتا إىَل َانَّ اأْلَْمتتَر يَتتْد َويَتتَ  يفا َبلاتتَك َعلَتتى اْلُعَلَمتتاءا  َوزَ  تتُ  هبا تتْم اَل َعتتْن اأْلَُمتترَ بْتتنا نَتتتزَاسا َنظْتتَرخك ُمْنَكتتَرخك  َثأَنَّتتُه ُيشا ْدلادا اءا جلَا
. اهتتت ُدْم ُمْفَتقاٌر إىَل اْلَعابَا َثاْ تاَقاسا اجْلَاهالا نتْ  َواْعتاَدائاداْم  َواْلَعاداُل ما

ويتال الطتاهر بتن عاشت س سمحتته اهلل يف التحريتر والتنت ير : "ي لته : }واويل األمتر{ يعتتين بويته وهتم اصتحاب األمتتر 
تم بتته متتن األحتت ال والشتتمون   تتأول  األمتتر متتن األمتتة ومتتن القتت م هتتم واملت لتت ن لتته . واألمتتر هتت  الشتتأن  اي متتا يدتت

الذين يُتسند الناُس إليدم تتدب  شتموهنم ويعتمتدون يف بلتك علتيدم   يصت  األمتر ثأنته متن َصائصتدم   لتذلك 
ألمر يقال هلم : بوو األمر واول  األمر  ويقال يف ضد بلك : ليَ له من األمر شئ . وملا امر اهلل بطاعة اويل ا

علمنا ان اويل األمر يف نظتر الشتريعة طائفتة معينتة  وهتم يتدوخ األمتة وامناؤهتا   علمنتا ان تلتك الصتفة تريبت  هلتم 
بطترق شتترعية  إب امت س ا عتت م ال  تر  عتتن التدائرخ الشتترعية  وطريتتق  بت ت هتتذه الصتفة هلتتم إمتا ال اليتتة املستتندخ 

ا ب يكتن هلتتم عتتلطان  وإمتتا صتفات الكمتتال التتيت جتعلدتتم إلتيدم متتن اخلليفتتة وحنت ه  او متتن ،اعتتات املستتلمني إب
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متتل ايتتتداء األمتتة هبتتم وهتتي ا عتت م والعلتتم والعدالتتة   أهتتل العلتتم العتتدول : متتن اويل األمتتر ألن صتتفة العلتتم ال 
تتتتا  إىل واليتتة  بتتل هتتي صتتفة يائمتتة بأسباهبتتا التتذين اشتتتدروا بتتني األمتتة هبتتا  ملتتا جتترب متتن علمدتتم واتقتتائدم يف 

والتعليم . يال مالك : اول ا األمر : اهل القرآن والعلم يعين اهل العلم بتالقرآن واالجتدتاد .  تأول ا األمتر  الفت ى
هنتتا هتتم متتن عتتدا الرعتت ل متتن اخلليفتتة إىل وايل احلستتبة  ومتتن يتت اد اجليتت   ومتتن  قدتتاء الصتتحابة واجملتدتتدين إىل 

 م الذين يطلق عليدم ايضا اهل احلل والعقد."اهتالعلم ]ثذا  ل اجع[ يف األزمنة املتأَرخ  واول ا األمر ه
 شأن العلماء يف األمة شأن عظيم  وهم يف احلقيقة يادةا ألهنم وس ة األنبياء ومعّلمت  اخللتق اخلت   وهبتم صت ح 

 األمة   وإبا  سدوا ايضا  بفسادهم تفسد األمة.!
 ص ح والت  يق والنصر والر عة.نسأل اهلل تعاىل ان مّن على امة ممدا صلى اهلل عليه وعلم بال

ذ ألننا نعيش يف زمان  تنة واحنطا  و ساد ثب   وهذا حظنا وَيْستمنا واحلمتد هلل  ونستأل اهلل ان يعيننتا وينّعينتا 
متتن الفتتنت متتا ضدتتر مندتتا ومتتا بطتتن  وألن الفستتاد يف طبقتتة العلمتتاء يتتد بلتتغ حتتدوداك ثبتت خ  ثمتتا يف عتتائر طبقتتات 

دتتا   إننتتا البتتد ان نبتتنّي دائمتتا هتتذا التفصتتيل وهتتذا التقستتيم لشتتبابنا  ون ضتتح هلتتم َمتتن هتتم األمتتة ايضتتاك  ويف عم م
العلمتاء التذين نتتأمرهم بااللتفتاف حتت هلم واالعتتماع إلتتيدم ومشتاوسةم وتقتتدمدم وطتاعتدم واتبتتاعدم  ثمتا نشتترح 

 هلم حدود هذه الطاعة واالتباع.
ئدم  وال نكتفتتي بالصتتفات العامتتة  نصتتحاك لشتتبابنا وتبيينتتا وحنتتتا  يف ثريتت  متتن األحيتتان ان نستتّمي النتتاس بأمستتا

 للحق وتعريفا بأهله القائمني به  وحذساك من التلبيَ والتضليل  وجماهدخ ألهل الباطل  ود عا لفسادهم.
 نتذثر الصتتاحلني بأمستتائدم ونشتيد هبتتم وننتت ه  وننصتتح بتاحرتامدم والستتماع هلتتم واتبتاعدم وعتتماهلم والرجتت ع إلتتيدم 

 عن مش سةم. والصدوس
ونتتذثر الستتايطني الفاعتتدين  علمتتاء الستت ء  علمتتاء التتدنيا  علمتتاء الستتلطان  علمتتاء التتدسهم والتتديناس  بأمستتائدم 

 ونعّيندم ونبنّي شرهم و سادهم وحنذس مندم ونندى عن عماهلم ومشاوسةم او السماع هلم...!
ء بتت   الستت طني املرتتتدين ممتتن يتتزيّن ال نتتأمر شتتباب ا عتت م بااللتفتتاف حتت ل عتتابا متتن علمتتا -متتري – تتنحن 

للحكتتام الكفتترخ الظلمتتة الفعتترخ بعتتت بتتاطلدم  ومتتّدهم بالشتترعية يف اعتتني اجلمتتاه   ويستت ّغ ا عتتاهلم وواليتتتدم 
 ويعّبد الناَس هلم  ويدع هم إىل طاعتدم....اخل

حتت ل حكامدتتا املرتتتدين  وال نأُمتتتر شتتباَب ا عتت م بااللتفتتاف حتت ل عتتابا يتتدع  الشتتع ب املستتلمة إىل االلتفتتافا 
 اخل نة ياتلدم اهلل..!!

 ال واهلل   ال نفعل بلك  وإال ثنا َنا امانة اهلل تعاىل  والعياب باهلل.
 نسأل اهلل العا ية والس مة.

 بل مريل همالء نكش  ع ءةم ونعّري باطلدم ونبنّي ض هلم و سادهم وحنذس مندم  وجناهدهم.
ال تعّد وال تصى  ودسجات ال تنحصر من اصناف الناس   نحن نتحّرى يف  وعتعر، لنا يف هذا الصدد مناب  

ثتتل بلتتك احلتتَق يف احكامنتتا   ونستتعى جاهتتدين اال نظلتتم احتتداك  ونتت ازن بتتني احلستتنات والستتيلات  وجنتدتتد يف 
 إعطاء ثل احدا حقه.

 ويد تقع لنا ثما ألي احدا اَطاء يف ا راد بلك.
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 له عز وجل من  ضله.والت  يق بيد اهلل تعاىل وحده  نسأ
شدم[   ]األمر الرياين : نريد من  ضيلتكم ت ضيح حقيقة علماء السلطان وثش  شبددم ّو

ّشدم  دذا يط ل وليَ أل راده انتداء يف علم البشر..!   أما ثش  شبددم ّو
 وإمنتتا ُتكَشتت  ثتتل شتتبدة ويبتتنّي ثتتل ّتتّش وتلبتتيَ وتتتدليَ يف م ضتتعه  باحلعتتة والربهتتان متتن الكتتتاب والستتنة 

تتتٌق َوَلُكتتتُم اْلَ يْتتت ُل مماَّتتتا  يكتتت ن األمتتتر ثمتتتا يتتتال اهلل تعتتتاىل : }بَتتتْل نَتْقتتتذاُف باتتتاحلَْق  َعلَتتتى اْلَباطاتتتلا  َتَيْدَمفُتتتُه  َتتتإاَبا ُهتتتَ  زَاها
ُف َن{األنبياء  81  ويال : }َوُيْل َجاء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباطاُل إانَّ اْلَباطاَل َثاَن َزُه ياك {ا عراء18َتصا

 ت ضيح حقيقة علماء السلطان همالء  وبيان صفاةم.واما 
  اعلم ايدا األا الكرمي  انه ليَ بعد بيان اهلل تعاىل وسع له صلى اهلل عليه وعلم بياٌن.!

  قد ثش  اهلل عز وجل عرتهم يف ثتابه العزيز و ضح ع اسهم  وجّ هم لنا ثأنا ساي عنيا.
  وعنذثر هنا نبذخ من بلك   وباهلل الت  يق :

اسا بااْلَباطاتلا َوَيُصتدُّوَن َعتن يال اهلل تعاىل : }يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آَمُن ْا إانَّ َثريا اك م َن اأَلْحَباسا َوالرُّْهبَتانا لَيَتْأُثُل َن اَْمتَ اَل النَّت
{الت بة َعبايلا الّلها َوالَّذايَن َيْكناُزوَن الذََّهَب َواْلفاضََّة َواَل يُنفاُق نَتَدا يفا َعبايلا   34الّلها  َتَبش ْرُهم باَعَذابا اَلايما

يف هتتذه اذيتتة الكرمتتة يبتتنّي اهلل تعتتاىل لعبتتاده املتتممنني ان ثريتت اك متتن األحبتتاس وهتتم العلمتتاء  والرهبتتان وهتتم الُعتتتتباد 
يتتأثل ن امتت ال النتتاس بالباطتتل ويصتتّدون عتتن عتتبيل اهلل  تتتذيراك متتندم وتنبيدتتا علتتى التحتتّري  تتيدم حيتت  ايتضتتى 

 احلاُل التحّري.
َذ الّلُه مايريَاَق الَّذايَن اُوُت ْا اْلكاَتاَب لَُتبَتيت نُتنَُّه لالنَّتاسا َواَل َتْكُتُم نَتُه  َتنَ  ََ بَتُذوُه َوسَاء ُضُدت ساهاْم َواْشتتَتَرْوْا ويال تعاىل : }َوإاَب َا

ََ َما َيْشتَتُروَن{آل عمران  181باها َ َناك يَلاي ك  َباْل
اذيتتات واشتتباهدا يف ثتتتاب اهلل املتتراد هبتتا اهتل الكتتتاب متتن اليدتت د والنصتتاسي   تتإن هتتذا تقليتتل  وال يقتال إن هتتذه

لفائدةا او تعطيٌل هلا  وألن اخلطاب للذين آمن ا ثما ه  نّص صدس اذيتة األوىل   املقصت د ان يعر ت ا ان بعتت 
ب ضاطبنتتا بتتذلك جملتترد ان نعتتترف ان اهتتل العلتتم والعبتتادخ  اعتتدون يبيعتت ن ديتتندم بالتتدنيا   يحتتذسوهم   تتإن اهلل 

علماء اليد د وعباد النصاسى يفعل ن بلك  جمرد معر ة تاسضية ال ينبين عليدا عمٌل  هتذا ال يق لته احتٌد متن اهتل 
العلتتم  بتتل يتتّص علينتتا يصصتتدم لنعتتترب ونتتتعظ    نعتنتتب متتا استكبتت ه متتن املعاصتتي واذ تتام ومتتا عابتته اهلل علتتيدم 

تعتاىل : } ايصتص القصتص لعلدتم يتفكترون{ وهلتذا انكتر حذيفتة سضتي اهلل عنته عّمتن وبمدم بسببه  ثما يتال 
يتتال يف آيتتات املائتتدخ إن ي لتته تعتتاىل  أوللتتك هتتم الكتتا رون والظتتامل ن والفاعتتق ن  يف اهتتل الكتتتاب  ويتتال : نعتتم 

حيح. وألن علمتاء ا َ خ لكم بن  إعرائل إن ثان  لكم ثل حل خ وهلم ثل ُمتترّخ  سواه ابن جرير عنه بإعتناد صت
 ا ع م هم اوىل َمن يدَل يف ي له "اوت ا الكتاب"  إهنم اوت ا اعظم ثتاب.

يال ابن ثري  سمحه اهلل عند ي له تعاىل : }إن ثري  من األحباس{اذية : يال السدي األحباس متن اليدت د والرهبتان 
ىل }لت  ال يندتاهم الربتاني ن واألحبتاس من النصاسى  وه  ثمتا يتال   تإن األحبتاس هتم علمتاء اليدت د ثمتا يتال تعتا

عن ي هلم ا ذ واثلدتم الستح { والرهبتان عبتاد النصتاسى والقسيست ن علمتاؤهم ثمتا يتال تعتاىل : }بلتك بتأن 
مندم يسيسني وسهبانا{ واملقصت ُد التحتذير متن علمتاء الست ء وعبتاد الضت ل   ثمتا يتال عتفيان بتن عيينتة : َمتن 

ن اليدتت د  وَمتتن  ستتد متتن عبادنتتا ثتتان  يتته شتتبه متتن النصتتاسى  ويف احلتتدي   ستتد متتن علمائنتتا ثتتان  يتته شتتبه متت
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الصحيح "لرتثنب عنن من ثان يبلكم حذو القذخ بالقذخ يال ا اليد د والنصاسى يتال  متن!" ويف سوايتة : " تاسس 
ال تعتاىل : والروم! يال :  متن النتاس إال هتمالء". واحلاصتل التحتذير متن التشتبه هبتم يف ايت اهلم واحت اهلم وهلتذا يت

}ليأثل ن ام ال الناس بالباطل ويصدون عن عبيل اهلل{ وبلك اهنم يأثل ن الدنيا بالتدين ومناصتبدم وسياعتتدم 
يف النتتاس يتتأثل ن امتت اهلم بتتذلك  ثمتتا ثتتان ألحبتتاس اليدتت د علتتى اهتتل اجلاهليتتة شتترٌف وهلتتم عنتتدهم َتتر  وهتتدايا 

وعتتلم اعتتتمروا علتتى ضتت هلم وثفتترهم وعنتتادهم طمعتتا  وضترائب جتتتئ إلتتيدم  لمتتا بعتت  اهلل سعتت له صتتلى اهلل عليته
مندم ان تبقى هلم تلك الرياعات  أطفأها اهلل بن س النب خ وعلبدم إياهتا وع ضتدم التذل والصتفاس وبتاءوا بفضتب 
من اهلل تعاىل. وي له تعاىل : }ويصدون عن عبيل اهلل{ اي وهم مع اثلدم احلرام يصدون الناَس عن اتباع احلق 

ق بالباطتتل  ويظدتترون ملتتن اتتتبعدم متتن اجلدلتتة اهنتتم يتتدع ن إىل اخلتت   وليستت ا ثمتتا يزعمتت ن  بتتل هتتم ويلبستت ن احلتت
دعتتتتاخ إىل النتتتتاس ويتتتت م القيامتتتتة ال ينصتتتترون  وي لتتتته : }والتتتتذين يكنتتتتزون التتتتذهب والفضتتتتة وال ينفق هنتتتتا يف عتتتتبيل 

اء وعلتتى العبتتاد وعلتتى اسبتتاب اهلل{اذيتتة هتتمالء هتتم القستتم الريالتت  متتن سؤوس النتتاس   تتإن النتتاس عالتتة علتتى العلمتت
األمت ال   تتإبا  ستدت احتت اُل هتمالء  ستتدت احت ال النتتاس  ثمتا يتتال ابتن املبتتاسك : وهتل ا ستتد التدين إال امللتت ُك 

 واحباُس ع ء وسهباهنا.اهتت 
َدتتا  َأَتْتبَتَعتتُه ال نتْ نَتتاُه آيَاتانَتتا  َانَستتَلَخ ما َنا ويتتال تعتتاىل : }َواتْتتُل َعلَتتْيداْم نَتبَتتَأ الَّتتذاَي آتَتيتْ تتلتْ تتَن اْلفَتتاوايَن َولَتتْ  شا تتْيطَاُن َ َكتتاَن ما شَّ

تْل َعَلْيت َلَد إاىَل اأَلْس،ا َواتتََّبَع َهتَ اُه َ َمريَتلُتُه َثَمريَتلا اْلَكْلتبا إان َتْما َْ َا َولَتكانَُّه َا رُْثتُه يَتْلَدت  بَّلاتَك َلَر َتْعَناُه هبا ها يَتْلَدتْ  اَْو تَتتتْ
 115،116بانيَاتاَنا  َاْيُصصا اْلَقَصَص َلَعلَُّدْم يَتتَتَفكَُّروَن{األعراف َمرَيُل اْلَقْ ما الَّذايَن َثذَّبُ اْ 

 اهلل تعاىل امر نبّيه صلى اهلل عليه وعلم ان يتل  علينا نبأ هذا الرجل مان بين إعرائيل الذي آتاه اهلل آياتته وعلمته 
إبا عتلل بته اعطتى  وهيتأه اهلل للر عتتة العلتم حت  وسد انته ثتان يعلتم اعتتم اهلل األعظتم التذي إبا دعاتتَي بته اجتتاب و 

والشتترف هبتتذا العلتتم  لكنتته ب يشتتكر نعمتتة اهلل وب يتتمد حتتق العلتتم وب يقتتم مبتتا امتتره اهلل بتته  بتتل انستتلخ متتن سداء 
العلتتتم  واَتتتتاس اخللتتت د إىل األس، واالحنطتتتا  والستتتف ل واتبتتتع هتتت اه وجتتترى وساء شتتتد اته وعتتتلك عتتتبيل الف ايتتتة  

اعترطه  واعتتحق عذابته األلتيم  واَتزاه اهلل يف التدنيا واذَترخ  وجعلته اهلل تعتاىل عتتربخ  أّضتب اهلل تعتاىل عليته و 
 للناس إىل ي م القيامة.

وعن عبد اهلل بن عمرو بتن العتاص سضتي اهلل عندمتا يتال : مسعت  النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم يقت ل : إن اهلل ال 
متع يتبت العلمتاء بعلمدتم   يبقتى نتاس جدتال يستتفت ن ينزع العلم بعد ان اعطاأ ه انتزاعا  ولكن ينتزعته متندم 

  يفت ن برايدم  يضل ن ويضل ن" متفق عليه.
َُ بقتتبت العلمتتاء حتت  إبا ب  ويف لفتتظ : " إن اهلل ال يقتتبت العلتتم انتزاعتتا ينتزعتته متتن النتتاس  ولكتتن يقتتبت العلتتَم

 ا".يرتك عاملا ا ذ الناس سؤوعاك جداال  سلل ا  أ ت ا بف  علم  ضل ا واضل  
ويف صحيح مسلم عن زيد بتن اسيتم سضتي اهلل عنته ان النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم ثتان يستتعيذ بتاهلل متن علتم ال 

 ينفع ومن يلب ال ضشع ومن نفَ ال تشبع ومن دع خ ال يستعاب هلا.
 م وعتن ايب هريتترخ سضتتي اهلل عنتته يتال يتتال سعتت ل اهلل صتتلى اهلل عليته وعتتلم : "َمتتن عتتلل عتن علتتم  كتمتته اجلتتم يتت

 القيامة بلعاما من ناس". سواه اب  داودوالرتمذي وابن ماجة ّو هم.
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وعتن ايب هريتترخ سضتي اهلل عنتته يتتال يتال سعتت ل اهلل صتتلى اهلل عليته وعتتلم : متتن تعلتم علمتتا ممتتا يبتفتى بتته وجتته اهلل 
سواه ابتت  داود  تعتتاىل  ال يتعلمتته إال ليصتتيب بتته عرضتتا متتن التتدنيا  ب جيتتد عتترف اجلنتتة يتت م القيامتتة  يعتتين سحيدتتا".

 وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاثم ويال صحيح على شر  البراسي ومسلم.
يب والرتهيب للمنذسي اب اب الرتهيب من ثتم العلم ّو ها من األب اب املقاسبة.  وانظر الرّت
طترهم  وانظر يف اذ اس ال اسدخ عن النيب صلى اهلل عليه وعتلم وعتن الصتحابة والتتابعني يف شتأن علمتا ء الست ء َو

 ويف  تنة العلماء بالدَ ل على الس طني الكتب التالية على عبيل املريال :
 سعالة السي طي املسّمتاخ : ما سواه األعاطني يف  تنة من اتى اب اب الس طني. -

   قد ،ع  يدا ثل شيء تقريبا يف هذا البتاب  علتى ان اثريتر متا وسد متن بلتك متن األحاديت  املر  عتة ال يصتحّ 
 وإمنا صح مر  عاك حدي  او حديريان  يدما التصريح بالتحذير من إتيان الس طني.

والذي صح ه  حدي  ابن عباس سضي اهلل عندما يال : يال سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم : "من بدا جفتا  
 مذي حدي  حسنومن اتبع الصيد ّفل  ومن اتى السلطان ا تنت" سواه اب  داود والرتمذي والنسائي ويال الرت 

وحدي  ايب هريرخ سضتي اهلل عنته يتال : يتال سعت ل اهلل صتلى اهلل عليته وعتلم : "َمتن بتدا جفتا  ومتن تبتع الصتيد 
ّفتتتل  ومتتتن اتتتتى ابتتت اب الستتتلطان ا تتتتنت  ومتتتا ازداد عبتتتٌد متتتن الستتتلطان يربتتتاك إال ازداد متتتن اهلل بُتتتتعداك". سواه امحتتتد 

 بإعنادين سواخ احدأا سواخ الصحيح.
يب والرتهيب  وصححدما الشيخ األلباين ّو ه من العلماء.ثذا يف   الرّت

  ائدخ : " ا تَتتَتَن " بالبناء للفاعل على الصحيح. 
 وثتاب : جامع بيان العلم و ضله للحا ظ ابن عبد الرب / األب اب اذتية : -

 باب ما سوي يف يبت العلم وبهاب العلماء
 سبالباب حال العلم إبا ثان عند الفساق واأل

 باب بثر اعتعابخ سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعلم من علم ال ينفع وعماله العلم النا ع
 باب بم العاب على مداَلة السلطان الظاب

 باب بم الفاجر من العلماء وبم طلب العلم للمباهاخ والدنيا.
البتتاب ثلتته يف الستتلطان اجلتتائر  تنبيتته مدتتم : يتتال ابتتن عبتتد التترب سمحتته اهلل تعتتاىل يف الكتتتاب املتتذث س : "معتتو هتتذا

الفاعق    أما العدل متندم الفاضتل  مداَلتته وسؤيتته وع نته علتى الصت ح متن ا ضتل اعمتال الترب   اال تترى ان 
عمر بن عبد العزيز إمنا ثان يصحبه جلة العلماء مريل عروخ بن الزب  وطبقته وابن شداب وطبقتته  ويتد ثتان ابتن 

لك وبنيه بعده  وثان ممن يدَل إىل السلطان : الشتعيبُّ ويبيصتة وابتن بؤيتب شداب يدَل إىل السلطان عبد امل
وسجاء بن حي خ الكندي واب  املقدام وثان  اض  عاملا واحلسُن واب  الزناد ومالتك بتن انتَ واألوزاعتي والشتا عي 

ّاتتبّتتاك  يمتا  يته احلاجتة ويتال َت ا  ونطتق بعلتم ثتان حستنا و،اعة يط ل بثرهم  وإبا حضر العتابُ عنتد الستلطان 
َُ الفتنةُ   يدا اّلُب  والس مة مندا ترُك ما  يدا"اهتت   وثان يف بلك سض ان اهلل إىل ي م يلقاه  ولكندا جمال

 وهذا تفصيل جيد مدم  ليتنّبه له.
 ويف هذا القدس ثفاية   واحلمد هلل سب العاملني.
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 طيع ان حندد اهم صفاةم   نق ل : ومن جممل ما وسد يف علماء الس ء ومما بّينه علماؤنا نست
إبا سايتتت  العتتتاب يفشتتتى ابتتت اب الستتت طني الفعتتترخ  بلتتتَه الكفتتترخ  ويتتترتدد علتتتيدم ويصتتتاحبدم   احتتتذسه حتتتذساك  -

شديداك   إبا سايته يكرير من بلك ويقبل عطاياهم ومنندم ويتقرب إليدم وحيرص على بلك  اهرب منه واطّتترحه  
ادهم ومنكتراةم املتعتددخ ويتداهندم ويريتين علتيدم وضفتي عت اءةم ومتدحدم  إبا سايته مع بلتك يستك  علتى  ست

 كرّب عليه اسبعاك او مخساك    إن سايته مع بلك يست ّغ منكترهم وحيتامي عتن بتاطلدم ال اضتح   دتذا العتاب الفتاجر 
 جب الكفتتَر  ثمتتا الفاعتتق واملفتتيت املتتاجن   ا تتذه عتتدواك  وهتتذا عتتاب الستتلطان  وسمبتتا ثتتان ثتتا راك إن اتتتى متتا يستتت

 عنفصل يف هذا  يما يأيت إن شاء اهلل.
وإبا سايتت  العتتاب يتقتترب إىل اهتتل التتدنيا واألّنيتتاء املرت تتني ويستتتكرير متتن األمتت ال وعتتائر العطايتتا واملزايتتا متتندم   -

وضتتالطدم  ويتستتاهل يف الفتتت ى هلتتم بالتحليتتل والتستت يغ  ويستتك  علتتى بتتاطلدم و ستت يدم  كتتذلك...!  دتتذا 
 نيا ال عاب دين وال آَرخ.عاب د

وإبا سايتتت  العتتتابَ حيتتترص جتتتداك علتتتى "اجلمدتتت س" اي ان ينتتتتال سضتتتا اجلمدتتت س وحيتتتا ظ علتتتى الشتتتدرخ واملكانتتتتة  -
االجتماعيتة املرم يتتة التيت ناهلتتا بيتندم   انتبتته واحتذس منتته وابتعتد عنتته  لكتن ال تتستترع ايضتاك يف احلكتتم عليته  حتت  

ص ويفيت هبا هلم  وميل حي  مال اجلمد س يف مكات االبت ء  يتبني حاله اثرير   إن سايته مع ب لك يتتبع الَر
وال يصدع بتاحلق يف م اطنته البّينتة ال اضتحة بتل يستايَ وي طت  ويضتاحك وي يتن ويتّدعي احلكمتة  وب يتمّعتر 

دينتتك  إنتته يتتاطع وجدتته يف عتتبيل اهلل ي متتاك..  دتت  عتتاب عاّمتتتتةا ال عتتاب ديتتن وال آَتترخ..!  اطرحتته وال تأَتتذ عنتته 
 طريق ب  شك.!!

وإبا سايتت  العتتابَ يعتتاس، النصتت ص ال اضتتحة يف الكتتتاب والستتنة برايتته واعتحستتانه زعتتَم   او يطتترح نصتت ص  -
الكتاب والسنة وال يلتف  إليدا وال يستعملدا ملعر ة احلق واحلكم يف املسائل  وال جيعل تع يله عليدتا   بتل علتى 

ات واأل كتتتاس واملقايستتتات العقليتتتة  والعتتتيما إن ثتتتان متتتع بلتتتك مععبتتتاك بتتتالفرب او النظتتتر العقلتتتي اجملتتترد والفلستتتف
تت  مفتت ٌن ضتاٌل  ال عتاب ديتن وال آَترخ..!  الشرق  مكريراك من االعتتفادخ متندم والرينتاء علتيدم   تاعلم انته متفلسا

  احذسه اشد احلذس وال تسمع له شيلا  بل اّلق ابنيك إن اعتطع  حي  مرست به.!
 هم ايسامدم   وهي باَتصاس :  دذه هي ا

عاب دين وآَرخ   مممن تقتي صتاحل مستدد جماهتد يف عتبيل اهلل آمتٌر بتاملعروف نتاها عتن املنكتر ـستب وعتعه   -
ناصح لألمة مباعٌد مل اطن الشر والفتنة والريبة وألهلدا  مّب للضعفاء واملساثني واملكتروبني متن املتممنني مناصتٌر 

 هلم.
 عاب علطان.. -
 اب دنيا ومالا وشد ات ثرشه ومقتنياته وساحته وج الته...ع -
 عاب عامتّتة و،د س.. -
 عابٌ مفت ٌن برايه وعقله وبأ كاس املرل يني. -

واهتتم صتتفات علمتتاء الستت ء ،يعتتا اهنتتم يتتدَل ن متتداَل الفتنتتة وال يبتتال ن بتتديندم  ويبيعتت ن ديتتندم بعتتر، متتن 
رى ال احد مندم متمتّعتترا وجده يف عبيل اهلل  او آمرا باملعروف وناهيا عتن الدنيا يليل إبا ايتضى األمر  ويل ما ت



 

 238 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

املنكتتر  وتتتراهم بعكتتَ بلتتك مرضتتّيني حظيّتتني عنتتد الستت طني الفعتترخ وعنتتد اهتتل التتدنيا واملرت تتني  بتتل سمبتتا عنتتد 
تتتع ن يرينتت ن علتتيدم ويرضتت هنم  و 

ُ
تتتراهم مباعتتدين اعتتداء ا عتت م ال اضتتحني اجملمتتع علتتيدم  وتتترى اهتتل الفستتاد وامل

للمعاهتتدين يف عتتبيل اهلل تعتتاىل   تتإبا ناصتتروا جدتتاداك ي متتا متتا  إمنتتا هتت  جدتتاد العا يتتة!! وإمنتتا يتحرّثتت ن يف الضتت ء 
 األَضر املمن ح من السلطان.!!

 نسأل اهلل عز وجل ان يكفينا واملسلمني شرَّهم.. آمني

 

 عمال األا : اباجلني 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته.

 يرنا الكرمي:ش
 تعقيبكا على احلكم الصادس ـّق احلّكام احلاثمني بف  ما انزل اهلل وامل الني لليد د والنصاسى..

 إن ثتان حكمدتم الكفتر   متا التذي منتع متن تكفت  املشتايخ التذين ينتا ق ن هلتم ويزعمت ن اهنتم مستلمني وامتراء 
 شرعيني..

وليست ا ثتا رين  وال اضتن احتداك يتد يتال ّت   - قني نفتاق عمتلمنتا-مع العلم اين على ساي َمن يتال ان العلمتاء 
 هذا..

ولكن حني يُقال ان احلّكام هم التذين ُيشتّرع ن ويُ الت ن  يتربز التستاؤل: ان العلمتاء هتم التذين ييّسترون هلتم هتذا 
 ويربّسونه..!!

  احلكتتتم عتتتن  متتتا هتتتي األعتتتباب التتتيت دَعتتت  إىل إطتتت ق احلكتتتم علتتتى احلّكتتتام  ومتتتا هتتتي الصتتت اسف التتتيت صتتتر 
 العلماء..!

 وجزاثم اهلل ثّل َ   وال تنس ين من دعائكم
 

 اجل اب : 
ان  تعلم يا اَي الكرمي ان التكف  حكٌم شرعيٌّ ثسائر احكام الشريعة  يُتلّقى عن الشريعة ويريب  بالدليل من 

 الكتاب والسنة.
ثفراك   إننا جيب ان نعتقد انه ثفٌر وحنكم    إبا  ب  ث ن العمل )ويدَل يف ي لنا "العمل" : الق ل او االعتقاد(
 بذلك ونق ل إن العمل الف ين ثفٌر  إىل آَر ما يلزمنا من الرباءخ منه.

 ويك ن هذا العمل عبباك للحكم على صاحبه )العامل( بالكفر.
 عتتل  وجتتاءت الشتتريعة بتتإط ق القتت ل بتتأن : متتن  عتتل ثتتذا  دتت  ثتتا ر   تتنحن تبعتتاك للشتتريعة نطلتتق القتت ل بتتأن َمتتن

 العمل الف ين )الذي ه  ثفٌر( ثا ٌر.
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ذ الشرص املعني )زيد   او عمرو   او بكر ...اخل( الذي ويع منه هذا العمل الذي ه  ثفٌر هل نكّفره مبعترد 
!  وي ع الفعل الكفري )عبب التكف ( منه  او ان هذا يت ي  على شر ا

 اجل اب : نعم   بلك يت ي  على شر .
املعنّي الذي ويع منه العمل الذي ه  ثفٌر  ال نكفره مبعرد بلك   بل ح  ي َجتتد شرُ  اي ان تكف  الشرص 

 التكف .

 حسنا..
  ما ه  شر  احلكم على املعني بالكفر إبا استكب العمل املكّفر!

اجلتت اب : هتتذه هتتي التتيت نستتّميدا شتترو  التكفتت   َو صتتتدا : تتت  ر اشتتياء معّينتتة )تستتمى شتتروطاك( وتنتفتتي اي 
 عدم يف الشرص اشياء معّينة )تسّمى م انع(.تن

 تتتلّرص عنتتدنا ان الشتترص املعتتنّي التتذي ويتتع منتته العمتتل التتذي هتت  ثفتتٌر  ال حنكتتم بأنتته ثتتا ٌر َتتاس  متتن ملتتة 
 ا ع م إال إبا ت  رت شرو  معّينة وانعدمْ  م انع بلك.

 ما هي هذه الشرو  وتلك امل انع!
تفدتيم اصتل املستألة ت طلتة للعت اب علتى الستمال  وال نريتد التط يتل بتحريتر  هذا يُعَرف يف بابته  وإمنتا مرادنتا هنتا

 هذه املباح .
  دذه هي القاعدخ العامة.

 يبقى ان يقال : هناك من األعمال اليت هي ثفتٌر متا ال ُيستأل عتن تت  ر شترو  وانتفتاء م انتع يف حتق الشترص 
القاعتدخ   بتل للعلتم بتت  ر الشترو  وانتفتاء امل انتع يف  املعني املرتكب هلا لكي حنكم عليه بالكفر  ال الخنرام هذه

 حقه.
مريال : شترص مستلٌم عت ّي نعر ته يف ثامتل يت اه العاديتة ّت  متعتر،  ثتراه متن جدتة ثتا رخ ضاملتة تضتطره هلتذا 
روجته متن امللت ة الفعل  سايناه ومسعناه يسب اهلل تعاىل ويسب األنبياء والدين والشريعة  ويدزا بته  حنكتم بكفتره َو

مباشرخ بدون ت ي . ملابا ! للعلم بت  ر الشرو  وانفاء امل انع يف حق مريله  بتدليل اننتا لت  علمنتا انته جمنت ٌن متري  
   إننا ال نكفره )لعدم وج د شر  العقل حينلذ  ووج د ضده وه  مانع اجلن ن(  ول  ثتان عتكراناك  تإن تكفت ه 

 ه  مل َ ف بني الفقداء  وهكذا يَ على هذا.
 ن نأيت للع اب على السمال : واذ

  نحن عندنا مسألتان : 
)املسألة األوىل( : مسألة احلكتام اليت م التذين حيكمت ن بالياعتق العصتري  وينبتذون الشتريعة  وي الت ن الكفتاس متن 
الصليبيني ّو هم  وحياسب ن الدين ماسبة على ،يتع األصتعدخ ال مكتن ان تكت ن إال ثفتراك وليست  جمترد  ست ق  

ي جتتتد يف بعضتتتدم انتتت اع َاصتتتة متتتن اعتتتباب التكفتتت  : ثالعلمانيتتتة واأل كتتتاس والريقا تتتات والن تتتتَحل الكفريتتتة   ويتتتد
ثالق مية والبعرييتة وال طنيتة )يف صت سها املكفترخ  ألن بعتت هتذه األمستاء  يدتا تفصتيل يف األصتل( او النصت ية او 

 ّ  بلك.
 صريح البنّي الذي ال نزاع  يه. دمالء احلكام الشك اهنم متلّبس ن بأن اع من الكفر ال
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 وهم دسجات  مقّل من الكفر ومستكرير   والعياب باهلل.!
 وهل ت  رت الشرو  وانتف  امل انع لكي حنكم عليدم بالكفر !

 اجل اب : نعم   ب  شك.!
  نحن حكمنا على همالء احلكام بالكفر واخلرو  من ملة ا ع م.

ََ اهلُل علتى يلبته  واعمتاه عتن نت س  وهذا حكم واضح جلّي يف ّاية الظد س يف الشريعة  وإمنا يَعَمى عنه َمن طمت
 ال حي..!

 نسأل اهلل العا ية والس مة.
)املسألة الريانية( : مسألة "العلمتاء" و "املشتايخ" التذين ال يكّفتترون هتمالء احلكتام التذين تكلمنتا عتندم ويلنتا إن  

ستتلم ن  وان هلتتم واليتتة شتترعية علتتى املستتلمني يف متتاهّلم احلكتتَم بكفتترهم واضتتح جتتداك  ويعتقتتدون اهنتتم حكتتاٌم م
 حَيُرم اخلرو  عليدم...اخل. -من اجل بلك–)بلداهنم وعلطاهنم(  وانه 

  دمالء "العلماء" و "املشايخ" َالف نا يف هذه املسألة ثما ترى.
    في اّلبدا ب  شك.وحنن نعتقد اهنم خمطل ن  وان ي هلم باطل إن ب يكن يف ثل الص س امل ج دخ يف ال ايع

ونعتقتتتد ان عتتتدم تكفتتت  حتتتاثم مريتتتل حستتتو مبتتتاسك  ومريتتتل القتتتذايف  ومريتتتل بتتتن علتتتّي صتتتاحب تتتت نَ  وعبتتتد اهلل 
ايتت ل نعتقتتد ان عتتدم تكفتت  هتتمالء واشتتباهدم والقتت ل  –صتتاحب األسدن وبرويتتز صتتاحب باثستتتان  واشتتباهدم 

 من الشرع و ساد ثب ..!! بأهنم حكاٌم مسلم ن هلم والية شرعية  انه ض ٌل مبني ومروق
لكتتن الستتمال : هتتل حنكتتم علتتى امريتتال هتتمالء "العلمتتاء" و "املشتتايخ" بتتالكفر    نكّفتتترهم بستتبب عتتدم تكفتت هم 

 ألوللك احلكام الذين هم عندنا حكاٌم مرتدون!
 اجل اب : هذا البد  يه من التفصيل.

 م واحد. ننظر يف ثل حالةا )ثل شرص( على حدخ  وال حنكم على اجلميع ـك
والسبب الداعي للتفصيل ان مسألة تكف  همالء احلكام )اعين اعياهنم واشراصدم( هتي مستألة  تت ى ويضتاء  
مبناهتتتا علتتتى االجتدتتتاد   دتتتي متتتن العلتتتم التتتذي عتتتبيله النظتتتر واالجتدتتتاد واالعتتتتدالل  وب تصتتتل إىل حتتتّد العلتتتم 

 الضروسي املقط ع به الذي يكُفتر املرال   يه.
 ل او يف األعم األّلب.هذا إما يف الك

اللدم إال ان ت جد بعت الص س )بعت احلكام( ممتن يكت ن ثفترهم يتد صتاس مقط عتاك بته ممتا يقتال إنته معلت م متن 
الدين بالضروسخ  وجيماع الناس على ثفره  لق خ وصراحة ووض ح واشتداس واعتبانة ثفره   حيندتا حنكتم علتى َمتن 

 ب يكفره بأنه ثا ٌر.
اذن متتن احلكتتام يف ال ايتتع  دتت  متتن النتت ع التتذي بثرنتتاه  إمتتا يف نفتتَ األمتتر  او ـستتب متتا  وامتتا ّالتتب امل جتت د
 يعرف اثريُر الناس.

 ذ هم )احلكام( دسجات يف وض ح ثفرهم وصراحته واعتبانته وي خ حكمنا به.
 وَمن جيعلدم يف دسجة واحدخ وال يفّرق    إنه يكابر وضال  بدهّيات العلم.!
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ي يد اطلق  الق ل مراساك بأن َمن ثان من اهل ليبيا ويعيش  يدا  وبالتايل  د  يعترف القتذايف وهلذا  أنا عن نفس
جيدا  وال ضفى عليه حاله  وثان من اهل العلم  والعيما ممن  تح اهلل عليته مبعر تة  قته الكتتاب والستنة واهلدايتة 

شترعّي جتتب طاعتته وحيتُرم اخلترو  عليته  لطريق السل   ذ ال يكفر القتذايف بتل يقت ل إنته حتاثم مستلم ويّل امترا 
  إن هذا القائل عندي ثا ر َاس  من ملة ا ع م  وال ثرامة  والعياب باهلل.!

 ويكفيين من القدوخ والسل  يف هذه املسألة  تاوى علمائنا وائمتنا يف َطباء بين عبيد الفاطميني.
ن ب 

َ
يكفره ممن يعيش يف بلده ويعر ه ويعرف حالته جيتداك  وبلك لق خ ضد س ثفر القذايف عندنا  وانعدام العذس مل

.  ويعُرف مع بلك العلَم والفقه وليَ لاهلا
 وهلذا ال نكفر ع امَّ الناس لعدم تكف هم للقذايف.

 اما من ثان يعرف حاله جيداك وثان ممن عرَف العلَم والفقه  ذ ال يكفره    دذا احكُم بكفره.
 ح  تتضح به املسألة. وإمنا بثرت هذا على حن  املريال 

 وملزيد االتضاح ياسن بني القذايف مري   وبني حاثم بلد آَر مفم سا ممن حنكم بكفرهم.
 احلاصتتل انتته البتتد متتن التفصتتيل يف هتتمالء الشتتي ا التتذين ال يكفتترون هتتمالء احلكتتام ويعتقتتدون اهنتتم اوليتتاء امتت س 

 يفت ن هلم ويعين هنم وي ال هنم. شرعي ن للمسلمني  وحيّرم ن اخلرو  على طاعتدم وعلطاهنم  و 
 والتفصيل ثاذيت : 

تتن هتتمالء العلمتتاء واملشتتايخ انتته جمتدتتٌد مريتتد للحتتق متحتتّر للرتت  والصتت اب  وان ضننتتا انتته متت  متتا  -  متتن عر نتتا ما
ـستب متا –ضدر له احلق وبان دليله اَذ به وَتسك  وان هذا ه  ما اداه إليه اجتداده ونظتره  متع بذلته وعتعه 

يف معر ة احلتق   إننتا نعتذسه وال نكفتره  إمنتا حنكتم علتى ي لته و علته مبتا  -نا من حاله وما نعرف من ع تهيظدر ل
يستحقه من وص  البط ن والض ل  لكن ال نكفره  بل وال نفّستقه مبعترد اجتدتاده هتذا  بتل نعتقتد انته َطتأ  

 ثسائر اَطاء اجملتددين.
انه خب ف بلك   ال يبح  عن احلق وال يتحّرى الص اب  وانه يد  واما َمن عر ناه مندم )العلماء واملشايخ( -

يام  عليه احلعة يف اعتبانة حال همالء احلكام املرتدين  ولكنه يتبع ه اه ويعمل لدنياه  وال يبايل بدينته   دتذا 
ستب دسجتتة وضتت ح ثفتتر بلتتك احلتتاث م حنكتم عليتته إمتتا بتتالكفر وإمتتا بالفست ق  ـستتب متتا استكبتته متتن ا عتتالا  ـو

ٌَ لتته  وجيتت ز احلكتتم عليتته بالنفتتاق بتت  شتتكا   تتإن احلكتتم بالنفتتاق يقتتع بأعتتدل وايتتل متتن هتتذا  التتذي هتت  م بتت
 بكري .!

 دتتذا هتت  التفصتتيل التتذي اساه صتت اباك  والتتذي تتتدل عليتته التتدالئل متتن الكتتتاب والستتنة ومتتا يف معناأتتا  والق اعتتد 
 العلمية والفقدية املتقرسخ عند اهل العلم.

 ملقام : وحنن يف هذا ا
 حنتا  إىل ان نشرح عباسخ العلماء "َمن ب يكفر الكا ر  د  ثا ر" وبيان حدودها وما  يدا من الفقه.

وحنتا  إىل بيان الفرق بني العلم الضروسي اجملمع عليه إ،اعا يطعياك  والذي يق ل العلماء  يه إنته يكُفتُر خمالفته   
 باالجتداد واالعتدالل. وبني العلم الذي ه  دون بلك والذي ه  املكتسب
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وحنتا  إىل ت ضيح ان ثفر همالء احلكام املعاصرين ه  متن النت ع الريتاين يف األثريتر األّلتب ثمتا يلنتا إن ب يكتن 
 يف الكل  وما يد ي جد من اعتريناءات يف بلك.

 وحنتا  إىل سّد بعت ما يَراُد على هذا الذي يرسناه من إيرادات.
لتت  اسدنتتا التحريتتر  وال يستتعدا ال يتت  والظتترف  وإمنتتا حستتيب يف هتتذا اللقتتاء ان  والكتابتتة يف ثتتل هتتذا اذن تطتت ل

اضع  َ اين ن اخ  دم هلذه املستائل ونت اخ تأمتل وإعتادخ نظتر  وان اعتاهم يف بلتك متع عتائر علمائنتا ومشتاضنا  
 ! إن هذه املسائل يد دَلدا الكري  من اخللل بسبب اَطاء بعت الفض ء من العلماء احملرتمني.

 وعيأيت مزيد إيضاح هلذا يف ما يأيت من اج بة إن شاء اهلل.
 ومع بلك    بأس بذثر تنبيه : 

وه  مسألة مسيلمة الكذاب وامرياله واتباعدم الذين ثفرهم الصحابة وا،ع ا على بلك  وا،ع عليته ثتل علمتاء 
 ا ع م.

،ع ا علتى تكفت  ثتل َمتن آمتن هبتمالء الدجاجلتة  اعلم ان الصحابة ثفروا همالء التباعدم املتنّبلتني الكتاببني   تأ
 الكذابني وتابعدم وناصرهم.

وال شك ان ادعاء النب خ بعد نبينا ممد صلى اهلل عليه وعلم  او اتباع مّدعيدا ثفٌر اثرب خمر  متن ملتة ا عت م 
 إ،اعاك ال َ ف  يه بني اهل امللة  وه  من املعل م من الدين بالضروسخ عند اجلميع.

 ذه هي املسألة اليت ا،ع عليدا الصحابة سض ان اهلل عليدم. د
ومرياهلتا يف عصترنا : طائفتة البدائيتتة البابيتة وطائفتة القاديانيتتة نتربا إىل اهلل متندم   دتمالء ثفتتاس إ،اعتاك  وثفتُرهم ممتتا 

 ُعتتلاتم من الدين بالضروسخ   املرال   يدم بعد معر ة حاهلم ثا ٌر مريلدم.!
حاثم من احلكام الذين ال حيكمت ن بالشتريعة اليت م او استكبت ا نت ايت اَترى معدتا  هتل هتي   دل مسألة تكف 

 يف ي خ تكف  مسيلمة الكذاب واتباعه!
احلق ان هذا ضتل  ثما بثرنتاه   أحيانتا يقترتب احلكتم علتى بعتت احلكتام يف وضت حه وي تته متن حكمنتا علتى 

 مسيلمة واتباعه  واحيانا يك ن بعيدا.
مراساك  إن همالء احلكتام املرتتدين ليست ا علتى دسجتة واحتدخ متن ال ضت ح  ولتيَ احلكتم علتيدم ،يعتا يف وثما يلنا 

 دسجة واحدخ من الق خ.
  َمن ب يراعا بلك ّلاتتط..!

 واهلل اعلم  وبه عز وجل الت  يق.
 ذ نرجع مرخ اَرى إىل تفاصيل السمال   وباهلل املستعان : 

علتتتى احلكتتتم الصتتتادس ـتتتّق احلّكتتتام احلتتتاثمني بفتتت  متتتا انتتتزل اهلل واملتتت الني لليدتتت د  ق لتتتك اَتتتي الكتتترمي : ]تعقيبكتتتا 
والنصتتاسى..  تتإن ثتتان حكمدتتم الكفتتر   متتا التتذي منتتع متتن تكفتت  املشتتايخ التتذين ينتتا ق ن هلتتم ويزعمتت ن اهنتتم 

 مسلمني وامراء شرعيني[
ف  ايتض  حكما علتيدم ـستب متا اي ل : يد تبني لنا مما عبق ان احلكام مرتكب ن ألعمال ومتلبس ن بأوصا

 تعطيه األدلة.
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واملشتتايخ املشتتاس إلتتيدم مرتكبتت ن ألعمتتال اَتترى ومتلبستت ن بأوصتتاف  ايتضتت  حكمتتا آَتتر علتتيدم  ـستت  متتا 
 تعطيه األدلة ايضاك.

 وأا مسألتنا خمتلفتان : 
 األول :  اعل الكفر .

 الرياين : سجل ب يكفره بل سآه مسلماك  وبناء عليه وااله.
 نتكلم يف ثل مسألة مبا يقتضيه العلم والفقه.  نحن

نظرنتتا يف األول   جتتدنا ثفتتره ب احتتا بّينتتا مستتتيقنا يامتت  عليتته الرباهتتني  ووجتتدنا انتته يتتد تتت  رت الشتترو  التت زم 
 ت  رها  وانتف  امل انع ال زم انتفاؤها للحكم عليه بالكفر  وإَراجه من دائرخ ا ع م.

 يرتكب ثفراك ثاألول اصالةك  وإمنا مشكلته انه ب يكفتر بلتك احلتاثم التذي حكمنتا ونظرنا يف الرياين   جدناه  ب
عليتته بتتالكفر   نظرنتتا ملتتابا ب يكفتتره! ونظرنتتا هتتل يستتع اخلتت ف يف تكفتت  مريتتل هتتذا احلتتاثم! او هتت  متتن األمتت س 

 لك...اجملمع عليدا إ،اعا يطعيا  واملعل مة بالضروسخ من الدين    يسع  يدا َ ف! او ّ  ب
  حكمنا على هذا الصن  الرياين وتفاصيله مبا ادانا إليه االجتداد ـسب النظر يف األدلة.

 واهلل امل  ق.
وليس ا ثا رين  وال اضتن احتداك يتد  -منا قني نفاق عمل-وي لك : ]مع العلم اين على ساي َمن يال ان العلماء 

 يال ّ  هذا[
 بذلك الكفر  ثما يد مّر مرياله يف مسألة القذايف.اي ل : بل يد يك ن احلكم ّ  هذا   واعين 

وي لك إهنم منا ق ن نفاق عمل   دذا ايضاك ليَ يعّم اجلميع  بل  يدم املرطئ املعتذوس  ثمتا ان  تيدم الفاعتق 
 الفاجر  و يدم الكا ر  ثما تقّدم ت ضيحه.

لفتتظ النفتتاق اوعتتع متتن الكفتتر والقستتمان األَتت ان )الفاعتتق والكتتا ر( جيتت ز إطتت ق لفتتظ النفتتاق عليدمتتا   تتإن 
واعدل  ملا تقرس مان ان من ضدرت عليه بعت صفات املنا قني   ض  عما ه  ثفٌر  جتاَز إطت ق لفتظ النفتاق 
عليه  واحيانا يك ن هذا ه  املناعب هروباك من اجلزم يف م ضع ا شكال والرتدد  وهتذا متن الفقته املدتم   ليتنبّته 

 له.
ن آيات املنا ق )اي ع ماته( يد بّيندتا لنتا النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم يف األحاديت  وادلة بلك ثري خ معرو ة   إ

النب يتتة الصتتحيحة املعرو تتة  وبتتنَي القتترآن الكتترمي صتتفاتا املنتتا قني تبيينتتا ثتتام  متتا تتترك شتتيلاك مندتتا إال ثشتتفه  وال 
متات ب ضت ح وجت ء او ثريترْت عيما يف ع سخ الت بة املقشقشة الَبح د الفاضحة    من ضدرت عليته تلتك الع 
 واجتمع   أطلق عليه احٌد وص  النفاق ّ خ على الدين ومحية له   قد اصاب.

انه يد  -جمتددين-ويد ويع من الصحابة سضي اهلل عندم وص  َمن ضدرت عليه بعت ع مات النفاق او ساوا 
 نا َق  بأنه منا ق  يف حضرخ النيب صلى اهلل عليه وعلم ويف عدده.

 ي ل عمر حلاطبا : دعين يا سع ل اهلل اضرب عنقه  إنه منا ق.مندا 
 ومندا ي ل اعيد بن حض  لسعد بن عبادخ ولكنك منا ق جتادل عن املنا قني

 ومندا ي ل معاب بن جبل عن الرجل الذي َر  من ص ته معه إنه منا ق
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 ّو ها ثري ..
 وهذه األحادي   يدا  ائدتان : 

ي بلك يف ثل هذه األمريلة ثان ا خمطلني  لكندم ُعتذسوا للتأول واالجتداد  وألن دا عدتم  الفائدخ األوىل : ان يائل
 ثان ه  الف خ على الدين واحلمية له.

"ويتتال شتتيخ ا عتت م ابتتن تيميتتة بعتتد ان بثتتر حتتدي  ) ال ترجعتت ا بعتتدي ثفتتاساك يضتترب بعضتتكم سيتتاب بعتتت ( 
هبا احدأا ( يال : ) وهذه األحادي  ثلدا يف الصتحاح   وحدي  ) إبا يال املسلم ألَيه: يا ثا ر    قد باء 

وإبا ثان املسلم متأوالك يف القتال او التكف  ب يكفر بذلك  ثما يال عمر بتن اخلطتاب حلاطتب بتن ايب بلتعتة : 
يا سع ل اهلل   دعين اضرب عنق هذا املنا ق   وب يكفر النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم ال هتذا وال هتذا   بتل شتدد 

 ( 3/284اهت جمم ع الفتاوى )…( لعميع باجلنة ل
ويال ابن القيم سمحته اهلل   يف زاد املعتاد )  صتل يف ا شتاسخ إىل متا يف  تتح مكتة متن الفقته( : ) و يدتا ان الرجتل 
ضباك هلل وسع له ودينه ال هل اه وحظه    إنه ال يكفر بذلك   بل ال  إبا نسب املسلم إىل النفاق والكفر متأوالك ّو

أذ بتته   بتتل يريتتاب علتتى نيتتته ويصتتده   وهتتذا خبتت ف اهتتل األهتت اء والبتتدع    تتإهنم ُيكفتترون ويبتتدع ن ملرالفتتة يتت
 ( 3/423اه ائدم وبدعدم وحنلدم   وهم اوىل بذلك ممن ثفروه وبدع ه ( اهت )

ن ( يف   ائتتد احلتتدي  التتذي  يتته يتت ل القائتتل عتتن مالتتك بتت1/523ويتتال احلتتا ظ يف الفتتتح يف ثتتتاب الصتت خ ) 
الدَشن إنه منا ق جيادل عن املنا قني : ) وان من نسب من يظدر ا ع م إىل النفاق وحن ه بقرينتة تقت م عنتده 
  ال يكفتتر بتتذلك وال يفستتق بتتل يعتتذس بالتأويل(".اهتتت مستتتفاد متتن الري  ينيتتة للشتتيخ ايب ممتتد املقدعتتي  تتر  اهلل 

 عنه.
 ريل هذه احلاالت من إط ق الكفر.الفائدخ الريانية : ان إط ق النفاق اَ  واوىل يف م

وهذا لعله واضح من ثريرخ امريلته خب ف لفتظ الكفتر   إنته يليتل  ويتد وسد يف بعتت سوايتات يصتة حاطتب سضتي 
اهلل عنه ان عمر سضي اهلل عنه يال : "... قد ثفر"   لكن األثرير يف سوايات هذا احلتدي  هت  إطت ق النفتاق  

 ولعله ه  احملف ض واهلل اعلم.
لفظ النفاق اوعع   إنه يصدق على النفاق األصتفر ) ويتد يستمى العملتّي ( ويصتدق علتى النفتاق األثترب  وألن

 وه  نفاق االعتقاد  الذي ه  إضداس ا ع م وإبطان الكفر  والعياب باهلل.
 اللدم إنا نع ب بك من الكذب والرياء والنفاق والشقاق وعيئ األَ ق  يا سب العاملني.. آمني

لدسس السنية  يف ا ناء ث م للشيخ عليمان بن الشيخ عبتد اهلل بتن الشتيخ ممتد  اي بتن عبتد ال هتاب  جاء يف ا
 سمحدم اهلل تعاىل :

 "املسألة اخلامسة: هل يقال ملن اضدر ع مات النفاق ممن يدعي ا ع م انه منا ق  ام ال! 
تذالهنم عنتد اجل اب: انه من ضدرت منه ع مات النفاق الدالتة عليته  ثاستتداده ع نتد التحزيتب علتى املتممنني  َو

اجتمتتتاع العتتتدو  ثالتتتذين يتتتال ا: لتتت  نعلتتتم يتتتتاالك التبعنتتتاثم  وث نتتته إبا ّلتتتب املشتتترث ن التعتتتأ معدتتتم  وإن ّلتتتب 
املستتلم ن التعتتأ إلتتيدم  ومدحتته للمشتترثني بعتتت األحيتتان  ومتت االةم متتن دون املتتممنني  واشتتباه هتتذه الع متتات 

 ت للنفاق  وصفات للمنا قني   إنه جي ز إط ق النفاق عليه  وتسميته منا قاك. اليت بثر اهلل اهنا ع ما
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ويتتد ثتتان الصتتحابة  سضتتي اهلل عتتندم  يفعلتت ن بلتتك ثريتت اك  ثمتتا يتتال حذيفتتة  سضتتي اهلل تعتتاىل عنتته : "إن الرجتتل 
مالتتك لتتذلك  ليتتكلم بالكلمتتة يف عدتتد سعتت ل اهلل صتتلى اهلل عليتته وعتتلم  يكتت ن هبتا منا قتتاك" وثمتتا يتتال عتت ف بتتن

املتتتكلم بتتذلك الكتت م القبتتيح : "ثتتذب   ولكنتتك منتتا ق" وثتتذلك يتتال عمتتر يف يصتتة حاطتتب : "يتتا سعتت ل اهلل 
دعين اضرب عنق هذا املنا ق" ويف سواية : "دعين اضرب عنقه  إنه منا ق" واشباه بلك ثري   وثذلك يال اعيد 

 منا ق  جتادل عن املنا قني". بن حض  لسعد بن عبادخ ملا يال بلك الك م : "ثذب  ولكنك 
ولكن ينبفي ان يعرف : انه ال ت زم بني إط ق النفاق عليه ضاهراك  وبني ث نه منا قاك باطناك   إبا  عتل ع متات 
النفتتتاق  جتتتاز تستتتميته منا قتتتاك ملتتتن اساد ان يستتتميه بتتتذلك  وإن ب يكتتتن منا قتتتاك يف نفتتتَ األمتتتر  ألن بعتتتت هتتتذه 

خمطلتاك ال علتم عنتده  او لقصتد ضتر  بته عتن ث نته منا قتاك   متن اطلتق عليته النفتاق ب األم س يد يفعلدا ا نستان 
ينكتر عليته  ثمتتا ب ينكتر النتتيب صتلى اهلل عليتته وعتلم علتتى اعتيد بتن حضتت  تستميته عتتعداك منا قتاك  متتع انته لتتيَ 

   إنته ال يكت ن مبنا ق  ومن عك  ب ينكتر عليته  خبت ف املذبتذب التذي لتيَ متع املستلمني  وال متع املشترثني
 إال منا قاك. 

واعلم انه ال جي ز إط ق النفاق على املستلم بتاهل ى والعصتبية  او لك نته يشتاحن سجت ك يف امتر دنيتا  او يبفضته 
 لذلك  او لك نه ضال  يف بعت األم س  اليت ال يزال الناس  يدا خمتلفني.

نتيب صتلى اهلل عليته وعتلم  تيمن سمتى مممنتاك  ليحذس ا نستان اشتد احلتذس   إنته يتد صتح يف بلتك احلتدي  عتن ال
بكفر  د  ثقتله  وإمنا جي ز متن بلتك متا ثانت  الع متات مطتردخ يف النفتاق  ثالع متات التيت بثرنتا واشتباهدا  

 خب ف مريل الكذبة والفعرخ وحن  بلك  وثان يصد ا نسان ونيته إع ء ثلمة اهلل ونصر دينه"اهتتت
حلّكام هم الذين ُيشّرع ن ويُ ال ن  يربز التساؤل: ان العلماء هم الذين ييّسترون وي لك : ]ولكن حني يُقال ان ا

 هلم هذا ويربّسونه..!![
 اي ل : ي ال ن يد عر ناها  وتقدم اجل اب عندا.

  ما معو يشّرع ن! 
ايضتا إن ثان املقصت د اهنتم يضتف ن علتيدم الشترعية بقت هلم إهنتم حكتام مستلم ن واوليتاء امت س للمستلمني   دتذا 

 يد تقدم اجل اب عنه  على التفصيل الذي بثرناه َتاماك.
وإن ثان املراد اهنم يشّرع ن هلم األحكام اي مما ب يتأبن بته اهلل   دتمالء يكفترون حيندتا متن هتذا البتاب : بتاب 

 التشريع من دون اهلل   دذه مسألة اَرى مستقلة.
 واضن مرادك ه  األول.

سونه"   "هذا" ما ه ! هل املقص د اهنم ييسرون هلم الكفر الذي هم وايع ن  يه وما معو "ييّسرون هلم هذا ويرب 
تت  بلتتك(  متلّبستت ن بتته )وهتت  احلكتتم بتتالق انني ال ضتتعية واأل كتتاس العلمانيتتة واملتتذاهب الكفريتتة واملتت االخ للكفتتاس ّو

 ويسّ ّ نه هلم ويق ل ن هلم إن هذا جيد ح ٌل لكم!
 ناه  د  ثفٌر   و اعل بلك ثا ٌر.! إن ثان املقص د ه  هذا الذي بثر 
 وإن ثان املقص د ّ  بلك  ما ه !

 وامل ج د يف ال ايع هذا وهذا.
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اعتتين َمتتن يعتترف ان هتتذه األعمتتال التتتيت ويتتع  يدتتا احلكتتام ثفتتٌر  لكنتتته ال يكفتترهم بتتزعم اهنتتم ب تتتت  ر الشتتترو  
 للحكم عليدم بالكفر.

   دتتذا يتتد يتتربس هلتتم  وييّستتر هلتتم  بتتدع ى الضتتروسخ او حنتت  وي جتتد َمتتن يقتت ل إن ا عتتاهلم تلتتك ليستت  ثفتترا اصتت ك 
 بلك  ويفيت هلم باستكاب تلك األعمال اليت يام الدليل على اهنا ثفٌر . 

 نسأل اهلل العف  العا ية ونع ب باهلل من اخلذالن.
 وحنن ننظر يف حالة وحنكم عليدا مبا تستحق شرعاك  وحنتا  ونطلب الس مة والعا ية ما امكن.

ي لك : ] ما هي األعباب اليت دَع  إىل إط ق احلكم علتى احلّكتام  ومتا هتي الصت اسف التيت صتر   احلكتم و 
 عن العلماء..![ 

 اي ل : تصل اجل اب على هذا مما تقدم   لكن ال بأس بزيادخ ا يضاح :
يصرف عتندم حكتم الكفتر    احلكام استكب ا املكفرات البّينة اليت عندنا من اهلل  يدا برهان  وب يكن هلم عذسٌ  -

مبعو انه يتد تت  رت الشترو  وانتفت  امل انتع للحكتم علتيدم بتالكفر   حكمنتا علتيدم بتالكفر  علتى بصت خ وبّينتة 
 وهلل احلمد.

-والعلمتتاء املشتتاس إلتتيدم ب يرتكبتت ا متتا هتت  ثفتتر باألصتتالة  إمنتتا هتتم ب يكفتتروا بلتتك التتذي حكمنتتا عليتته حنتتن  -
متتتندم ايضتتتا   تتتنحن جمتدتتتدون يف احلكتتتم علتتتى هتتتمالء احلكتتتام بتتتالكفر  وخمالف نتتتتا  بتتتالكفر  اجتدتتتادا -اجتدتتتادا

جمتدتتتدون يف عتتتدم تكفتتت هم.. هتتتذه هتتتي املستتتألة يف صتتت سةا البستتتيطة  وال ينطبتتتق علتتتيدم ي لنتتتا : )متتتن ب يكفتتتر 
لكتتا ر الكتتا ر  دتت  ثتتا ر( ملتتا تقتترس يف م ضتتعه متتن ان املقصتت د بتتذلك هتت  الكتتا ر املقطتت ع بكفتتره اجملمتتع عليتته ثا

األصلي او املرتد املصرّح بانتقاله عن ديتن ا عت م  ومتا يف ي تته  وان متداس هتذه العبتاسخ )القاعتدخ( علتى تستمية 
الكفتتر إعتت ماك   رجعتت  إىل معتتو التكتتذيب ـكتتم اهلل والكفتتر با متتان  يتتال اهلل تعتتاىل : }ومتتن يكفتتر با متتان 

: }ويق لتت ن للتتذين ثفتتروا هتتمالء اهتتدى متتن التتذين آمنتت ا  قتتد حتتبط عملتته وهتت  يف اذَتترخ متتن اخلاعتترين{ ويتتال 
 عبي { ويال : } من يكفر بالطاّ ت ويممن باهلل  قد اعتمسك بالعروخ ال  قى ال انفصام هلا{.

 
ويلتت  : "هتتذه هتتي املستتألة يف صتت سةا البستتيطة" ألنتته يتتد ت جتتد صتت سٌخ يكتت ن  يدتتا احلكتتم بتتالكفر علتتى بعتتت 

لضتروسي املقطت ع بته اجملمتع عليته  ثمتا لت  صترّح حتاثم متن احلكتام باالنتقتال متن احلكام مما يدَل تت  العلتم ا
دين ا ع م إىل دين آَر  او  عل الكفر البنّي ال اضح اجللتي التذي ال ضتلت  النتاس  يته البتته )ال يف  ب تته وال 

تملتة  علنتا بتدون م اسبتة يف داللته وحكمه( ثسّب اهلل وسع له ودينه واالعتتدزاء بته بأوضتح العبتاسات ال بعبتاسخ م
وال إَفاء مع تكراس بلك مري ..!  دذا حينلذ يك ن احلكم عليه بالكفر من العلتم الضتروسّي   ويكفتُر املرتال  

  يه. 
 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل  ونسأل اهلل الس مة.
.  واهلل اعلم واحكم  واعتففر اهلل من ثل بنبا
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 عمال األا : باير عني الشيعة 
  الرمحن الرحيم بسم اهلل

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 
 حياك اهلل شيرنا الفاضل 

 عمال األا الفاضل ابا جلني مدم جداك وحنن بانتظاس إجابتكم عليه وبشيء من التفصيل 
 ألن هذا امل ض ع إعتشكل على ثري  من اجملاهدين وانا واحد مندم 

 م ات وبفت النظر عما إبا ثان ا من األحياء او األ
  الذي نريده احلكم الشرعي يف هذه املسألة 

 ومرياالك مدداك الشيخ ابن عرييميني.. والشيخ ابن باز ..!! 
 ناصروا احلكام اخل نة الكفرخ املرتدين وةعم ا على اجملاهدين وعلق هم بألسنة حداد 

 و تاويدم الباطلة الص تية والكتابية يف م ايعدم ما زال  تشدد عليدم 
  ايع وهذه الص سخ ما زال  تتكرس يف ويتنا احلاضر وهذا ال

 كي  حنكم على هذه الفلة ! بفت النظر ايضا عتن مكتانتدم العلميتة و عظمتة مملفتاةم وثريرةتا ومدمتا ثانت  
 األعباب ..

 جزاثم اهلل َ اك عنا وعن املسلمني ،يعا 
 اللدم آمني 

 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 
 ]ايتباس:
 ص  ب اعطة اباجلنياسعل ا

 شيرنا الكرمي:
 تعقيبكا على احلكم الصادس ـّق احلّكام احلاثمني بف  ما انزل اهلل وامل الني لليد د والنصاسى..

 إن ثتان حكمدتم الكفتر   متا التذي منتع متن تكفت  املشتايخ التذين ينتا ق ن هلتم ويزعمت ن اهنتم مستلمني وامتراء 
 شرعيني..

وليست ا ثتا رين  وال اضتن احتداك يتد يتال ّت   -منتا قني نفتاق عمتل-يتال ان العلمتاء  مع العلم اين على ساي َمن
 هذا..

ولكن حني يُقال ان احلّكام هم التذين ُيشتّرع ن ويُ الت ن  يتربز التستاؤل: ان العلمتاء هتم التذين ييّسترون هلتم هتذا 
 ويربّسونه..!!
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هتتتي الصتتت اسف التتتيت صتتتر   احلكتتتم عتتتن   متتتا هتتتي األعتتتباب التتتيت دَعتتت  إىل إطتتت ق احلكتتتم علتتتى احلّكتتتام  ومتتتا
 العلماء..!

 وجزاثم اهلل ثّل َ   وال تنس ين من دعائكم.[
 

 اجلتتتت اب : 
 احلمد هلل   تقدم معظم اجل اب على عمال اباجلني   نسأل اهلل ان ينفع به.

نتتاه يف اجلتتت اب  نتتأيت إىل املريتتال التتتذي اوسدتتته يتتا اَتتتي الكتترمي   وهتت  با ،تتتال ال ضتتر  عتتن التفصتتتيل التتذي بثر 
 السابق  وحاصله ان الشيرني املذث سين سمحدما اهلل ّو هم من اهل العلم ويع مندم األشياء اذتية : 

ب يكفتتروا بعتتت احلكتتام التتذين حكمنتتا علتتيدم حنتتن بتتالكفر )وانتتا اتعّمتتد هنتتا يف مقتتام التفدتتيم ان اعتترّب هبتتذا  -
ز علتتى ان مستتألة تكفتت هم هتتي مستتألة  تتت ى ويضتتاء الشتتكل : "التتذين حكمنتتا علتتيدم حنتتن بتتالكفر"   لكتتي اسثتت

مبنية على اجتدتاد  ويت يل "حنتن" اعتين بته هتذا الفريتق التذي حكتم بتالكفر علتى هتمالء احلكتام  وعلتى ساس هتذا 
 الفريق علماء ثباس اج ء جمتددون( .. مبعو ان همالء الشي ا َالف نا يف هذه املسألة يف بعت احلكام.

الشتتي ا املشتتاس إلتتيدم اعتتتربوا اوللتتك احلكتتام حكامتتاك مستتلمني اوليتتاء امتت س للمستتلمني   بنتتاء عليتته  تتإن هتتمالء -
 ووال هم وناصح هم  ودَل ا ت  واليتدم والسمع والطاعة هلم  وبايع هم  وحّرم ا اخلرو  عليدم...اخل

وإزالتتتة  لمتتتا يامتتت  طائفتتتة متتتن املستتتلمني علتتتى اوللتتتك احلكتتتام جتاهتتتدهم وتنابتتتذهم بالستتتي  وتتتتاول َلعدتتتم  -
حكمدم  مابا  عل اوللك الشي ا املشاس إليدم! ويف ا ضداك هلذه الطائفة اجملاهدخ ألوللك احلكام  وا ت ا بتحترمي 
هذا اخلرو   الذي نسّميه حنن ـستب اصت لنا ومتا عنتدنا متن القناعتة جدتادا  امتا هتم  لتم يتروه جدتاداك  بتل ساوه 

ع ى انتتته إ ستتتاد ولتتتيَ إصتتت حاك  وانتتته َتتترو  علتتتى حتتتاثم َروجتتتاك ّتتت  مشتتتروع  وهنتتت ا عنتتته وشتتتّنع ا عليتتته  بتتتد
 مسلم...اخل حكاية مذهبدم.

  أن  ترى ثي  تشريص القضية.
 وان ما ويع من همالء الشي ا جاسا على اص هلم.
 لكنه عندنا َطأ  ألنه انبو على َطأ وباطل.

حنتتن وهتتم يف بلتتك  ثتتان متتن  أصتتل اخلتت ف هتت  يف تكفتت  هتتمالء احلكتتام واحلكتتم علتتيدم بتتالردخ   لمتتا اَتلفنتتا 
 الطبيعي ان  تل  بناءاتنا على بلك اخل ف.

 أص ل العلم والفقه وادلته تقضي علينا بأنا ال نكّفتتر هتمالء الشتي ا  متادم ا صتادسين عتن اجتدتاد َالف نتا  يته  
 يكفتتر ومادامتت  مستتألة تكفتت  اوللتتك احلكتتام مستتألة اجتداديتتة وليستت  متتن ضتتروسيات التتدين اجملمتتع عليدتتا التتيت

 خمالفدا.
 بل خنطئ الفعل  ونعطيه دسجته يف اخلطأ  لكن ال جي ز تكف  صاحبه مبعرد بلك  ثما عبق التفصيل.

  دذا ه  احلق يف هذه املسألة  وه  العدل والقسط إن شاء اهلل.
ومدمتتتا ثانتتت  بشتتتاعة امل ايتتت  التتتيت صتتتدست عتتتن اوللتتتك الشتتتي ا  وانبنتتت  علتتتى متتتذهبدم واَتيتتتاساةم العلميتتتة 

اجتداداةم  ومدما ويف ا ضدنا وحاسب نا   ليَ من اعباب تكف  املسلم جمرد ان يق  ضتدنا وحياسبنتا   تنحن و 
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لسنا انبياء ال يصدس عنا إال احلتق  بتل حنتن متن ،لتة البشتر ّت  املعصت مني خنطتئ ونصتيب  ومتا نعملته ومناسعته 
 ه  منس ٌب إلينا ال إىل الشرع بالضروسخ.!

ن اخلتت ، يف التفاصتتيل  ملتتابا َالفنتتا اوللتتك الشتتي ا! ومتتا دسجتتة هتتذا اخلتت ف واعتبتتاسه!  دتتذا علتتى ا ،تتال دو 
 ....اخل تلك التفاصيل.

 دتتذه  تلتت  متتن حتتال إىل حتتال اَتترى   ومتتن صتت سخ ومستتألة إىل صتت سخ ومستتألة اَتترى  وحنتتتا  إىل التفصتتيل 
 والنظر يف ثل حالة على حدخ  وإعطائدا حقدا.

 احلكام بناء على َ  ه معنا يف اصل احلكم يف املسألة نظرياك )علميّتاك( ثمتا يف حالتة  دناك َمن َالفنا يف تكف 
الشيخ ابن باز الذي يرى احلكم بف  ما انزل اهلل من الدعات  والق انني ال ضعية معصية ّ  ثفر     يكفر هبتا 

 إال بشر  االعتح ل ثسائر املعاصي.
اسدا األي ال يف املسألة  واضدرها  ساداك  وانه يت ل شتاب خمتال  للحتق  ال  ومعل م بط ن ي له و ساده   وانه من

 يلتف  إليه  لكن ال نق ل يف الشيخ إال اهنا زلة منه  وإن ثان  زلة ثب خ.!!
وهنتاك َمتتن ي ا قنتتا يف األصتتل النظتتري للمستتألة )تكفتت  امريتال هتتمالء احلكتتام احلتتاثمني بتتالق انني ال ضتتعية( ولكتتن 

 نزال احلكم عليدم  بدع ى الشرو  وامل انع...اخلضالفنا يف ا
ويف بعت احلاالت القليلتة هنتاك َمتن ضالفنتا بنتاء علتى دعت اه عتدم  بت ت الفعتل املكفتر علتى احلتاثم  ثمتا يق لته 

 البعت يف حكام اجلزيرخ مري .
 !وال ندعي اننا هنا منلك احلق واليقني الكامل واننا حسمنا األمر  وب يعد لقائل مقال..

 إنين اعرف ان هدنا الكري  من ا يرادات على ث منا يف همالء العلمتاء واملشتايخ  والمكتن يف هتذه األج بتة ان 
 نأيت على ثل شيء  لكن حسبنا التمسك بأوضح وا ب  ما عر نا  والتنبيه على املدمات.

بستبب الفتنتة التيت دَلت   نعم هناك الكري  من الشتك ك يف الكريت  متن العلمتاء  وضتعف  الريقتة بكريت ين متندم 
عليدم متن جدتة مقاسبتة الستلطان  ومتن جدتة التدنيا واألهت اء ّو هتا   العلمتاء هتم نتاٌس متن النتاس  بشتر ثكتل 
البشر  نعم هلم مزية وشرٌف و ضل  لكن هذا ثلته مقيتد مبتا إبا اطتاع ا اهلل تعتاىل وايتام ا التدين وو ت ا املقتام ثمتا 

َرا تصيبدم الفنت ويناهلم الضع  ويد يسقط ن ويد ينحر ت ن ويفستدون  ثمتا امرهم اهلل  لكن هم بشٌر اوال وآ
بتتنّي لنتتتا اهلل وسعتت له وثمتتتا هتتت  مشتتاهد يف احلتتتَ معلتت م  ويف هتتتذه األزمتتتان  تتإن الفستتتاد يف هتتذه الطبقتتتة  طبقتتتة 
مة العلماء  ه  من معايد الفساد يف امتنا لألع   ول  صلح  هذه الطائفة مبعو : صلح اثريرها لصلح  األ

بتإبن اهلل  متع ان الصتاحلني متن العلمتاء ـمتد اهلل م جت دون يف ثتل حتني ال ضلت  متندم زمتان  بفضتل اهلل تعتتاىل 
ومنته ولطفه  لكنا اذن الفالب حقا ه  الفستاد ويلتة التدين واال تتتان والفستاد وعتدم األمانتة  نستأل اهلل العا يتة 

 طن إىل مت طن  لكتن ث منتا إمنتا هت  با ،تال يف عمت م والس مة  وهتذا ضتلت  نستبته متن بلتد إىل بلتد ومتن مت
 األمة واوطان املسلمني.

ويتتت يل اعتتت ه : " أصتتت ل العلتتتم والفقتتته وادلتتتته تقضتتتي علينتتتا بأنتتتا ال نكّفتتتتتر هتتتمالء الشتتتي ا  متتتادم ا صتتتادسين عتتتن 
التدين اجملمتع  اجتداد َالف نا  يه  ومادام  مسألة تكف  اوللك احلكام مسألة اجتدادية وليس  من ضتروسيات

عليدا اليت يكفر خمالفدا" ه  معو ما عبق ت ضيحه من ان تكف  همالء احلكام احلتاثمني لتب د املستلمني اليت م 
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تتتدت حالتتة  هتتي مستتألة  تتت ى ويضتتاء عتتبيلدا االعتتتدالل  ويلنتتا إن هتتذا هتت  األصتتل واألثريتتر األعتتم  وانتته إبا وجا
تتتع عليتته النتتاس  يكتت ن  يدتتا ثفتتر احلتتاثم ممتتا يقتتال  يتته إنتته متتن امل قطتت ع بتته املعلتت م متتن التتدين بالضتتروسخ  وممتتا جُيما

 حيندا نكّفتر َمن ب يكّفره من "العلماء" ّو هم  ويرسُت اع ه ان هذه الص سخ م ج دخ جزئيتاك يف حالتة القتذايف 
  بالنسبة  نسان ياتله اهلل   إن اتضاح ثفره وثريرخ اعبابه )املكفرات اليت ه  متلبَ هبا( وتكرسها واعتمراسها  ه

تتدت حتاالت يكت ن  يدتا   من اهل العلم يعيش يف نفَ البلد  ه  من العلتم الضتروسي  واهلل اعلتم   وثتذا لت  وجا
ثفتتر احلتتاثم اوضتتح واضدتتر وانفتتى ألي شتتبدة وعتتذس  ثمتتا مريلنتتا اعتت ه مبتتن يصتترّح بتتاخلرو  واالنتقتتال متتن ملتتة 

 نية  وما شابه بلك.ا ع م ويسبدا ويستدزئ هبا وباهلل تعاىل وسعله ع 
وي يل : " ومادام  مسألة تكف  اوللك احلكام مسألة اجتدادية وليس  من ضروسيات الدين اجملمتع عليدتا التيت 

 يكفر خمالفدا" إمنا ثان  هذه املسألة ثذلك ألهنا مبنية على النظر من عدخ جدات : 
 من جدة  ب ت األعباب املكفرخ على الشرص املقص د يف ال ايع. -
 من جدة اهنا صرحية ال تتمل. -
 من جدة  ب ت ث هنا اعباباك مكفرخ شرعاك )ليس   سقا  او ثفراك دون ثفرا مري (. -
 من جدة انتفاء العذس يف حقدم )ت  ر الشرو  وانتفاء امل انع(. -

ُ   كلما ي يْ  واتضح  واعتبان  جداك هذه اجلدات يف حق الشرص ثان احلكم بكفره اوضح وثتان املرتال
 يه مستحقا لل م واملماَذه اثرير  إىل ان يصل مست ى اجلزم بكفره )احلاثم( إىل مست ى العلم الضروسي   ينال 

 املرالُ   يه اعلى دسجات املماَذخ وهي التكف .!
 وثلما ضعف  جدات النظر تلك  ثان ل منا للمرال   يه ـسبدا.

 واهلل اعلم.
 ه  املرتّجح من عدخ وج ه :  وهذا الذي يلته يف مسألة همالء الشي ا

)اوهلتتتا( االحتيتتتا  للتتتدين   تتتإن مستتتائل التكفتتت  متتتن اصتتتعب املستتتائل التتتيت ضشتتتاها العلمتتتاء واألتقيتتتاء ويطلبتتت ن  
الس مة مندا  ملا وسد  يدا يف الشريعة من التحذير والتر ي    املبالفة يف االحتيا  يف هذا الباب ليَ عيبا بل 

يته  ضتائل اَترى معته  مريتل :  ضتيلة الشتعاعة والقت خ يف احلتق والصتدع بته مت  متا ه   ضيلة  علتى ان ينضتّم إل
ضدتتر وبتتان وعتتطع برهانتته )عنتتدنا  يتته متتن اهلل برهتتان(  و ضتتيلة : اليقتتني والزهتتد والتعتتايف عتتن داس الفتتروس وعتتدم 

الفقتته يف التتدين  املبتتاالخ بتتاخللق يف َتت ف احلتتق وهتتي يتت خ إيريتتاس احلتتق علتتى اخللتتق  و ضتتيلة : القتت خ العلميتتة ويتت خ
 والبص خ  واعتدال األَ ق  ّو ها من الفضائل.

)الريتتاين( اننتتا حنتتُن )هتتذا الفريتتق املكفتتر ألوللتتك احلكتتام اخل نتتة املتتتربئ متتندم اجملاهتتد هلتتم( الزلنتتا الطتترف األضتتع  
صتتتت منا يف هتتتتذه املستتتتألة اثريتتتتر منتتتتا وايتتتت ى يف  امليتتتتدان بتتتتالنظر إىل ال ايتتتتع امليتتتتداين  السياعتتتتي واالجتمتتتتاعي  َو

التلطتت  ومراعتتاخ حتتال  -واهلل اعلتتم–االجتمتتاعي واجلمتتاه ي  وثلمتتتدم مستتم عة اثريتتر منتتا   ايتضتتى منتتا هتتذا 
تت هم   تتإبا  تتتح اهلل علينتتا ويّ انتتا وجتتاء ويتتٌ  يكتت ن صتت تنا حنتتن هتت   البيلتتة وتأ  هتتا علتتى اَتيتتاسات اهتتل العلتتم ّو

ـسب متا نفدمته متن عتنن –شأن آَر إن شاء اهلل.. مع انه األي ى والناُس اثرير مساعاك لنا ويب ال منا  ثان لنا 
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لن حيصل بلك إال ويك ن بإزائه تفّ ات مناعبة م اثبة عيك ن مندا : ان هتذه املستائل عتنضت   -اهلل يف َلقه
.  وتبلغ من ال ض ح ما ال يبقى معه عذٌس ملرال ا

ن سبيتتُب بيلتته  ولإلنستتان ان يتأمتل : يف ضتتل دولتتة والبيلتة يتتا إَت اين هلتتا تتأ   ثبتت  يف النتاس  ويتتد يتتال ا : ا نستا
مريل "السع دية" ثي  مكن لشيخ او طالب علم ان ضال  اجلمد س العريت من العلماء واملشتايخ  وينعتتق متن 

 هذا ا عاس احملكم  إال القليل من األ ذاب الن ادس ممن اوت ا أة عالية وي خ إسادخ  ريدخ.!
 س والتلط  معدم وسمحتدم. دذا يدع نا إىل إعذاس النا

)الريالت ( انتته األحتت   ايضتتا لتتدع تنا   ت  نظدتتر امتتام النتتاس )،دتت س املستلمني( يف صتت سخ الفتتايل املتشتتدد املتنطتتع 
عتتيء األدب   يحصتتل بتتذلك التنفتت  احملتتذوس  ويتتد اوصتتانا سعتت ل اهلل صتتلى اهلل عليتته وعتتلم ثريتت ا : يستتروا وال 

 تعّسروا وبّشروا وال تنّفروا.
بلتتك : احلتتذس متتن اجلتتزم يف م ضتتع االحتمتتال وامل ضتتتع التتذي يتترتدد يف مريلتته الكبتتاس متتن األئمتتة األَيتتتاس   وعتترّ 

 والفقداء احملققني اجلدابذخ  ويداب نه.!
 إبا ثان يد بان لنا واتضح جدا بالربهان ثفتُر حتاثما معتنّي صتدعنا بته وبّينتاه للنتاس   دتذا حتق وعتدل و ضتل  

 تره من اهل العلم نريد ان نكّفرهم ثذلك! ما اصعَب هذا امل ي  واَطره!!ولكن ما بالنا مبن ب يكفّ 
 واهلل اعلم   وه  وحده ويّل الت  يق.

وانتت  تقتتت ل ايدتتتا األا الكتتترمي : ]الشتتتيخ ابتتتن عرييميتتتني والشتتتيخ ابتتتن بتتتاز ناصتتتروا احلكتتتام اخل نتتتة الكفتتترخ املرتتتتدين 
لباطلتة الصت تية والكتابيتة يف مت ايعدم متا زالت  تشتدد وةعم ا على اجملاهدين وعلق هم بألسنة حتداد و تتاويدم ا

 عليدم[
  ق لك : "ناصروا احلكام اخل نة الكفرخ املرتدين" ه  ثما ترى  يه إط ق عريت..!

 وخنشى ان يك ن هذا من الظلم للرلق.!
  يعب احلذس من بلك    إن اهلل ال يددي الق م الظاملني  والظلم ضلمات ي م القيامة.

اهنم ناصروا حاثماك معّينا واحتداك )حكتام دولتتدم الستع دية( علتى ا َت خ اخلتاسجني عليدتا  والستبب  بل التحقيق
 يف بلك اهنم يرون هذه احلك مة شرعية ويرون احلاثم ويّل امر شرعياك....اخل ما بّيناه عابقا.
ذا  ونراه َطأ  بتل نترى  أن  عندما تق ل "احلكام املرتدين" يق ل ن لك : هم مرتدون عندك  وحنن ال نسلم هب

 همالء احلكام مسلمني واولياء امر جتب هلم الطاعة.!
 ويتأول ن يف بلك من   د جدات سئيسية : 

 عدم التسليم ب ي ع بعت ما نّدعيه على همالء احلكام من األعمال املكّفرخ. -
 فٌر اثرب خمر  من امللة.عدم التسليم بأن ما استكبه همالء احلكام )مما عّلم همالء املشايخ ب ي عه( ث -
علتتى التستتليم بأنتته ثفتتر اثتترب خمتتر  متتن امللتتة   دتتم ال يكفتتروهنم لعتتدم تتت  ر الشتترو  ول جتت د املتتانع متتن تأويتتل  -

 وحن ه.
 ثذا يق ل ن   والذي نعتقده ان هذا باطٌل.!
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نتا املشتاّب ن والك م  يه معدم يط ل  ومعنا ـمتد اهلل يف بلتك علمتاء ساعتر ن يف العلتم  حت  ال يشتاّب علي
 بأننا طلبة علم صفاس..!

 مع ان احلق على ثل حال ان العلَم يُعتَرُف بأدلته وبراهينه.
ايتتت ل : وبالتتتتايل  تتت  تستتتتفرب متتتندم ان يقفتتت ا ضتتتدك ويشتتتّنع ا عليتتتك ويستتتلق ك بألستتتنة حتتتدادا ويتدعمتتت ا علتتتى 

 اجملاهدين...اخل
علم اهنا  تنة  وان اهلل ابت نا هبتمالء العلمتاء  واملفلتح هت   إبا اَذنا املسألة هبذا الشكل    إننا نرتاح ونطملن ون

 من جنا من الفنت وحقق احلق  وانص  وايسط   واعتصم باهلل تعاىل  وال عاصم الي َم من امر اهلل إال َمن سحم.
 لكن هدنا تنبيه : 
هلتم حقدتم ونعترف  ضتلدم ال نكفر همالء املشايخ  ونعذسهم ونعتذس هلم وحنفظ  -ـمد اهلل–وه  اننا وإن ثنا 

وثريَ  َ هم يف التدع خ إىل اهلل ونصتر الستنة ونشتر العلتم وتعلتيم النتاس اخلت    إننتا ايضتاك نلت مدم وال نعفتيدم يف 
 جانب آَر وه  ثاذيت : 

تتقة يف حتربا ويتتالا ويتع علتى عتبيل الفتنت تحا
ُ
ة  اهنم وبكل بساطة ويف ا مع الفلة الضالة املبطلة ضداك على الفلة امل

ـسب مذهبدم هم   إهنم )همالء املشايخ( ال يكفرون ا َ خ اجملاهدين  بل يروهنم مسلمني  وصتّرح ا بتذلك  
واثريرهم ال يروهنم َ اس  )مبعو اخل اس  املعروف شترعا  املتاسيني متن التدين املتأم س بقتتلدم ويتتاهلم(  متا بقتي إال 

عاىل يف ثتابه العزيز اوضح بيان ال اجب يف حال ايتتال  لتني متن اهنما  لتان من املسلمني ايتتلتا  ويد بنّي اهلل ت
املتممنني  وممتتا بّينتته اهلل تعتتاىل وسعتت لُه صتلى اهلل عليتته وعتتلم متتن  تتروع هتتذه املستألة : انتته حيتتُرم ال يتت ف متتع املبطتتل 

ا يف َروجته   )وه  األ عر األبعد عن احلق( وحيُرم نصره علتى اهتل احلتق  وإن ثتان هتذا احملتق )اهتل احلتق( خمطلت
ثاحلسني سضي اهلل عنه يف َروجه على يزيد   إن ابتن عمتر وابتن عبتاس و،اعتة متن بقيتة الصتحابة ساوا َروجته 
َطتتأ وحتتذسوه منتته وهنتت ه   دتتذا م يتت  اجتدتتاد  لكتتن هتتل ثتتان جيتت ز هلتتم ان يقفتت ا متتع يزيتتد ضتتد احلستتني! وهتتل 

 !!عيك ن ممدوحاك عندثم ايدا الشي ا الفض ء إبا هم  عل ا بلك
 يال ا مام القاضي اب  بكر بن العريب يف احكامه عند ي له تعاىل : }وإن طائفتان من املممنني ايتتل ا{اذية : 

َماما اْلَعْدلا َعَ اٌء َثتانَ  َا يُتَقاتاُل َمَع اْ ا : إمنَّ َعُة : يَاَل ُعَلَماُؤنَا يفا ساَوايَةا َعْحُن نا اساَ  َعَلْيتها   اأْلَوََّل اَْو اخْلَت" املسألة التَّاعا
ك اَْو َمالاَك اَْو ضُْلَم اْلُمْسلامانَي  َا ُدَما إالَّ َاْن تُترَاَد بانَتْفسا ْك َعنتْ  ْدَ ْع َبلاَك.  َإاْن بَْ َيُك نَا َعْدَلنْيا  ََأْمسا

َنتْ  ُمتتُه اَْهتتُل احْلَتتق  ألا [ يُتَقد  تتَرُخ : اَل تُتَقاتاتتُل إالَّ َمتتَع إَمتتاما ]َعتتادالا تترُُه اَل املستتألة اْلَعاشا َّيتْ تتيًّا  َو تتداْم  َواَل َيُكتت ُن إالَّ يُتَرشا ُفسا
َماَمَة اَل َتُك ُن إالَّ لاُقَرشا  َنَّ اْ ا ي   يَاَلُه َمالاٌك  ألا َماما اْلُقَرشا تما  ُحْكَم َلُه  إالَّ َاْن يَْدُع  إىَل اْ ا . َوَيْد َسَوى اْبُن اْلَقاعا يٍّ

رََ  َعَلى اْ ا  ََ : إَبا  رُُه َ َدْعُه يَتْنَتقاُم َعْن َمالاكا َّيتْ رْيُل ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا   ََأمَّا  ْ ُع َعْنُه  ما اساٌ  َوَجَب الدَّ ََ َماما اْلَعْدلا 
َنا َعَلْيُكْم عاَبادكا لََنا اُويلا بَْأسا بَتَعريتْ اللَُّه ماْن ضَاباا مباارْيلاها ُذَّ يَتْنَتقاُم ماْن ثاَلْيداَما. يَاَل اللَُّه تَتَعاىَل: } َإاَبا َجاَء َوْعُد اُواَلُأَا 

 َْ َمتاما  َتَقتاَم َعَلْيتها إ {. يَاَل َمالاتٌك: إَبا بُ ياتَع لاإْلا ا َمْفُع الك يَاسا وََثاَن َوْعدك َ َل الد  َا َ انُتُه ُي تالُت ا إَبا َثتاَن َشدايدا َ َعاُع ا 
َعَة هلَُ  را. اأْلَُوُل َعْدالك   ََأمَّا َهُماَلءا َ َ  بَتيتْ تْن إَمتاما بَتترٍّ اَْو  َتاجا . يَتاَل َمالاتٌك: َواَل بُتدَّ ما ْم إَبا َثاَن بُ ياَع هَلُْم َعَلى اخْلَْ فا

لايَفتَتانا  َتايْتتُتُل ا َاَحتَدُأَا  َويَت ََ  ْد بَتَلفَتينا اَنَّتُه َثتانَ َويَاَل ابْتُن إاْعتَحاَق يفا َحتداي ا يَتْروايته ُمَعاوايَتُة :}إَبا َثتاَن يفا اأْلَْس،ا 
َنَة  َإانتََّدا َحَصاُد اْلُمَنا اقانَي{."اهتت  يَتُق ُل: اَل َتْكَرُه ا اْلفاتتْ
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ويف التا  وا ثليل شرح خمتصر َليل : "ابن عر ة : ل  يام علتى إمتام َمتن اساد إزالتة متا بيتده   قتال مالتك : إن  
 ثان مريَل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذبُّ عنه  واما ّ ه   "اهتت

 ث م العلماء يف هذا ثريٌ    وبسط املقام له م ضع آَر.و 
 وهلذا  إن هذه الفتنة يد عقط  يدا الكري ون حقا.!

 وابان  عن َ اء وةا   الكري  من األمساء  واهنا ال سصيد هلا من تقيق احلق..!
متا يق لتت ن  لكتتن لتت  واثريتر النتتاس اذن هتتم يف ّشتتاوخ ال يت ف متتع األيتت ى والتتذي يظن نته الفالتتب  ومتتع التيتتاس ث

 تبّدل  األح ال وجاء نصر اهلل تعاىل لعبادخ املممنني  سيسعل التاسيخ شيلا آَر.!
 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.

وي لتتتتك اَتتتتي الكتتتترمي : "بفتتتتت النظتتتتر ايضتتتتا عتتتتن مكتتتتانتدم العلميتتتتة و عظمتتتتة مملفتتتتاةم وثريرةتتتتا ومدمتتتتا ثانتتتت  
 األعباب"

 هذا  يه تفصيل ايضاك..
لذي نطلقه وال نرتدد  يه ان احلكم الشرعّي نا ذ يف ثل احدا  ال  رق بني ثب  وصف   يال اهلل  األصل املتقرس ا

تعتاىل : }لتلن اشترثَ  ليحتتبطّن عملتك ولتكت نن متن اخلاعتترين{ وهتذا َطتاٌب للنتيب صتتلى اهلل عليته وعتلم َتت  
َطتاٌب لصتحابة سعت ل اهلل  َلق اهلل واثرمدم على اهلل   ويال : }ان تتبط اعمتالكم وانتتم ال تشتعرون{ وهت 

صلى اهلل عليه وعلم وهم عادات األولياء والصاحلني و يدم الصّديق سضي اهلل عندم ا،عني  ويال تعاىل : }يَتا 
ْعَفنْيا وََثاَن َبلاَك َعَلى اللَّ  َشةا مُّبَتيت َنةا ُيَضاَعْ  هَلَا اْلَعَذاُب ضا  30َيسا اك{األحزابها ناَساء النَّيبا  َمن يَْأتا مانُكنَّ باَفاحا

 19  ويال : }اْولَلاَك بَْ يُتْمماُن ا  ََأْحَبَط اللَُّه اَْعَماهَلُْم وََثاَن َبلاَك َعَلى اللَّها َيسا اك{األحزاب
لكن يد جاءت الشريعة ايضاك بالتفريق بني الناس من جدة الفضل   إن الفاضتل حُيتَتتَمل منته متا حيَتمتل متن ّت ه 

ت ه الكريت   ويتد يتال النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم : اييلت ا   وتُقال عريرته  وت فمر زلته يف ـتر  ضتائله وإحستانه َو
بوي اهليلات عريراةم" وه  حدي   اب   ويال عيدنا عمر سضي اهلل عنه : ل  ّت ُك ياهلتا يتا ابتا عبيتدخ   وهتذا  

 ثري  ادلته.
الته املعرو تة  وثريُتر َت ه وعظتم  ضتله وحُستن يف  تقرس ان من ثان من اهل اخل  والص ح والتق ى يف عائر اح  

 ا ع م ب ؤه   إنه يُفتفر منه ما ال يُفتفر من ّ ه  ويقبل عذسه  ويك ن ايرب إىل ان نعتذس عنه يف زلته.
 ثما يال ا : 

 وإبا احلبيُب آتى بذنبا واحدا ** جاءت ماعنُته بأل ا شفيع
 واهلل اعلم.

 

 عمال األَ  : م حدخ : 
 كم الشي ا الذين يفت ن بقتل اجملاهدين!ما ح
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 اال تعد هذه من املظاهرخ املكفرخ!
 وهل يعذس الشيخ يف هذا بالتأويل! ان ثان يظن ان الطاّ ت ويل امر وان اجملاهدين َ اس !!

وباملريتتتل ...هتتتل يعتتتذس اجلنتتتدي ان َتتتر  خمتتتتاسا حتتتام  عتتت حه لقتتتتل اجملاهتتتدين متتتتأوال ألن الشتتتيخ ا تتت  لتتته ان 
 ي  والخ امر وان اجملاهدين َ اس  ويف يتاهلم اجر!!الط اّ

 
 اجلتتتت اب : 

 الذي يفيت بقتل اجملاهدين  هكذا هبذا ا ط ق ينبفي ان يك ن ثا راك..!
ألن معتتتو هتتتذه العبتتتاسخ : انتتته يفتتتيت بقتتتتلدم ألهنتتتم جياهتتتدون اي يف عتتتبيل اهلل  ألن هتتتذه هتتتي العلتتتة املنتزعتتتة متتتن 

 يفت ن"  عل مضاسع مفيد للحدود املتعدد واالعتمراس.ال ص  املشتق  وألن ي لك "
 لكن   حنن ال ينبفي لنا ان نفرّت هبذه ا ط يات  بل جيب ان حنقق املقام   نق ل : 

 همالء الذين وصفتيدم بتتاجملاهدين  هل هم جماهدون حقا!
ثكتت ن الصتتحابة يتت م بتتدس   ذ ثتت هنم جماهتتدين هتتل هتت  متتن العلتتم الضتتروسي ـيتت  ال تُتسَمتتتع  يتته دعتت ى خمتتال ا  

جماهدين يف عبيل اهلل  بل وث ن املسلمني ي م  تح األنتدلَ علتى يتد طتاسق بتن زيتاد جماهتدين يف عتبيل اهلل ومتا 
ياسب هذه الص سخ! او ه  مل يقبل االَتت ف  مبعتو انته مكتن ان يظتن بعتت النتاس اهنتم ليست ا جماهتدين بتل 

 حن  بلك!هم عصابات جمرمة تقاتل يف عبيل الدنيا و 
 ذ على اي وجها ا   بقتلدم ! األجل ث هنم جماهدين! او لسبب آَر سآه!  ننظر  يه.

: هتتل ا ت  مترخ واحتدخ يف يضتية معينتة  ـيت  يكت ن تطتترق  -وإن ثتان هتذا لتيَ نظتراك الزمتا لكنته تكميلتيّ –ذ 
 وباعتمراس! االحتمال إىل  عله هناك اثرير  او ه  يفيت بقتل "اجملاهدين" دائما ويف ثل حال

 اساي  ايتدا األَ  الكرمة ثي  ان عباستك عند التحليل والتحقيق تتا  إىل الكري  من النظر والتبني.
 إبا ثان همالء الشي ا املشاس إليدم يف ث مك يفتت ن بقتتل اجملاهتدين ألهنتم جماهتدون  يتائم ن بفريضتة وشتع خ 

ء ثفاٌس وال ثرامة   إبا انضاف إىل بلك ان همالء املفتني إمنا اجلداد يف عبيل اهلل   قط جملرد بلك ال ّ    دمال
 يفعل ن بلك لنصرخ الكفاس اعداء الدين اعداء اجملاهدين   نعم حيندا هي من املظاهرخ املكفرخ ب  تردد.!

 نسأل اهلل العا ية.
ثتأن ساوهتم يتلت ا نف عتا   وإن ثان ا ا ت ا بقتل بعت اجملاهدين ألهنم ساوهم اعتت جب ا القتتل بستبب متن األعتباب 

مسلمة بف  حق  بشروطدا  او ب يروهم جماهدين اص    وإن مسيتيدم ان ا جماهدين )حي  امكن االَت ف  
ثمتا يلنتا( وساوهتتم يطتاع طريتق متتري  وعصتابات جمرمتتة مفستدخ   حينلتذ ال نكفتتر هتذا املفتيت  لكتتن خنطلته وننظتتر 

  يما يستحق من دسجة املماَذخ  لكن الكفر ال.
 ]وهل يعذس الشيخ يف هذا بالتأويل ان ثان يظن ان الطاّ ت ويل امر وان اجملاهدين َ اس !![ 

 نعم يعَذس هبذا التأويل..
واملقصتت د بالعتتذس العتتذس يف التكفتت   مبعتتو اننتتا ال نكفتتره هلتتذا العتتذس  متتادام هتتذا العتتذس )التأويتتل( مستتتمرا  ويتتد 

 َ عليه من بعت َمن يريق  يدم ويسمع مندم  ّو  بلك.يك ن عببه عدم املعر ة باجملاهدين والتلبي
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ولتتيَ معنتتاه العتتذس مطلقتتا وعتتدم اللتت م واملماَتتذخ   إننتتا نل متته ونماَتتذه  ونطلتتب منتته الت بتتة والرجتت ع إىل احلتتق 
ونعّن  عليه ـسبه  ونبنّي َطأه وزلتته وبطت ن ي لته وضت له  وحنتذس املستلمني مندتا  وهكتذا  هتذا ثلته مشتروع 

 مطل ب.
]وباملريتتتل ...هتتتل يعتتتذس اجلنتتتدي ان َتتتر  خمتتتتاسا حتتتام  عتتت حه لقتتتتل اجملاهتتتدين متتتتأوال ألن الشتتتيخ ا تتت  لتتته ان  

 الط اّي  والخ امر وان اجملاهدين َ اس  ويف يتاهلم اجر!![
 نعم ع اء بس اء  ثما يلنا يف املفيت.

 وإ ه حينلذ على َمن ا تاه.
م القتل والقتال عندما ندَل احلرب هذه شيٌء آَر  ثما وّضتحنا ومعو العذس هنا ايضاك اال نكفره  لكن احكا

 هذا يف م ضع آَر من هذه األج بة.
ومرخ اَرى نق ل : إن هذا إمنا ه   يما مكن  يه اخل ف  ثما ثرسناه مراساك  والتمييز بني ما يُعتَتبَتُر  يه اخل ف  

تسَمع  يه دع ى خمال ا  وه  الضتروسّي  امتٌر واضتح وه  االجتدادي االعتداليل  وما ال يسع  يه اخل ف وال تتُ 
 معروف يعر ه عم م املسلمني   إن اشكل  يه شيء   ل جع  يه إىل العلماء امل   يني املأَتنني على الدين.

 واهلل اعلم.

 

  2عمال األا : اعد الريف س 
م والتتتذين يتبنتتت ن الفكتتتر الستتتلفى  الريتتتا: ثيتتت  تنظتتترون للعلمتتتاء والتتتدعاخ امل جتتت دين علتتتى الستتتاحة االعتتت مية اليتتت  

ويعتقدون اننا ىف العدد املكى وال يلزمنا إال الدع خ هلذا الدين واملصابرخ عليدا وتمل االبى ىف عبيلدا وال يلزمنا 
االن جماهدخ احلكام الذين حيكمت ن بفت  متا انتزل اهلل ))  ت  جنتدهم حت  يتكلمت ن ويصترح ن ىف مستألة تكتيم 

مسألة ال ال والرباء وتنزيلدا على ال ايع ـعة انه ليَ ثل ما يعلم يقتال وال ثتل متا يقتال يقتال الق انني ال ضعية و 
 ىف ،يع االح ال(( .

 وباسك اهلل  يكم وجزاثم اهلل َ ا وحفظكم من ثل ع ء ودمتم بَرا لإلع م واهله.
 

 اجلتتت اب : 
كتام بلتك العدتد  وال نعمتل بفت  متا وسد يف بلتك دع ى اننا اذن يف ما يشبه العدتد املكتي  مبعتو اننتا نأَتذ اح

 العدد من الشرائع  هكذا بإط ق.. 
 هذه الدع ى باطل مت ب  شك  وض ل مبني!!

 ويد سد عليدا ،اعة من العلماء والدعاخ والكتاب واملفكرين املسددين  واحلمد هلل.
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كتترس بتتني الفينتتة واألَتترى  ويف مكتتان او وهتتي  كتترخ نشتتأت متتع بتتدايات التتدع خ ا عتت مية املعاصتترخ  والزالتت  تت
آَر  وهي ناشلة عن حال االعتضعاف واملدانة اليت نعيشدا  نسأل اهلل ان ير ع عنا بأعته ويعا ينتا ومتن بتالفر  

 القريب.. آمني
 َو ص الرد على هذه الفكرخ الباطلة يف نقا  : 

 اهنا َ ف ادلة الشريعة احملكمة واجملمع على ثري  مندا. -
هنا ال دليل عليدا وعلى اعتباسهتا يف الشترع هكتذا هبتذا ا طت ق  إمنتا ثتل متا دل عليته الشترع هت  ان العتاجز ا -

عن الشيء يستقط عنته  وينتقتل إىل متا يقتدس عليته  امتا ان هنتاك دلتي ك علتى ان املستلمني إبا ثتان ا ضتعفاء ثمتا 
العدتتد النبتت ي املتتدين   دتتذا ّتت  م جتت د  هتتم اليتت م  تتإهنم تستتقط عتتندم عتتائر التكتتالي  الشتترعية التتيت شتترع  يف

 البته  وال مكن ان يق له عاب يعرف الشرع ابداك.
ان هذا ّ  منضبط    من الذي حيدد احلالة اليت نكت ن  يدتا يف "العدتد املكتي" وميزهتا عتن ّ هتا  ومتا هتي  -

 حدودها بالضبط!!
 الس مة. ومن اجل بلك  إهنا عرتجع إىل التحكم واأله اء  نسأل اهلل -
اهنتا تلتزم عندتتا لت ازم باطلتتة با ،تاع ومعلتت م بط هنتا باالضتطراس متتن ديتن ا عتت م   تإن متتن الزم هتذه الفكتترخ  -

اخلبيريتتة اخلاطلتتة انتته ال صتت خ اليتت م مكت بتتة  وال صتت م سمضتتان  وال زثتتاخ  ّو هتتا ثريتت   وملتتا ساى اصتتحاب هتتذه 
ط سخ هذه الل ازم وعظم  سادها ت  نايض ا واستبك ا و شل ا يف اخلرو  من مأزيدم.!الفكرخ صع بة َو

ان اصتحاهبا تنايضتت ا تنايضتا آَتتر ثبت ا حتتني ب يلتزمت ا حتت  بفكترةم التتيت يرسوهتا   تتإن هتذه الفكتترخ مصتتممة  -
َصيصا للتنصل عن اجلدتاد ال اجتب   لمتا ييتل هلتم : حستناك    العدتد املكتي هت  عدتد تقريتر العقيتدخ والت حيتد 

 والتصريح هلم بالعداوخ والبفضاء والرباءخ  والصرب على دع ةم إىل الت حيد اخلالص ونبذ الكفر ومفاصلة املشرثني
بتتاب بتتن  والشتترك واألنتتداد  والصتترب علتتى األبى يف بلتتك صتتربا ثبتت ا  وهتتا انتتتم تقتتراون عتت خ بتت ل وآل ياعتتر َو

اصتتتحابه يف بلتتتك العدتتتد   دتتتل  اذسد ونظتتترائدم  واألبى التتتذي اليتتتاه سعتتت ل اهلل صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم وعتتتائر
 علتتم انتتم بلتك ويمتتتم بته! اجلت اب املعلت م اهنتتم ب يفعلت ا بلتك وب يق متت ا بته  وثيت  يفعلت ن وهتتم إمنتا  تّروا متتن 

 التعر، لألبى  وصمم ا هذه الفكرخ الباطلة للدروب من التكالي  ولتحصيل الراحة!!
 التط يل ملن اهلمه اهلل سشده. وهبذا يتبني ةا   هذه الفكرخ وبط هنا  مبا يفين عن

 }وَمن يردا اهلل  تنته  لن َتلك له من اهلل شيلا{
 دمالء يا اَي مبطل ن  تتاسث ن لل اجتب الشترعي املتعتني علتيدم متن اجلدتاد ومتن التدع خ إىل اهلل وإىل الت حيتد   

 ومن األمر باملعروف والندي عن املنكر  والرباءخ من الشرك واهله.
كتترخ وضدتت س بط هنتتا وانتتدحاسها   تتإنين اسى اهلدتتا التتتاسثني لل اجبتتات املتتذث سخ آ تتني  متترتكبني ولستتق   هتتذه الف

لذنب عظيم   يعب عليدم الت بة من هتذا املستلك اخلتاطئ  وان يرجعت ا إىل احلتق ويق مت ا مبتا امترهم اهلل بته متن 
 اجلداد والدع خ ّو  بلك.
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يُتم بااحْلََياخا يال اهلل تعاىل : }يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آمَ  ُن ْا َما َلُكْم إاَبا يايَل َلُكُم انفاُروْا يفا َعبايلا الّلها ا َّايَتْلُتْم إاىَل اأَلْس،ا اََسضا
ْبُكْم َعت َرخا إاالَّ يَلايٌل إاالَّ تَنفاتُروْا يُتَعتذ  َا نْتَيا يفا اذ َرخا َ َما َمَتاُع احْلََياخا الدُّ َا نْتَيا ماَن اذ ترَُثْم َذاباك اَلايمتالدُّ َّيتْ اك َوَيْستَتْبداْل يَتْ متاك 

 38،39َواَل َتُضرُّوُه َشْيلاك َوالّلُه َعَلى ُثل  َشْيءا َيدايٌر{الت بة
َ اُنُكْم َواَْزَواُجُكْم َوَعشا َُتُكْم َواَْمَ اٌل ايْتتَتَر ْتُتُم هَ  َْ ْ َن َثَساَدَها ا َوجتاَاسٌَخ َ ْشَ ويال : }ُيْل إان َثاَن آبَاؤُُثْم َواَبْتَننؤُُثْم َوإا
َ ا َدتتادا يفا َعتبايلاها  َتتَتَربَُّصتت ْا َحت َّ يَتتْأيتا للّتتُه باتَأْمراها َواللّتتُه اَل يَتْدتتداي َوَمَستاثاُن تَتْرَضتتْ نَتَدا َاَحتبَّ إالَتتْيُكم م تتَن اللّتها َوَسُعتت لاها َوجا

قانَي{الت بة  24اْلَقْ َم اْلَفاعا
 نبنا الفنت ما ضدر مندا وما بطن.. آمنيونسأل اهلل تعاىل ان يددي ضال املسلمني  وان جي

 

 عمال األا : مب الفرباء 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 

 و قكم اهلل ملا حيب ويرضى واثرير اهلل من امريالكم 
واهلل إين اشتتاق ان اسى وامستع علمتاء صتاديني ي جدت ن هتتذه االمتة ثأمريتال اّب ممتد املقدعتي والعلت ان واخلضتت  

 ّو هم الكري   ك اهلل اعرهم ل  ع ا عنا اللبَ يف ثري  من االم س باسك اهلل  يكم واخلالدي 
 احبب  ان اعأل اعألة تدوس يف بهين :

الستتتمال االول : ثيتتت  يكتتت ن معاملتتتة العلمتتتاء التتتذين ي والتتت ن احلكتتتام وحيتتتاسب ن اهتتتل اجلدتتتاد ويصتتتف هنم بتتتايبح 
وثيت  يكتت ن بيتتان اَطتتائدم واَتتص  -احتتد متتندم  االوصتاف ـيتت  نكتت ن عتتادلني يف بلتك ومقستتطني النظلتتم

 هنا علماء اجلزيرخ .
ومتتا حكتتم هتتمالء ممتتن يتت ايل الط اّيتت  ويتتدع ا هلتتم بتتالتمكني والنصتتر علتتى امل حتتدين وحيتتدد النتتاس بتتاهنم حيمتت ا 
التتتدين ويقيمتتت ا االعتتت م ويصتتت  اجملاهتتتدين بتتتاهنم َتتت اس  وبتتتاّني واهتتتل ضتتت ل وعتتتفداء احتتت م ومفستتتدون يف 

 االس،.
 سمال الرياين : وثيفية التعامل مع الشباب املستقيم الذي يصده عن اهل اجلداد همالء العلماء .ال

السمال الريال  : لدي اا يف اهلل احسبه من املرلصني والصاديني وال ازثيه على اهلل ولكن ثلما اتنايش معته يف 
ويكتتره  -اعتترف بالكتتتاب والستتنة منتتا  امتتر الط اّيتت  احيانتتا يقتنتتع ولكنتته يتترتدد ويقتت ل العلمتتاء يتتال ا هكتتذا وهتتم

ولكنته يقستم بتاهلل انته ابا ثتان هنتاك جدتادا حقتا لتذهب   -اهل اجلداد الن اهل العلم املعرو ني يال ا  يدم ثتذا 
واساه صتتتاديا ولكتتتن العقبتتتة احلقيقتتتة واهلل اعلتتتم هتتتم علمتتتاء احلكتتتام إن صتتتح التعبتتت  واعتتتتذس علتتتى بلتتتك ياشتتتيري 

 الفاضل ان اَطات.
 

 ب : اجلتتت ا
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بتاسك اهلل  يتك ايدتتا األا الفاضتل متتب الفربتاء علتى حرصتتك علتى العتتدل وا نصتاف   دتذا هتت  احلتق ال اجتتب  
 ونسأل اهلل تعاىل ان يفتح علينا وعليك وعلى عائر احبابنا من  ضله علما وعم .

  ع اب السمال األول اضنه يد تصل معظمه مما تقدم من اج بة.
 ي مكن وضعه يف النقا  اذتية  وهي تقريبية :واضي  هنا ان ال اجب يف ساي

التمسك باحلق الذي بان لنا وضدر ويام  عليدم الرباهني  وإن َال  َمن َال    تإن احلتق إمنتا هت  يف متا  -
دل عليه الكتاب والسنة  والعلماء إمنا يطاع ن تبعا لطاعة اهلل وسع له  وهم عبيل إىل معر تة احلتق   تإن اهلل امتر 

مال العلماء لكي يدل ه على امر اهلل وحكمه وشرعه   إبا ُعرف احلق واعتبان واتضح  بأن ثان نصتاك اجلاهل بس
او معل ما من الدين باالضراس او ما يقاسبه مما تظا رت الدالئل على إ باته    لسنا مأم سين ان نستأل احتداك.! ذ 

ات النتتتاس يف العلتتتم   العتتتامّي متتتأم س إن العلمتتتاء ضتلفتتت ن   ال اجتتتب حينلتتتذ تقيتتتق احلتتتق  وبلتتتك ـستتتب دسجتتت
باألَتتذ بقتت ل متتن يتتراه األعلتتم األوسع علتتى األصتتح  والعتتاب جيتدتتد ويلزمتته اجتدتتاده وال جيتت ز لتته التقليتتد  وطالتتب 
العلتتم املت عتتط بتتني اال نتتني التتذي لتته يتتدسخ علتتى الرتجتتيح وملّتتتتا يستتتقل اعتتتق ال ثتتام  بتتالنظر واالجتدتتاد يّتبتتع متتا 

نظتتره يف ادلتتة األيتت ال  وحنتتن ـمتتد اهلل تعتتاىل ال نعتتدم عاملتتا ثبتت ا يتتال بق لنتتا يف ثتتل مستتألة  تتترجح عنتتده ـستتب 
واحلمتتتد هلل   لستتتنا متفتتتّردين َتتتاسجني عتتتن ا ،تتتاع  ولتتتن جيتتتد َصتتت ما يتتت ال َالفنتتتا  يتتته إ،اعتتتا معل متتتاك مدمتتتا 

 اجتددوا  وهم ال يأل ن!!
 تعاىل ان هدانا إليه إب تفرق الناس  يه. احلاصل ان ال اجب ه  التمسك باحلق وشكر نعمة اهلل 

 دع خ الناس إىل هذا احلق وبيانه والصدع به ـسب ا مكان. -
 والعمل به والصرب على األبى يف هذا الطريق. -
ذ املرتتالف ن لنتتا  ال نعتتتدي علتتيدم وال نظلمدتتم  بتتل ننصتتفدم ونعتتاملدم بالقستتط التتذي امتتر اهلل عتتز وجتتل بتته  -

ا ث نتتت ا يتتتّ امني بالقستتط{    تتت  نعتتتتدي والنتعتتاوز احلتتتد يف احلكتتتم علتتى احتتتدا وال نستتتيء }يتتا ايدتتتا التتتذين آمنتت  
األدب وال نرد احلق ممّن ثان ول  جزءا صف ا من احلق  بل نقر باحلق ونقبله ممّن ثان  ونرد اخلطأ والباطل مدما  

 ثان وممّن ثان  وحنن يف ثل بلك ملتزم ن باألدب متحل ن بالسكينة وال ياس.
 تنايَف بني ان نك ن متمّسكني باحلق وصادعني به  وبني ان حنترتم املرتال  ونتتأدب معته  وال عتيما إن ثتان   

ت  ثريت   وال عتيما إن   املرال  لنا من العلماء التذين هلتم  ضتل وعتبق وحستن بت ء يف ا عت م وهلتم  ضتائل َو
اك يد شاب ا يف ا ع م والعلم  والدع خ إىل اهلل. ثان ا مع بلك ثباساك يف السن شيَ 

 واهلل اعلم.
 واحلمد هلل سب العاملني.

 ]السمال الرياين : وثيفية التعامل مع الشباب املستقيم الذي يصده عن اهل اجلداد همالء العلماء[ 
وج اب عتمالك الريتاين : ان الشتاب املستتقيم التذي متّن اهلل عليته باهلدايتة عليته ان يعترف النقتا  املتقدمتة ويتفقته 

اخل ف ويعرف حدود ث م العلماء واي اهلم ومتذاهبدم  وان احلعتة هتي يف التدليل متن الكتتاب والستنة  يف  قه 
 تت  يتعصتتب لقتت ل احتتدا وال يقلتتد احتتداك حيتت  ضدتتر التتدليل وبتتان  بتتل جيتدتتد يف طلتتب احلتتق  ويستتأل العلمتتاء 

ن  ويعترف يتدس نفسته ويلتة ليت صل إىل احلق ال لفر،ا آَر  ويتعّنب الععلة والطيش   إن الععلتة متن الشتيطا
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علمه  يلتزم احلياء وثمال األدب  ويكريتر متن التدعاء وا حلتاح علتى اهلل تعتاىل بتأن يريته احلتق حقتا ويرزيته اتباعته  
 وان يرزيه اهلدى والسداد   إن اهلل اثرم األثرمني ال يرد عائ .

 ج بة يف م س اجلزائر واملفرب العريب.وباجلملة عليه بأعباب اهلداية اليت بثرنا نبذخ مفيدخ  يدا يف هذه األ
 واهلل امل  ق  ال إله ّ ه ال سب ع اه.

]السمال الريال  : لدي اا يف اهلل احسبه من املرلصني والصاديني وال ازثيه علتى اهلل ولكتن ثلمتا اتنتايش معته  
ويكتره  -اب والستنة منتا يف امر الط اّي  احيانا يقتنع ولكنه يرتدد ويق ل العلماء يال ا هكذا وهتم اعترف بالكتت

ولكنته يقستم بتاهلل انته ابا ثتان هنتاك جدتادا حقتا لتذهب   -اهل اجلداد الن اهل العلم املعرو ني يال ا  يدم ثتذا 
واساه صتتتاديا ولكتتتن العقبتتتة احلقيقتتتة واهلل اعلتتتم هتتتم علمتتتاء احلكتتتام إن صتتتح التعبتتت  واعتتتتذس علتتتى بلتتتك ياشتتتيري 

 الفاضل ان اَطات.[
ال بتتتأس عليتتك اَتتتي الكتتترمي   أنتتت  تطتتترح مشتتك ت حنتتتتا   عتتت  إىل دساعتتتة حل هلتتتا  جتت اب عتتتمالك الريالتتت  :

 املرضّية شرعا   باسك اهلل  يك وعددك اهلل.
ونسأل اهلل ان جيعلنا وإياك وصاحبك من اهل الصتدق   يتال اهلل تعتاىل : }يتا ايدتا التذين آمنت ا اتقت ا اهلل وث نت ا 

 مع الصاديني{
 احلق والص اب   إنه عيدتدي إىل احلق والص اب إن شاء اهلل تعاىل.وإبا ثان صاحبك ممن يتحّري 

والتمّستتك مبتتتا عليتتته العلمتتاء هتتت  يف اجلملتتتة َتتت  وحتتق  بالنستتتبة للعتتت ام املقلتتتدين  لكتتن عليتتتك ان ت ّضتتتح لتتته ان 
ال اجب ه  البح  عن احلق  ألن العلماء ما اثرير اَت  دم! وطريقه إىل بلك مادام هت  لتيَ متن طلبتة العلتم 
القادسين على النظر والرتجيح ان يسأل العلماء امل   يني املأَتنني على الدين اهل التق ى وال سع الصتادعني بتاحلق 
اهتل الشتتعاعة والقيتتام بتتأمر اهلل ال ضتا  ن يف اهلل ل متتة الئتتم  واملعتترو ني بتتالتمكن يف العلتم والقتت خ  يتته.. هتتذا هتت  

 ا على احملسنني من عبيل  واهلل ّف س سحيم.عبيله   إبا  عل  قد ادى ما عليه واحسَن  وم
وانتتت  تقتتت م يف حتتتق صتتتاحبك مبتتتا اوجبتتته اهلل عليتتتك متتتن النصتتتح والتتتدع خ إىل اهلل تعتتتاىل والتحتتتريت علتتتى اجلدتتتاد 
اصة لإلَت ان ولستائر َمتن لته حتق َتاص  ثمتا يتال تعتاىل : }َواْعبُتُدوْا اللّتَه َواَل ُتْشتراُث ْا باتها  والنصح للمسلمني َو

با بااجلَنتتبا بااْلَ الاتتَدْينا إاْحَستتاناك َوباتتذاي اْلُقتتْرَّب َواْلَيتَتتاَمى َواْلَمَستتاثانيا َواجْلَتتاسا باي اْلُقتتْرَّب َواجْلَتتاسا اجْلُنُتتبا وَ َشتتْيلاك وَ  الصَّتتاحا
وتبتني لته متا جيتب عليته متن  36ءَواْبنا السَّبايلا َوَما َمَلَكتْ  اَْمَتاُنُكْم إانَّ اللّتَه اَل حيُاتبُّ َمتن َثتاَن خُمْتَتاالك َ ُر ساك{النستا

البحت  عتتن احلتق  وتتترك التقليتد احملتتت ألهتل العلتتم  ونبتذ التعصتتب ألي عتاب ولتت  ثتان ثبتت اك  وبتنّي لتته ال اجتتب 
عنتتد اَتتت ف العلمتتاء  وهتت  ثمتتا بثرنتتا  وخبصتت ص هتتذه املستتألة  بتتنّي لتته ان هنالتتك علمتتاء ثريتت ين متتن العلمتتاء 

والصتت ح يميتتدون اجملاهتتدين وحيبتت هنم وينصتترونه وي التت هنم  وال تعتت زك األمريلتتة  الكبتتاس املشتتد د هلتتم بتتالعلم واخلتت  
 كيتتتت  يقتتتت ل إن العلمتتتتاء يتتتتال ا يف اجملاهتتتتدين ثتتتتذا وثتتتتذا  اللدتتتتم إال ان يقصتتتتد جماهتتتتدين خمص صتتتتني يف مكتتتتان 
خمصتتت ص  ثتتتا َ خ يف جزيتتترخ العتتترب   مازلنتتتا نقتتت ل إن اخلتتت ف يف هتتتذا متمتتتٌل   لكتتتن هتتتل يصتتتح ان ضتلتتت  

 ملممن ن يف اجلداد يف العراق او يف ا فانستان او يف الشيشان وحن ها!!ا
 وهلذا   ما حكيته عنه بأنه يكره اهل اجلداد   هذا ممشر عليّب  وه  ينايف الصدق املّدعى..!!

 لكن لعل العباسات تع زها الدية   نسأل اهلل ان يصلحه ويصلح اح النا جيمعا.
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تتٌم لتته نصتتيبه متتن االبتتت ء واالمتحتتان والفتنتتة ال مالتتة   تت  ولتتيعلم ثتتل إنستتان منتتا متتن املكلفتت ني ان اهلل تعتتاىل ياعا
 ضدَعتّن امرؤ نفسه باالتكاء على  تاوى علماء او حكماء..!!

ثتل إنستان مكلتٌ  ـستبه   وعتيأتيه نصتيبه متن االمتحتان وعي ضتع علتى احملتك   لتلن اعتتطاع ان ضتدعنا حنتن 
عتز وجتل  التذي يعلتم السترَّ واَفتى  ويعلتم َائنتة األعتني ومتا  فتي الصتدوس   البشر  لتن يستتطيع ان ضتدع اهلل

 والذي ضر  اخَلبَء يف السماوات واألس،  األول اذَر الظاهر الباطن  له األمساء احلسو عبحانه وتعاىل.!
تلاتق له َُ  .وحنن يف النداية دعاخ  قط   واهلداية بيد اهلل تعاىل وحده  وثل امرئ ميّسٌر ملا 

 قضية صادق ومش صادق   وعلماء يال ا وما يال     هذه ثلدا شكليات ومظاهر يد يك ن تتدا سصيد من 
 الصدق واحلقيقة   ويد تك ن جمرد ث م  قط..!!

 ولكن ثل إنسان ادسى بنفسه    ما عليه إال ان يرجع إىل نفسه ويسأهلا  ستعيبه مبا هنالك.!
قتى معتابيره{ "اعتتف ا يلبَتتتك   الترّب متا عتكن  إليته التنفَ واطمتأن إليته }بل ا نسان على نفسه بص خ ولت  ال

القلب" إخل احلدي  الصحيح املشد س الرياب  يف مسند امحد ّو ه  ويف آَره : "وإن ا تتاك النتاُس وا تت ك" ويف 
تتفت ن"   واحلتق لته نت س   ونصتب اهلل عليته ع متات ال  فتى  وبتراهني عتاطعة

ُ
  والعتيما يف لفظ " وإن ا تتاك امل

املسائل الكباس اليت تشتد حاجة املكلفني إليدا وعليدا ال عد وال عيتد الكبت    ت  واهلل ال يبحت  احتٌد عتن احلتق 
 يرسر او ضيتب  بتل إمتا ان جيتد احلتق ويدتتدي إليته وهت  األثريتر  وإمتا ان يُعتذاَس  يعتد متن اهلل العتذَس و "لتيَ 

 البراسي ومسلم.احٌد احبُّ إليه العذُس من اهلل" سواه 
 واهلل امل  ق  وال ح ل وال ي خ إال باهلل.

 
 عمال األا : ايب هاجر 

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 باسك اهلل  يك شيرنا احلبيب ونفع بك األمة و بتك على احلق

 شيرنا الفاضل
سمحته اهلل اوبي وعتذب ثي  نرد شبدة بثرها احد املشايخ يف اخلرو  علتى احلتاثم  قتال)) إن ا متام امحتد -1

 وععن يف  تنة َلق القرآن وب يرى اخلرو  على احلاثم
اصتة ان ثتابته س تع ا لتبتاس متن ا ضتل الكتتب واحستندا وهت   -2 ما ه  م يفنا من الشيخ جديمتان العتيتيب َو

 مليئ بالت حيد اخلالص هلل و التبعية اخلالصة لرع ل اهلل والكفر بالطاّ ت
 راها مناعبة يف الدع خ للعداد والكفر بالطاّ ت بني ع ام الناسما هي الطريقة اليت ت-3

 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 

 اجلتتتتت اب :
الفقرخ األوىل : واضح ان املقص د بذثر حكاية ا مام امحتد سمحته اهلل متع األئمتة التذين ابتلت ا بفتنتة َلتق القترآن  

 حلكام املرتدين الي م.ه  االعتدالل هبا على عدم ج از اخلرو  على ا
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  دذه ال تريى ألن تسمى شبدة وال إشكاال عند اهل العلم   ولكن الظاملني بنيات اهلل جيحدون..!
واجل اب عندا : ان هذا حق  اي الذي  عله ا مام امحد   وه  احتد القت لني يف املستألة للعلمتاء  وهت  التراجح  

حنن الي م ليس  مسألة اخلرو  على إمام  اعق    س يا علميتا  لكن : هذا خمتل  َتاماك عن مسألتنا    مسألتنا
 )بالبدعة والض لة احملضة( او عمليا )وه  الفاجر الظاب(.

 ال ..!
 بل مسألتنا الي م هي : اخلرو  على احلاثم إبا ثفر واستّد.

الستل  واخللت   متع ان  املسألة األوىل )اخلرو  على احلاثم الفاعق(  يدا اخل ف املشد س بني اهتل العلتم متن 
 الراجح عند اجلمد س املنع مطلقا من اخلرو  عليه ووج ب الصرب  وحكاه بعت العلماء إ،اعا.!

واملستتألة الريانيتتة التتيت ابتلينتتا هبتتا اليتت م هتتي اخلتترو  علتتى احلتتاثم الكتتا ر   دتتذه مستتألة خمتلفتتة عتتن األوىل ثمتتا تتترى  
اثم وإزالته إن امكن وت لية حاثم مسلم مكانه حيكم بكتاب واحلكم  يدا انه جيب على املسلمني َلع هذا احل

اهلل وعنة سع له   إن ب مكن بلك إال بالق خ  وجتب علتيدم منابذتته واخلترو  عليته وعتدم طاعتته  وُحتتتكي  يدتا 
ا ،تتتاُع ايضتتتاك   واألدلتتتة عليدتتتا ثريتتت خ معرو تتتة ويكفتتتي  يدتتتا يتتت ل النتتتيب صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم يف الصتتتحيحني : 

 ال ان تروا ثفرا ب احاك عندثم من اهلل  يه برهان".إ"…
 ال ايع يف مسألة ا مام امحد سمحه اهلل ان اوللك األئمة  املأم ن واملعتصم وال ا تق  ويعت ا يف بدعتة وضت لة وهتي 
القتتت ل خبلتتتق القتتترآن ّو هتتتا متتتن البتتتدع األَتتترى بستتتبب تتتتأ رهم برجتتتالا متتتن دعتتتاخ املعتزلتتتة واجلدميتتتة ممتتتن ادنتتت هم 

ب هم وو ق ا  يدم  تشرب ا مندم تلك البدع   قام ا ينشروهنا يف الناس ويعرض هنا على العلمتاء ومتحنت هنم هبتا  وير 
وثان   تنتة عظيمتة ثمتا هت  معتروف مشتد س   دتمالء األئمتة ب يكفترهم ا متام امحتد وال اثريتر َمتن حضتر تلتك 

ثان ا )اي علماء اهل الستنة وعلتى ساعتدم ا متام األيام العصيبة من العلماء  بل لعل عدم تكف هم اتفاٌق  وإن  
امحد( يد اطلقت ا القت ل بتأن القت ل بتأن القترآن خملت ق ثفتٌر  وان القائتل لتذلك ثتا ٌر  لكتندم ب يكفتروا املعتنّي يف 

 اثرير األح ال ثما ه  معروف  بسبب اعتباس م انع اجلدل والتأويل ّو ها.
حيكم ا على اوللك األئمة املأم ن وَمتن بعتده بتالكفر بستبب مقتالتدم  واحلاصل ان ا مام امحد وعائر العلماء ب

تلك  بل هم عندهم مستلم ن وإن  ستق ا ببتدعتدم وضت لتدم املعتزليتة  لكتندم بتاي ن علتى ا عت م  وب ينزعت ا 
 يداك من طاعتدم.

ليتة  وثانت  سايتات وثان اوللك األئمة يف اجلملة على ع خ حستنة  يمتا عت ى بلتك  وثانت  الشتريعة مّكمتة عا
اجلدتتاد يف زمتتندم مر  عتتة وجيتت   املستتلمني صتتائفة وشتتاتية ّازيتتة لتتب د التتروم والتترتك والتتديلم  ومتتا  تتتح عّم سيتتة 
ويصة وا معتصماه والسي  التذي هت  اصتدق انبتاء متن الكتتب عنتك بفائبتة  وإمنتا ابتلت ا بتلتك البدعتة والضت لة 

 ّفر اهلل هلم وسمحدم اهلل.
ستتألة هتتمالء األئمتتة التت ايعني يف بدعتتة َلتتق القتترآن يتتد حصتتل ان َتتر  علتتيدم بعتتُت الستتل  متتع انتته حتت  يف م

ونزعتت ا اليتتد متتن طتتاعتدم ونابتتذوهم  ثمتتا  عتتل ممتتد بتتن نصتتر اخلزاعتتّي  وهتت  متتن علمتتاء تلتتك الطبقتتة الريقتتات 
علتى عتدم اخلتترو  األَيتاس وا تين عليته ا متام امحتد واعتتففر لته  متع انته َالفته يف التراي   لتم يكتن هنتاك إ،تاٌع 

 على اوللك احلكام.!
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لكن الراي الذي ّلب واشتدر ومشى عليه األثريرون ه  ساي ا مام امحد  ح  حكاه بعت املتتأَرين إ،اعتاك  
 و يه ـ  على ثل حال..!

البشتترية  وامتتا وايعنتتا اليتت م  قتتد ابتُتتتلينا ـكتتام ثفتتروا واستتتدوا ونبتتذوا ديتتن اهلل وشتترعه وساءهتتم واعتتتبدل ا بتته القتت انني
امللتقطتتة متتن زبتتاالت األمتتم ا  رجنيتتة وشتتّرع ا متتن دون اهلل متتا ب يتتأبن بتته اهلل  ووالتت ا اعتتداء اهلل وضتتاهروهم علتتى 
املستتلمني وحتتاسب ا ديتتن اهلل احلتتق واملتمستتكني بتته التتداعني إىل الت حيتتد واحمليتتني للستتنة  وتلتتبَ ثريتتٌ  متتندم بأ كتتاس 

تتتط الكت م  يدتتا يف م اضتع اَتترى   ومتذاهب ثفريتة علمانيتتة وشتي عية وحن هتتا  ّو هتا متتن الكفريتات التتيت يتد ُبسا
 تتنحن نتتتكلم عتتن حكتتام نقضتت ا الت حيتتد واصتتل ا عتت م متتن وجتت ه ثريتت خ  ولتتيَ هلتتم عتتذس وال يُتصتتّ س ألثريتترهم 

 عذس.!
 والك م حيتمل البسط اثرير   ولكن  يما بثرناه ثفاية إن شاء اهلل.

 مّيز هتذه متن هتذه   هتذا جاهتٌل يُعلّتم وُيشترَح لته إن ثتان داؤه هت  جمترد اجلدتل  الذي ال يفّرق بني املسألتني وال
 )عدم العلم(.

وامتتا امللّبستت ن الظتتامل ن املفتترتون الكتتابب ن علتتى اهلل تعتتاىل ممتتن ينتستتب ن نتت َع انتستتابا إىل العلتتم يتت َي او ضتتُع   
نا معدم إال الدعاء عليدم ان يفتح اهلل بيننا اشتدر او انفمَر   وما اثريرهم لألع  يف ايامنا هذه   دمالء ليَ ل

 وبيندم باحلق وه  َُ  الفاتني..! وان جيعل لعنة اهلل على الكاببني..!
 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.

الفقرخ الريانية : يف ال ايع معر يت يليلة ـال الشيخ جديمان العتييب سمحه اهلل  والقدس القليل الذي سايته من ثتاباته 
جيداك  مشّبعاك بالت حيد والسنة ويت خ الديانتة  ومتا  يته متن اَطتاء  دتي ثمتا ضطتئ عتائر البشتر  وضتاهٌر انته  يبدو 

ثان صاحب دين وت حيتد  لكتن يتد ويتع لته هت  واصتحابه  تنتة  وهتي التيت ُعتترا   بفتنتة احلترم املكتي عتنة الت ا 
يته   األ ضتل ان يرَجتتع يف تقت مي متا حصتل واسبعمائة للدعرخ  وليَ عندي تقيق ملا ويتع  وال اعتتطيع الكت م  

وتقتت مي الشتتيخ جديمتتان و،اعتتته ومعر تتة عتت ةم وحتتاهلم إىل اهتتل العلتتم امل  تت يني متتن علمتتاء جنتتدا واحلعتتاز  ممتتن 
 عاصر تلك املرحلة وشددها او تّصل عنده علٌم هبا ممن عاصرها وعر دا جيدا.

 واهلل امل  ق.
 لمني واملسلمات األحياء مندم واألم ات.. آمنينسأل اهلل تعاىل ان يففر لنا وللمس

الفقتتترخ الريالريتتتة : الطريقتتتة املناعتتتبة يف التتتدع خ إىل اهلل تعتتتاىل وإىل اجلدتتتاد يف عتتتبيله  تلتتت  ـستتتب حتتتال التتتداعي 
واملدعّ  وما يقدس عليه الداعي ـسب ضر ه ووايعه   كل إنسان يتدع  إىل اهلل تعتاىل وإىل الت حيتد والستنة ويتأمر 

سب ما يعلم  ملتزما يف بلك  قه وآداب الدع خ  وليَ هلذا حد  باخل  والتق ى والرّب  ـسب ما يقدس عليه ـو
يرجع إليه ثل احدا  لكن على ثل مسلم ان يك ن داعية إىل اهلل تعاىل  ثما يال صلى اهلل عليته وعتلم : "بلفت ا 

احلكمة وامل عظة احلسنة{  والقدس التذي جيتب عين ول  آية" سواه البراسي  ويال تعاىل : }ادُع إىل عبيل سبك ب
 على الناس من بلك ضتل  باَت ف العلم والقدسخ.

وال عائل للدع خ ثري خ : املشا دة يف اجملالَ مع األياسب واألصدياء وزم ء العمل او الدساعة واجل ان واملعتاسف 
خ امل   يتتة  وثتتذلك الشتتريط والستتي دي وعتتائر النتتاس  ويستتتفل املناعتتبات لتتذلك  ونشتتر الكتتتب والرعتتائل املفيتتد
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و،يتتتتع منشتتتت سات اجملاهتتتتدين الدع يتتتتة التحريضتتتتية   دتتتتذه متتتتن ايتتتت ى ال عتتتتائل للتحتتتتريت  ونشتتتتر اَبتتتتاس اجلدتتتتاد 
واجملاهتتتدين التتتيت تبتتت  األمتتتل يف يلتتت ب املستتتلمني  وتر تتتع معن يتتتاةم وجتتتتدد هلتتتم آمتتتال اعتتتتعادخ الكرامتتتة املستتتل بة 

 وتشععدم وتنفي عندم ال هن.
 خ إىل الكفر بالطاّ ت هي جزء من الدع خ إىل اهلل تعاىل  والدع خ إىل ت حيده عز وجتل  وانتتم تقصتدون والدع

هبتتا هنتتا َصتت ص تعريتتة احلكتتام الكفتترخ املرتتتدين وثشتت  ثفتترهم وحتترهبم لإلعتت م واهلتته وبيتتان بلتتك للنتتاس حتت  
حق   على املسلم ان يبتذل يف بلتك  يكفروا هبم وضرج ا عليدم ويستعدوا جملاهدةم وبذل ال عع يف بلك   دذا

ما يقدس عليه  لكن بعلما وحكمة  ويرتك ما ال يقدس عليه إىل اهله القادسين عليه  ويتلط  ويستعني بتاهلل تعتاىل 
 وال يععز.
 واهلل امل  ق.

 

 عمال األا اب  َطاب :
  انياك:ما نظرتك للمراجعات ال  َت  من اجلماعات األع مية ىف مصر !

ما حكم من يدعى انته متن علمتاء الستل  او الستلفيني وهت  يلتبَ علتى النتاس  ت  تتراهم يظدترون للنتاس    الرياك:
 ثفر احلاثم , ض  على اهنم ال يكفرون احلكام اص  ,  دل همالء يقع ن ىف دائرخ األسجاء ام مابا !!

لشيخ اب  بص  القائل)بتكف  سابعاك: ما ي لكم ىف الفتاوى األَ خ للقرضاوى خبص ص اجلداد !وهل ترى ـكم ا
 القرضاوى(ام ان الشيخ اب  بص  ب يصيب ىف هذا!

 
 اجلتتتت اب :

الفقرخ  انيا : ما مُسّي باملراجعات اليت ويع  من جمم عة من ييادات اجلماعة ا ع مية يف مصر من املستع نني 
 هي يف عم مدا انتكاعة واحنراف. يف عع ن الطاّية املصري   دذه األوىل ان تسّمى سج عاك ال مراجعة  بل

ونستتأل اهلل تعتتاىل ان يتترّد اصتتحاهبا إىل احلتتق سدا ،تتي   ويتت  قدم للت بتتة متتن هتتذه الضتت الت وينعتتيدم متتن تلتتك 
 الفنت   إننا واهلل حنب هلم اخل  ويد ثان  للكري ين مندم عابقة َ  وجداد ودع خ إىل اهلل تعاىل.

 نعم ال ثيل.واثتفي هبذا القدس  وحسبنا اهلل و 
 اللدم يا مقّلب القل ب  ّب  يل بنا على دينك  اللدم إنا نع ب بك من الفنت ما ضدر مندا وما بطن.

الفقتترخ  الريتتا : ا سجتتاء شتتيء متتدد معتتروف  وهتت  يف صتت سته األصتتلية إَتترا  العمتتل عتتن ا متتان  اي القتت ل بتتأن 
  وان األعمتال لتيَ داَلتة يف ا متان   ت  يضتر متع  ا مان ه  االعتقتاد القلتيب متع إيتراس اللستان با متان  قتط

إيراس اللسان واعتقتاد القلتب شتيء متن التذن ب واملعاصتي  وهلتذا اشتتدر عتندم ثلمتة صتاست ثالشتعاس هلتم : "ال 
يضتر متتع ا متتان بنتتب"   وبنتتاء علتتى بلتتك التزمت ا ان ا متتان ال يزيتتد وال يتتنقص  وان إمتتان ال احتتد متتندم وإمتتان 

 الس م ع اء. جربيل عليه
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ذ تطتت س عنتتد بعضتتدم إىل صتت سخ اثريتتر ّلتت اك متتن هتتذه وهتتي التتزعم بتتأن ا متتان هتت  جمتترد إيتتراس القلتتب  قتتط ولتت  ب 
 ينطق با مان وب يعمل من اعمال ا مان شيلا   ذ تط س عند آَرين مندم إىل جمرد معر ة القلب  قط ال ّ .

 نع ب باهلل من الض لة..!
 َ ان أا ّ خ املرجلة الذين ثفرهم ثري ون من العلماء.وهذان القسمان األ

 متتن ثتتان متتن هتتمالء املنتستتبني إىل الستتلفية املشتتاس إلتتيدم يف الستتمال ال يكفتتر احلكتتام املرتتتدين املتلبستتني بنتت ايت 
م ال ا عتت م الكريتت خ املعرو تتة  انط يتتا متتن هتتذا املتتذهب املشتتاس إليتته  دتت  املرجتتئ املبتتتدع الضتتال  وَمتتن ثتتان متتند

يكفر اوللك احلكام او بعضدم متن جدتة اَترى ثاالعتقتاد بتأن احلكتم بتالق انني ال ضتعية ثفتر دون ثفتر او حنت  
بلك   مع التزامه يف اجلملة مبذهب اهل السنة واجلماعة يف العقائد يف عائر األب اب  د  خمطئ  لكن ال نقت ل 

 إنه مرجئ.

 واهلل اعلم.
إليتته بالفتتتاوى األَتت خ للقرضتتاوي خبصتت ص اجلدتتاد  ولكتتن  تتتاوى هتتذا الرجتتل  الفقتترخ سابعتتا : ال اعتترف متتا املشتتاس

ب ء و ساد ومليلة بالض الت  نستأل اهلل تعتاىل ان يدديته إىل احلتق  وان يقتي املستلمني متن  تنتته  وإنتا هلل وإنتا 
 إليه ساجع ن.

 باهلل.! ويد صدست عنه اي ال وا عال بشعة تتمل الكفر  بل بعضدا ثفٌر بنّي  والعياب
 وَمن ثتفتّره  ذلك ُّ  بعيدا.

ولكتتن األحستتن ان يتترتك امتتر احلكتتم عليتته للعلمتتاء للكبتتاس  او جلدتتة علميتتة ودينيتتة او جملتتَ علمتتي لتته يتت خ إلتتزام 
 مري   ونكتفي حنن بالتحذير من ض له و تنته واحنرا اته  وبيان انه ال جي ز اعتفتاؤه  وال اَذ الدين عنه..!

ا ان ضتلف ا يف تكف    ن او   ن من امريال هذا الرجل  و تل  يل هبم وحيصل بيندم التتدابر وال ينبفي لشبابن
واملشاحنة من اجلدم  وليس ا مضطرين للحكم عليدم اص   ويكفتي للمستلم ان يعترف احلكتم علتى األعمتال  

األشتراص ال يلزمته تتبّتع   يعرف احلق وينصره ويدع  إليه  ويعرف الباطل وجيتنبته وحيتذس منته  ـستب وعتعه  ذ
الناس واحلكتم علتى ثتل احتدا واالنشتفال بتذلك إىل احلتد التذي نتراه يف بعتت األوعتا  والستاحات  ألن احلكتم 
علتتتى الشتتترص يتطلتتتب إ باتتتتات ّتتت  احلكتتتم علتتتى األ عتتتال جمتتتردخ  والعتتتيما والشتتترص حتتتّي يتتتتكلم با عتتت م 

مة الكفر ويتربا مندا ويتّدعي تتأوي ت معينتة للمنَتذ والت حيد وماسس عائر اعمال املسلمني وينفي عن نفسه ة
عليه.. واحلكم على األشراص الصق ببتاب القضتاء  ثمتا ان احلكتم علتى األعمتال الصتق بتالفت ى.. وإمنتا يلتزم 

 ا نسان معر ة حال َمن ه  مضطٌر ملعاملتدم معاملةك يشرت  هلا الدين.
عن القرضاوي واشتباهه ان تقت ل : ال اعترف حتاهلم جيتداك  وال   ما يضّرك ايدا الشاب املسلم اجملاهد إن ُعلل َ 

 يلزمين ان احكم عليدم  واعأل ا العلماء!
 هذا ه  األح   لدينك واألعلم لك يف آَرتك.

 واهلل اهلادي إىل ع اء السبيل.
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 عمال األا : ساجي عف  م اله 
 وما حكم يادةا   ضيلة الشيخ ماه  امل ي  من حرثة محاس ملشاسثتدا يف ا نترابات
 السمال الرياين ما ه  امل ي  من الشيخ ابن باز والشيخ ابن عرييمني 

 ماحكم من اجاز الدَ ل إىل اجملالَ التشريعية ـعة الضروسخ او اجاز الدَ ل اىل الشرطة واجليش
 

 اجلتتتت اب : 
 اما الك م على حرثة محاس  قد تقدم يف م سها من األج بة.

لشيرني ابن باز وابن عرييمني   الذي اعتقده اهنما من العلماء الذين نفع اهلل هبم ثري ا واجترى واما امل ي  من ا
على ايديدما َ ا ثريت ا متن نصتر الستنة والتدع خ إىل الت حيتد وتصتحيح العقائتد علتى اجلملتة  ونشتر العلتم النتا ع 

 جلملة ايضاك  ّو  بلك ثري  من اخل .املبين على الكتاب والسنة  وماسبة البدع  ونصر يضايا املسلمني على ا
بتإزاء بلتك اَطتاء ثبت خ وزالت اوجبت   تنتة للنتاس وحصتل بستببدا َلتل ثبت   -ّفتر اهلل هلمتا–لكن ثان هلمتا 

و ساد عريت  وثتان بلتك علتى اخلصت ص يف متا يتعلتق مبستألة ال يت  وهتي : مستألة احلكتام املرتتدين احلتاثمني 
نتت ايت ا عتت م املتعتتددخ   كانتت  الكريتت  متتن  تاواأتتا وآسائدمتتا وم ايفدمتتا يف هتتذه بفتت  متتا انتتزل اهلل واملتترتكبني ل

املسألة العظيمة ّ  مرضيّتة  بل باطلة وعتيلة للفايتة يف بعتت األحيتان  والكت م يف هتذا يطت ل  وهتذه متن ،لتة 
ى الصتتت اب ويتبتتتع التتتدليل الفتتتنت التتتيت يبتلتتتي اهلل تعتتتاىل هبتتتا عبتتتاده   تتتاملفلح النتتتاجح الفتتتائز َمتتتن حيقتتتق احلتتتق ويتحتتتر 

والربهان  ويرتك اخلطأ ويعلم ان همالء العلماء هتم بشتر ضطلت ن ويصتيب ن  وان اهلل ابت نتا بأَطتائدم لينظتر َمتن 
يبحتت  ويتبتتع احلتتق والتتدليل  وَمتتن يتعّصتتب هلتتم ويفتتايل  تتيدم وحيتتت  ـعتتة األيتت ام اهلتتالكني : إنتتا وجتتدنا آباءنتتا 

نا وثرباءنا على امة وإنا   على آ اسهم مدتدون.!وشيَ 
 نسأل اهلل تعاىل ان يددينا ملا اَتل   يه من احلق بإبنه إنه يددي من يشاء إىل صرا  مستقيم.. آمني

 

 عمال األا : اب عماسخ 
 هل جي ز بيع وشراء ثتب او ماضرات علماء الس طني اليت تتكلم بكا ة االم س الشرعية !

 
 اجلتتتت اب : 

تفصتيل  ـستب متا يف بلتك متن اخلت  او الشتر والصت ح اوالفستاد  لكتن األوىل دائمتا  هذا ينبفي ان يك ن  يته
اال ينشر ا نسان وال يبيع للنتاس إال ثتتب وماضترات العلمتاء امل  ت يني املتأَتنني علتى التدين والعلتم  وامتا علمتاء 

ير مندتتا  يتتدس ا مكتتان  ألن الستتلطان والتتدنيا  تت  ينبفتتي نشتتر ثتتتبدم  بتتل التتذي ينبفتتي إماتتدتتا واجتناهبتتا والتحتتذ
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بيعدتتا واملتتتاجرخ  يدتتا ونشتترها  يتته تزثيتتة هلتتم  وتن يتته هبتتم وبأ كتتاسهم وايتت اهلم ومتتذاهبدم الفاعتتدخ  وتعتتريت للنتتاس 
 للرطر والفتنة يف ديندم  ومعاونة على ا ذ والعدوان. 

سب إمكان حص ل بلك وي ته يأَذ هذا العمل حكمه من الكراهة او التحرمي.  ـو
ثتتتتب العلمتتتاء امل  تتت يني اهتتتل اخلتتت  والصتتت ح والتقتتت ى واجلدتتتاد واخلشتتتية هلل تعتتتاىل متتتا يفتتتين عتتتن ثتتتتب اهتتتل   ويف

 الض لة واجمل ن من العلماء الفعاس البائعني للدين بالدنيا  ويانا اهلل واملسلمني شرهم.
 واهلل امل  ق.

 

 عمال األا : مع احلق 
االَياس والعلمتاء عامتة والنصتاس التيتاس اجلدتادي الستلفي َاصتة  التاعع عشر : هل من نصيحة تقدمدا لعلمائنا

 وللمسلمني عامة
 

 اجلتتتت اب : 
نستأل اهلل ان يصتتلح اح النتتا   حنتتن واهلل احتت   للنصتتح  والعلمتاء هتتم النصتتحة املرشتتدون املعلمتت ن النتتاَس اخلتتَ    

 وحنن مستفيدون متعلم ن.
 ما اح جنا إىل نصائح العلماء وت جيداةم.!

إن ثان البد من نصيحة لعلمائنا األَياس اهل الص ح والريبات على الدين اهل اخلشتية والقيتام بتأمر اهلل تعتاىل  
واجلدتتاد والصتترب   دتتي : اهلعتترخ واجلدتتاد  واهلل ال نتترى للعتتاب اليتت م ثتتاهلعرخ إىل عتتاحات اجلدتتاد و فتت س املستتلمني 

 لتيَ بلتك لألثريترين..! واهلعترخ واجلدتاد  يدتا شترف  احلقيقيتة   تإن ثتان للتبعت وجته لرتجتيح بقائته يف م طنته 
التتدنيا وثرامتتة اذَتترخ   ليقتتتحم العتتاب املرتتاطر ولتتيكن جنتتدياك يف امليتتدان  وب ال!! واجلدتتاد مفتترو، علينتتا ،يعتتا  
 وإمنا بقاء البعت هت  االعتتريناء   لمتابا بترّبكم صتاس هتذا االعتتريناء هت  األصتل والقاعتدخ  وصتاس العلمتاء ُمعتَفتتنْيَ 
متتن اجلدتتاد لاتتتزاماك!!! حتت  صتتاس العلتتم واجلدتتاد ثتتالتن ين وا ضتتا ة ال جيتمعتتان.! بتتل واهلل حتت  صتتاس العلتتم وطلبتته 
واالشتفال به عند الكري  من الناس يذّثترنا بنظام ا عفاء من اخلدمة ا لزاميتة يف جيت   دول العصتر  إب يتبتاسى 

 يقطع اصبعه السبابة ليتحصل على إعفاء من التعنيد.! الناُس للحص ل على عبب لإلعفاء  ح  إن بعضدم
 اصلح اهلل اح النا ،يعاك.

وامتتا انصتتاس التيتتاس اجلدتتادي وال عتتيما متتن الشتتباب  النصتتيحة ان يك نتت ا جماهتتدين ثتتٌل ـستتبه ومتتن م يعتته حتت  
م يف تكميتل نفسته يفتح اهلل عليه  يك ن جماهداك يف َط   الناس  وينال ما يتمتو  والنصتيحة ان جيتدتد ثتل متند

بتتالعلم النتتا ع والعمتتل الصتتاحل  ومتتن بلتتك ماعتتن األَتت ق والفضتتائل  وان جيعلتت ا االهتمتتام بأنفستتدم وتكميلدتتا 
وصتتيانتدا عتتن املعايتتب  اهتتم اعمتتاهلم واوىل اول يتتة هلتتم  ويكتت ن متتا عتتداها ساجعتتاك إليدتتا   تتإبا احتعنتتا يف بعتتت 
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ك على جدة القيام مبا امر اهلل من األمتر بتاملعروف والندتي عتن ال ي  إىل ان ننشفل ببعت الناس  إمنا يك ن بل
 املنكر ونصر الدين.

تتن شتفله عيبُتتتُه عتن عيت ب النتاس" يتال ابتن 
َ
وجيمع هذه النصيحة ي ل املصطفى صلى اهلل عليته وعتلم : "طت ّب مل

 حعر يف بل غ املرام : سواه البزاس بإعناد حسن.
يعتاك يال اهلل تعاىل : }يَتا اَيتَُّدتا الَّت ُعُكْم ،َا ذايَن آَمنُت ْا َعلَتْيُكْم اَنُفَستُكْم اَل َيُضترُُّثم مَّتن َضتلَّ إاَبا اْهتَتَديْتُتْم إاىَل اللّتها َمتْرجا

َا ُثنُتْم تَتْعَمُل َن{املائدخ  105 َتيُتَنب ُلُكم مبا
لتتدين ا عتت م وأتتا : وامتتا املستتلم ن عامتتة    تتاهلل اهلل يف طتتائفتني يف األمتتة أتتا اذن العصتتمة لعمتت م املستتلمني و 

العلمتتاء امل   يتت ن األَيتتاس الصتتاحل ن علمتتاء اذَتترخ  واجملاهتتدون يف عتتبيل اهلل   تتاعر  ا هلتتم حقدتتم وث نتت ا معدتتم 
 تفلح ا إن شاء اهلل.

 وباهلل الت  يق.

 

 عمال األا : شسيبل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  ضيلة الشيخ عطية اهلل 

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 حفظكم اهلل  ونفع اهلل بكم  وجزاثم اهلل عن ا ع م واملسلمني ثل َ 

 شيرنا الفاضل  
: نريتتد متتن  ضتتيلتك ان تنصتتح االَتت ه طلبتتة العلتتم بدساعتتة ثتتتب ملشتتايخ تريتتق ىف امتتانتدم وىف مندتتاجدم وبثتتر 2

 الكتب العلميه ال  يبدا هبا طالب العلم.
اده والعلماء من اعر واعتقتاالت متن يبتل الصتليبني والط اّيت  ومتا : ما تقيمك اىل ما حيدد اىل ثري  من الق3

 عبب بالك !
 

 اجلتتتتت اب : 
: اَي الكرمي هناك الكري  من العلماء والتدعاخ الريقتات وضتع ا بترام  علميتة لطت ب العلتم لكيفيتة  2الفقرخ سيم 

  وثريت  متن هتذه التربام  مطبت ع ومنشت س طلب العلم مقسمة إىل مراحلة زمنية مراعىك  يدا التدس  واالنبناء ال زم
 على االنرتن   وثلدا جيد    بأيدا اَذ طالب العلم  د  حسن.

الشيخ حامد العلي له برنام  من هذا القبيل  والشيخ عبد القادس بتن عبتد العزيتز متن يبتل وضتع برناجمتا يف ثتابته 
 اجلامع  ّو هم ثري  جدا.
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  هتل هت  متفترغ لطلتب العلتم   معظتم هتذه التربام  م ضت عة للطالتب واملدم ان طالتب العلتم يعترف متا يناعتبه 
املتفرغ للطلب  او ه  ّ  متفرغ بل ه  مشف ل يف الكسب او اجلداد او ّ ه وحيتا  إىل شيء َاص يناعبه  
ستتب يدساتتته وملكاتتته  وإن ثتتان عنتتده   دتتذا ينظتتر  يتته خبص صتته علتتى حستتب متتا عنتتده متتن الفرصتتة للطلتتب  ـو

بين عليه وهكذا  ويبدا باألعدل  األعدل  ويراعي يدسته على اجلمع بني  ّنني او اثرير او التفترغ تصيل عابق ي
 لفن  نٍّ  وهكذا.

والنصتتيحة دائمتتا هتتي اَتيتتاس ثتتتب العلمتتاء الكبتتاس املتقنتتني وال عتتيما متتن الستتل  واملتقتتدمني حيتت  امكتتن   تتإن 
 علمدم وثتبدم اثرير برثة وإصابة للحق وعداداك.

 ت  يق.وباهلل ال
: متتا حيصتتل للكريتت ين متتن ييتتادات العمتتل ا عتت مي والتتدعاخ والعلمتتاء متتن اعتتر واعتقتتاالت متتن يبتتل  3الفقتترخ 

الصليبيني والط اّي  ه  من ،لة احملن واالبت ءات اليت يبتلي هبتا اهلل عتبحانه وتعتاىل عبتاده املتممنني  ثمتا يتال 
َب النَّاُس َان يُتتتْرَُث ا َان يتَ  ُق ُل ا آَمنَّا َوُهْم اَل يُتْفتَتُن َن َوَلَقْد  َتتَتنَّا الَّذايَن مان يَتْبلاداْم  َتَليَتْعَلَمنَّ اللَّتُه الَّتذايَن تعاىل : }َاَحسا
وثمتا يتال النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم : "اشتد النتاس بت ء األنبيتاء ذ  2،3َصَدُي ا َولَيَتْعَلَمنَّ اْلَكتابابانَي{العنكب ت

ل  يبتلى املرء على حسب دينه   إن ثان يف دينه ص بة زيتد لته يف التب ء" سواه امحتد الصاحل ن ذ األمريل  األمري
 ّو ه.

 دتتذا امتتٌر طبيعتتي  ألنتته متتن طبيعتتة الصتتراع بتتني احلتتق والباطتتل  ومتتن األبى التتذي يصتتيب املتتممنني متتن ياتبَتتتل اهتتل 
تت  بلتتك الكفتتر والعصتتيان والظلمتتة   ال اجتتب  يتته الصتترب والريبتتات واألَتتذ بأعتتباب د عتته متت ن اهلعتترخ واجلدتتاد ّو

 ـسب ما يناعب ويأمر الشرُع يف ثل حالة.
 لتتتيَ ّريبتتتا ان الط اّيتتتت  املرتتتتدين واوليتتتتاءهم الصتتتليبيني يتتبعتتت ن العلمتتتتاء والقيتتتادات ا عتتتت مية الصتتتاحلة متتتتن 

رعتل  يدتا ثتل اجملاهدين والدعاخ إىل اهلل ويسعن هنم ويمبوهنم وضرج هنم من دياسهم   دذه هي طريق األنبيتاء وال
هتذا   أتبتاعدم البتد ان يصتيبدم نصتتيب متن بلتك متادام ا يعيشت ن ضرو تتا مشتاهبة متن م اجدتة األيت ام الكتتا رين 

َنا اَْو لَتَتُع ُدنَّ  َحى  يفا مالَّتاَنا  َتَأوْ والطفاخ الظاملني  ثما يال تعاىل : }َويَاَل الَّذايَن َثَفُروْا لاُرُعلاداْم لَُنْرراَجنَّتُكم م ْن اَْسضا
ويال تعاىل لنبيه ممتد صتلى اهلل عليته وعتلم : }َوإاْب َمُْكتُر باتَك الَّتذايَن   13إالَْيداْم سَبتُُّدْم لَنُتْدلاَكنَّ الظَّالامانَي{إبراهيم

ُر اْلَماثاراي يتْ ََ  .30َن{األنفالَثَفُروْا لاُيرْيباُت َك اَْو يَتْقتُتُل َك اَْو ُضْراُج َك َوَمُْكُروَن َوَمُْكُر الّلُه َوالّلُه 
  دذا من ل ازم الس  على طريق األنبياء والرعل..

ولكن الذي نتمّناه ان يك ن العلماء والدعاخ اي ياء يف األَتذ باألعتباب التيت شترعدا اهلل تعتاىل واحبدتا  ويقتتدوا 
املتتتممن  يف بلتتتك باألنبيتتتاء  ثمتتتا يتتتال الرعتتت ل صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم : "املتتتممن القتتت ي َتتتٌ  واحتتتُب إىل اهلل متتتن

الضتعي   ويف ثتتلا َتتٌ    احتترص علتتى متتا ينفعتتك واعتتعن بتتاهلل وال تععتتز" سواه مستتلم واملتتراد بتتاملممن القتت ي يف 
القت ّي يف التتدب  واألَتذ باألعتباب  القت ي علتى تصتيل املنتا ع الدن يتة واألَرويتة   -واهلل اعلتم–هذا احلدي  

   تت  يععتتز وال يستتتكني بتتل يستتتعني بتتاهلل تعتتاىل وجيتدتتد وبلتتك بقتت خ احلتترص والعتتزم وبتتذل املستتتطاع يف تصتتيلدا
 ويأيت ثل شيء من بابه  ويد ع ايداس اهلل بأيداس اهلل.
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ومتتن بلتتك ان ال حيقتتر ا نستتان نفستته بتتأن يعّرضتتدا ملتتا ال تطيتتق متتن التتب ء  وال يستستتلم لألعتتداء  وال متتنحدم 
من الفتنت واهلعترخ إىل اهلل تعتاىل والضترب يف اس، اهلل   رصة للنيل منه مادام يادسا على اهلرب مندم والفراس بدينه

{العنكب ت تتَعٌة  َإايَّتتاَي  َاْعبُتتُدونا تتي َواعا ويتتال عتتز  56ال اعتتعة ثمتتا يتتال تعتتاىل : }يَتتا عابَتتاداَي الَّتتذايَن آَمنُتت ا إانَّ اَْسضا
َّماك َثريا اك  ْر يفا َعبايلا الّلها جيَاْد يفا اأَلْس،ا ُمرَا راك إاىَل الّلها َوَسُع لاها  وجل : }َوَمن يُتَداجا َوَعَعةك َوَمن َضْرُْ  مان بَتْيتاها ُمَداجا

يماك{النساء َُّف ساك سَّحا  .100ُذَّ يُْدساْثُه اْلَمْ ُت  َتَقْد َوَيَع َاْجرُُه َعلى الّلها وََثاَن الّلُه 
متن الظلمتة القتاهرين هلتم   وإن من ّرائب األم س انك ترى بعت اهل العلم والدع خ يأنف ن من اهلعترخ واهلتروب

ومن الفنت  ويرون الفراس من ضلم الطفاخ منقصة   ويد يق ل بعضدم : انا ال اهرب!! يتمتّدح بتذلك ويتبتاهي!! 
ولتتيَ بلتتك يف ميتتدان القتتتال وعتتاحة الصتتيال  إبن لكتتان شتتر اك و رتتراك حقتتاك  بتتل وهتت  يف يبضتتة العتتدو الطتتاّي 

ن األنبيتاء التذي اَترب اهلل عتندم اهنتم هتاجروا و تروا متن اعتدائدم التذين املتعرب  وت  يدره  وثتأن هتمالء َتٌ  مت
يضطددوهنم   قد هاجر الكري  من األنبياء والرعل  إبراهيم وم عى وعيسى وممد صتل ات اهلل وعت مه علتيدم 

تنُكْم َلمَّتا  ْفتُتُكْم  َتَ َهتَب يلا ا،عني ّو هم ثري   ويال اهلل تعاىل حاثيا عن ثليمه م عى انه يال : } َتَفَرْسُت ما َا
تتتَن اْلُمْرَعلانَي{الشتتتعراء تتتَن اْلَقتتتْ ما  21َسيب  ُحْكمتتتاك َوَجَعلَتتتينا ما ائافتتتاك يَتتَتَريَّتتتُب يَتتتاَل َسب  جَن تتتينا ما ََ َدتتتا  نتْ ويتتتال : }َ َرتتترََ  ما

 21الظَّالامانَي{القصص
  اهلل املستعان  ونسأل اهلل تعاىل ان يصلح اح النا جيمعا.

اس حقتتا هبتتذه الستتنن النب يتتة واملقامتتات الرعتت لية هتتم اجملاهتتدون يف عتتبيل اهلل  التتذين َمتتّن اهلل وإن متتن اعتتعد النتت
تتا  ا الفتتنت  و تتروا بتتديندم يضتترب ن يف اس، اهلل ال اعتتعة   علتتيدم بتتالعزائم الق يتتة واهلمتتم العاليتتة   طلقتت ا التتدنيا َو

ون بتحقيق العب دية الكاملتة لترهبم عتز وجتل  ضرج ن من سبقة الط اّي  والظلمة املستكربين  وينابذوهنم ويتحرس 
   ضضع ن إال لسطانه عبحانه  وال يطيع ن احداك إال تبعا لطاعته  وال يذل ن ألحدا إال تبعا للذلة له عبحانه   

تنُكمْ  -واثرم هبم–ثما يال تعاىل يف وصفدم  َعتن دايناتها  وه  اصدق القائلني : }يَا اَيتَُّدا الَّتذايَن آَمنُت ْا َمتن يَتْرتَتدَّ ما
تبتُُّدْم َوحيُابُّ نَتُه اَبالَّتةا َعلَتى اْلُمتْممانانَي اَعاتزَّخا َعلَتى اْلَكتا ارايَن جيَُ  تُدوَن يفا َعتبايلا اللّتها َواَل َضَتاُ  َن َ َسْ َف يَْأيتا الّلُه باَقْ ما حيُا اها

 54ٌع َعلايٌم {املائدخَلْ َمَة ذئاما َبلاَك َ ْضُل الّلها يُتْمتايها َمن َيَشاُء َوالّلُه َواعا 
  لله دسهم وعلى اهلل الكرمي نصرهم.

 ونسأل اهلل عز وجل ان جيعلنا مندم وحيشرنا يف زمرةم.. آمني

 

 عمال من إحدى األَ ات :
 احّب ان اعأل باسك اهلل  يكم :

يفدتم متن  ماسايكم مبن يعّد من علمتاء ومشتائخ الصتح خ اجلداديته ولكنّته تت  ضتّل هتذه الظتروف يتتكّلم بكت م
ضاهره معاسضته لبعت األحداد واأل عال واليستبني مفتزاه او املعتو احلقيقتي لته إالّ ملتن يعترف ت ّجته هتذا الرجتل  
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وهت  يف باطنته يترى اّن هتمالء املقتت لني يف هتذا  -يف حتدد معتنّي -ثق له مري  )ا عت م الجييتز يتتل املعاهتدين( 
 احلدد ليس ا مبعاهدين اص  !

ط ابتات مبريتل هتذه الصتيفه ـّعتة انّته يعمتل لتدين اهلل يف اخلفتاء واليضتّر الكت م إن تكلّتم  أهتل ويظدر بكت م َو
احلتتّق اليضتتّرهم مريتتل هتتذا الكتت م وهتت  ب يتتتكّلم مبتتااليممن بتته وب ضتتال  لفظتته اعتقتتاده ولكتتن صتتيفة الكتت م يتتد 

 يفدمه من اليعرف هذا الرجل بص سخ  تل  عن اعتقاد الرجل
 ي  صحيحة وصاحبدا معذوس  يدا !واال تم ّر م اي  هذا وامرياله على املس خ اجلداديه !هل مريل هذه امل ا

 
 اجلتتتت اب : 
 احلمد هلل..

حاصل هذا الفعل احملكي عن همالء املشايخ املشتاس إلتيدم هت  اعتتعمال الت سيتة واملعتاسيت   دتذا إن ثتان ليتد ع 
 ال ضرس  يه إن شاء اهلل.عن نفسه َطراك خَم  ا من ضلم الطفاخ    بأس به  و 

َّص يف العمل بالتقية يف ملدا  وال احد من اهل العلم ه  ادسي ـاله وضر ه وما حييط به من اَطاس   له ان يرت
املشتتتروع  ويستتتتعمل املعتتتاسيت احيانتتتا   دتتتذا ثلتتته ممتتتا اباحتتته اهلل تعتتتاىل للمتتتممنني بشتتتر  ان يكتتت ن القلتتتب عتتتامراك 

ا نسان مسناك بأن يقدس بلتك الظترف بقتدسه  ويقت م مبتا يستتطيعه متن طاعتة اهلل  با مان مقراك باحلق  وان يك ن
تتُدوَن َمتتا يُنفاُقتت َن  ََ َعلَتتى الضُّتتَعَفاء َواَل َعلَتتى اْلَمْرَضتتى َواَل َعلَتتى الَّتتذايَن اَل جيَا َحتترٌَ  إاَبا تعتتاىل  يتتال اهلل تعتتاىل : }لَّتتْي

تتيٌم {الت بتتةَنَصتتُح ْا لالّتتها َوَسُعتت لاها َمتتا َعلَتتى اْلُمحْ  َُّفتت ٌس سَّحا تتن َعتتبايلا َواللّتتُه  تتنانَي ما تتذا  91سا ويتتال جتتل وعتت  : }الَّ يَتتَّرا
تتَن اللّتتها يفا َشتتْيءا إاالَّ  ََ ما تتن ُدْونا اْلُمتتْممانانَي َوَمتتن يَتْفَعتتْل َبلاتتَك  َتلَتتْي يَتتاء ما

نُتت َن اْلَكتتا ارايَن اَْولا ُدْم تُتَقتتاخك اْلُمْمما تتنتْ  َان تَتتتَُّقتت ْا ما
ُ {آل عمرانَوحُيَذ    28سُُثُم الّلُه نَتْفَسُه َوإاىَل الّلها اْلَمصا

ص ايضتتاك اال يتتدَل علتتى ا عتت م  ستتاد ثبتت   او حيصتتل  ويتتال ثريتت  متتن العلمتتاء إن متتن شتتر  صتتحة هتتذا التترَت
 جلمد س الناس ض ل عن احلق   إن ثان العالتتاُم مسم عا مطاعتا مّتبعتا منظت ساك إليته مقتتدىك بته   امتحنته الظلمتة
واسادوا منتته ان جييتتبدم إىل الباطتتل ويطتتاوعدم إىل ا يتتراس بصتتحة بتتاطلدم وضتت هلم  ـيتت  لتت   عتتل اضتتل ،دتت س 
صتتة وان يطتاوعدم ويعطتتيدم متا اسادوا  بتتل جيتب عليتته الصتترب  النتاس   إنتته يف هتذه احلالتتة ال جيت ز لتته األَتذ بالَر

 ول  يتاتتل يف عبيل بلك.
 د سمحه اهلل تعاىل يف منة َلق القرآن.وهذا ه  املقام الذي ويع لإلمام امح

َّصه باعتعمال التقية  واما ما عدا بلك بأن ثان مفل با مضطدداك َائفا من ضلم الطفاخ ويدرهم  وب يكن يف تر
يت  لت  ويتع شتيء يست  متن  او الت سية واملعاسيت  تلبيَ ثبٌ  معترب على اخللتق  وإضت ل عتاّم وثبتٌ  للنتاس  ـو

َّص إن شاء اهلل بشرطه املذث س.اللبَ امكن زوال  ه بيسر بعد بلك   له الرت
  دذه إباك حاالت يقدسها ال احد من اهل العلم بقدسها حني يُتتبتلى هبا.
 واهلل املسمول ان يفر  الكروب ويففر الذن ب  إنه ه  الت اب الرحيم.
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 دتتذا شتتيء مفتترٌح   تت  بتتأس ان واحلمتتد هلل   حنتتن يف هتتذا الزمتتان عنتتدما جنتتد بعتتت اهتتل العلتتم هبتتذه املستتت ى 
يتلطفتت ا ويسايستت ا وحيتتذسوا متتن الطفتتاخ  وضفتت ا إمتتاهنم ايضتتا ومتتذاهبدم  املدتتم ان يك نتت ا متتع احلتتق  يتتائمني يف 

 الباطن ويف السّر و يما يقدسون عليه بال اجب من نصرخ احلق ونصرخ اجلداد واهله والك ن معدم.
تتتن املريتتتد للحتتتق التتتذي يفعتتتل اخلتتتَ    لتتتن يعتتتَدم طريقتتتة لعمتتتل اخلتتت  الشتتتريعة ـمتتتد اهلل ولطفتتته  يدتتتا عتتتعة   واحمل سا

 بأعاليب التلطّت  ومع األَذ بأعباب والت يي من شر األشراس.
وإمنا املصيبة ان نرى بعت اهل العلم والفضتل ممتن عر ت ا احلتق وبتان هلتم الطريتق  وعر ت ا ايضتاك الباطتل واعتتبان  

يدم اخلت ف وابهلتم وايعتدهم بتل طترحدم اسضتاك  ت  تستمع هلتم يف ميتدان هلم عتبيل اجملترمني  نتراهم يتد عتيطر علت
نصرخ الدين سثزاك  يد َا  ا الط اّي  َ  ا عظيمتا متنعدم متن ثتل عمتل  يف علتنا او يف َفتاء !! وجتتد ال احتد 
ري  مندم يد ع عن نفسه خماواف مت ّأه ووعتاوس باستكتاب معصتية اهلل تعتاىل بالنيتل متن اهتل احلتق واجملاهتدين مت

وبإضدتتتاس التتت الء للطفتتتاخ الكتتتا رين واملستتتتكربين الظتتتاملني.!!  دتتتذا واهلل ال جيتتت ز وال يرضتتتى عنتتته سبنتتتا عتتتز وجتتتل  
تتَن النَّتتاسا َمتتن يَتُقتت ُل آَمنَّتتا بااللَّتتها  َتتإاَبا  ويُتتتترشى علتتى صتتاحبه انتته ممتتن يتتال اهلل تعتتاىل  تتيدم يف عتت سخ العنكبتت ت : َوما

نَ  ََ اللَّتُه باتَأعْ اُوباَي يفا اللَّها َجَعَل  اتتْ َتا َة النَّاسا َثَعَذابا اللَّها َولَلان َجاء َنْصٌر م ن سَّب َك لَيَتُقت ُلنَّ إانَّتا ُثنَّتا َمَعُكتْم اََولَتْي َلَم مبا
ل يف عت سخ احلت  : { وي لته عتز وجت11{ َولَيَتْعَلَمنَّ اللَُّه الَّذايَن آَمُن ا َولَيَتْعَلَمنَّ اْلُمَنا اقانَي}10يفا ُصُدوسا اْلَعاَلمانَي}

نَتتٌة انَقلَتت تتٌر اْطَمتتَأنَّ باتتها َوإاْن َاَصتتابَتْتُه  اتتْ يتْ ََ تتَن النَّتتاسا َمتتن يَتْعبُتتُد اللَّتتَه َعلَتتى َحتتْرفا  َتتإاْن َاَصتتابَُه  تتَر }َوما ََسا تتها  َب َعلَتتى َوْجدا
ْسرَاُن اْلُمبانُي{احل  َرَخ َبلاَك ُهَ  اخلُْ َا نْتَيا َواْذ  11الدُّ

لم يف احلتتدي  التذي سواه امحتتد والرتمتتذي وابتن ماجتته عتتن ايب عتعيد اخلتتدسي سضتتي اهلل وي لته صتتلى اهلل عليته وعتت
عنتتته مر  عتتتاك : "ال متتتنعّن احدَثتتتتم هيبتتتُة النتتتاس ان يتتتتكلم ـتتتق إبا سآه او شتتتدده او مسعتتته" ويتتتد صتتتححه الشتتتيخ 

يب والرتهيب.   األلباين يف التعليق على الرّت
: "ال حيقتترن احتتدثم نفستته  يتتال ا يتتا  -إن صتتح–سواه ابتتن ماجتتة وي لتته صتتلى اهلل عليتته وعتتلم يف احلتتدي  التتذي 

سع ل اهلل وثي  حيقر احدنا نفسه! يال : يرى ان عليه مقاال ذ ال يق ل  يه   يق ل اهلل عز وجل ي م القيامة : 
 متتا منعتتك ان تقتت ل يف ثتتذا وثتتذا!  يقتت ل َشتتيةُ  النتتاسا    يقتت ل :  إيتتاي ثنتتَ  احتتقَّ ان  شتتى". يتتال املنتتذسي

يب والرتهيب   اهلل اعلم.  سواته  قات  ولكن صعفه الشيخ األلباين يف التعليق على الرّت
يال احلا ظ ابن سجب سمحه اهلل : " دذان احلديريان مم الن على ان يك ن املانع له من ا نكتاس جمترد اهليبتة دون 

 اخل ف املسقط لإلنكاس"اهت 
  مبعتتتتو َتتتت ف التلتتتت  والضتتتترس ثالقتتتتتل والستتتتعن والضتتتترب وثتتتتذا يتتتتال ّتتتت ه متتتتن العلمتتتتاء   تتتتإن اهليبتتتتة إن ثانتتتت

والتعذيب   دذا مسقط ل اجب األمر والندي ثما عبق بيانه  وإن ثان  مبعو َت ف اللت م والستب وحن هتا متن 
 األبى والتعر، للمشاق احملتملة عادخ    تسقط وج ب األمر والندي  وهي املرادخ يف هذا احلدي  واهلل اعلم.

وعتتائر ا َتت خ ان يراجعتت ا شتترح ابتتن سجتتب حلتتدي  "َمتتن ساى متتنكم منكتتر  ليفتتّ ه" يف ثتابتته  ولألَتت  الكرمتتة
 العظيم جامع العل م واحلكم   إن  يه تريرا نا عاك هلذه املسألة.
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ويد هنى اهلل تعاىل يف ثتابه العزيز عن َشية الناس  ووص  اوليتاءه وعبتاده الصتاحلني بتأهنم ضشت نه وال ضشت ن 
اهلل  واهنتتم ال ضتتا  ن يف اهلل ل متتة الئتتم  وبّم التتذين ضشتت ن النتتاس ثرشتتية اهلل او اشتتد َشتتية  وهتتذه احتتداك إال 

 معانا واضحة  مما ال حيتا  إىل ثب  تفس   واحلمد هلل.
 نسأل اهلل تعاىل ان يفقدنا يف الدين وجيعلنا وإياثم من عباده الصاحلني املفلحني.. آمني

 

 عمال األا : اب  اويَ 
 ( ملابا ياشيخ جند هذا الكم الكب  من املنتسبني للدع خ يد ع ن عن الط اّي  !2لسمال )ا
 

 اجلتتتتت اب : 
 حسبنا اهلل ونعم ال ثيل..

 إىل اهلل املشتكى وحده ال شريك له عبحانه وتعاىل..
ت العلماء واهل العبادخ  هذه  تنة من ،لة الفنت اليت يبتلي اهلل عز وجل هبا عم م الناس  ان يبتليَتدم بفساد بع

 على العبد املسلم ان يلعأ إىل اهلل عبحانه ويستعني به وجيتدد يف تقيق احلق  ويكرير من التدعاء والعبتادخ  واهلل  
ثا يته  يتال اهلل تعتاىل : } اصترْب إن وعتَد اهلل حتتق  وال يستترّفنك التذين ال ي ينت ن{ ويتال : }ولت ال  ضتتل اهلل 

 م من احدا ابداك ولكن اهلل يزثي َمن يشاء{.عليكم وسمحته ما زثى منك
إهنا يتا اَتي الكترمي ازمتان الفتنت التيت اَترب عندتا سعت ل اهلل صتلى اهلل عليته وعتلم يف احاديت  ثريت خ   تنت ثقطتع 
الليل املظلم  يصبح الرجل مممنا ومسي ثتا راك يبيتع دينته بعتر،ا متن التدنيا يليتل   تنت تتت اىل وتتتابع يريّتتق بعُضتتدا 

تتترُه سييقتتاك  ألن التتيت تتتأيت هتتي اثتترب متتن اَتدتتا  تبتتدو اَتدتتا الستتابقة صتتف خ بالنستتبة إليدتتا   بعضتاك  اي ُيصتتّ ه ويظدا
 نسأل اهلل ان يعصمنا وإياثم من مض ت الفنت.

والفتنة بالس طني واألمراء واحلكام واملل ك هي من اشد ان اع الفنت التيت تفستد العلمتاء وتتذهب بتديندم   وهلتذا 
الشتتريعة التحتتذير مندتتا  وجتتاء عتتن الستتل  متتن الصتتحابة والتتتابعني سضتتي اهلل عتتندم ،يعتتا يف بلتتك شتتيء   وسد يف

 ثري   ويد ،ع السي طي سمحه اهلل ما وسد يف بلك يف سعالته اليت اشرنا إليدا يف ج اب عابق.
رمي الق ل على اهلل ول   ر، انه ب يرد يف بلك شيء صحيح عن النيب صلى اهلل عليه وعلم   إنه ال شك يف ت

بفتت  علتتم والكتتذب علتتى اهلل وسعتت له  وثتمتتان العلتتم  والقتت ل بالباطتتل واحلكتتم بتته  والستتك ت عتتن احلتتق املتعتتنّي 
بيانتتتته  ومعاونتتتتة الفعتتتترخ والظتتتتاملني واحملتتتتدا ني يف التتتتدين  بلتتتتَه الكتتتتا رين الزناديتتتتة املرتتتتتدين  ومعلتتتت ٌم يقينتتتتاك ان يتتتترب 

شتيان جمالستدم  وخمتالطتدم  اجللت س علتى م ائتدهم ويبت ل منتندم  انته الس طني اهل الدنيا  وطترق ابت اهب م  ّو
 وعيلة ممثدخ إىل تلك احملرمات امل بقات   ُعتتلاتتم بذلك الندي والزجر األثيد عندا  وترمدا ب  تردد.!
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ان وهتتذا هتت  التتذي  دمتته الستتل  سضتتي اهلل عتتندم واسضتتاهم   حتتذسوا متتن يربتتان الستت طني اشتتد التحتترمي  متتع 
الس طني ثتان ا يف زمتاهنم عت طني ا عت م وائمتة املستلمني التذين حيكمت ن بشتريعة ا عت م  ويستّ ون جيت   

 ا ع م لفتح الب د وبسط ثلمة اهلل على العباد  وس ع سايته   ق ثل عدل وجبل.
ال يكتاد يُرجتي لصتاحبه بُتترء  واما همالء احلكام الي م ممن ابتلينا هبم  إن مقاسبتدم هي واهلل الستّم الزعتاف التذي 

 نسأل اهلل ان يعا ينا وثل احبابنا ومشاضنا.. آمني
 إبا تأمل  بلك وعر   ضع  ا نسان ويلة صترب اثريتر اخللتق وَتّكتتن الشتد ات متن النفت س  ب تستتفرب متن  

 ثريرخ اهلالكني  وإمنا الفرابة حقاك يف الناجني السالكني.!
  يمن هلك ثي  هلك  إمنا الععب  يمن جنا ثي  جنا..! وثما يال بعت السل  : ليَ الععب

 نعم ..
اوللك الفرباء اهل ّربة الدين الذين اَرب عندم النيّب صتلى اهلل عليته وعتلم بق لته : "بتدا ا عت م ّريبتا وعتيع د 

 ن إبا  ستد ّريباك ثما بدا  ط ّب للفرباء" وملا علل عندم اَرب بأهنم : الذين يصلح ن ما ا سد الناس  ويَتصلُتح
النتتاُس   واَتترب ايضتتاك اهنتتم النتتزاع متتن القبائتتل واهنتتم اجتمعتت ا علتتى ثلمتتة اهلل تعتتاىل ونصتترخ دينتته علتتى ّتت  اسحتتام 

 بيندم  واهنم حُيي ن عنته صلى اهلل عليه وعلم عند  ساد امته  ثما يتحصل من جمم ع األحادي .
دما جُيتازى اخللتق علتى ا عتاهلم  وطت ّب ايضتا شتعرخ يف  دمالء ط ّب هلم   اي اخلت  الكريت  هلتم متن اهلل تعتاىل عنت

 اجلنة يس  الراثب يف ضلدا مائة عام ال يقطعدا ثما جاء يف اخلرب الصحيح  اوللك هم الناج ن املفلح ن.
 نسأل اهلل ان جيعلنا وإياثم مندم.

إىل العلم املتسمني بالعلمتاء  ولذلك يتعنّي على العبد يف ازمان الفنت هذه ان يتحّرى يف اَذ دينه عن املنتسبني 
وان يبحتت  عتتن احلتتق  وينظتتر  يمتتا اَتترب عنتته النتتيب صتتلى اهلل عليتته وعتتلم متتن ال اجبتتات يف هتتذه األحتت ال وعتتن 
صفات الفرباء والناجني والطائفة الظاهرخ املنص سخ وجيتدد يف الك ن معدم ومندم   تإن  عتل بلتك واعتتعان بتاهلل 

 الة.تعاىل واعتصم به   إنه مفلح ال م
سوى البراسي ومسلم عن حذيفة سضي اهلل عنه يال : حد نا سع ل اهلل صلى اهلل عليه وعتلم حتديريني يتد سايت  
احتتدأا وانتتا انتظتتر اذَتتر  حتتد نا ان األمانتتة نزلتت  يف جتتذس يلتت ب الرجتتال  ذ نتتزل القتترآن   علمتت ا متتن القتترآن 

رجل الن مة  تقبت األمانتة متن يلبته   يظتل ا ُرهتا مريتَل وعلم ا من السنة. ذ حد نا عن س ع األمانة  يال : ينام ال
تْعتل  ثعمر دحرجتته علتى سجلتك  تنفط  ترتاه 

َ
ال ث   ذ ينام الن مة  تقبت األمانة من يلبه   يظل ا رها مريل امل

منترباك وليَ  يه شيء   ذ اَذ حصىك  دحرجه على سجله   يصبح الناُس يتبايع ن ال يكاد احٌد يمدي األمانة  
  يقال إن يف بين   ن سج  امينا  ح  يقال للرجل ما اجلده ما اضر ه ما اعقله وما يف يلبه مريقال حبة من ح

َتتردل متتن إمتتان  ولقتتد اتتتى علتتّي زمتتاٌن ومتتا ابتتايل ايكتتم بايعتتُ    لتتلن ثتتان مستتلما ل ّدنتته علتتّى دينُتتته  ولتتلن ثتتان 
 ثن  ألبايع منكم إال   نا و  نا" هذا لفظ مسلم.  نصرانيا او يد ديا ل دنه علّى عاعيه  واما الي م  ما

 وباهلل الت  يق والعصمة.
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 عمال األا : جماهدمن الصحراء 
 بسم اهلل واحلمدهلل

اصتتتةك بعتتتد آَتتتر سعتتتالة َاصتتتة بيننتتتا يف  اهتتت  وعتتتد  بالشتتتيخ واألا واحلبيتتتب عطيتتتة اهلل, ثتتتم اشتتتتق  لتتتك . َو
 شبكة احلسبة  قل  يل انه لديك معرف هناك, وعتشاسك بعتد منتدى انا املسلم ويل  لك ل  تأيت وتشاسك يف

 ان تندي بعت الظروف اخلاصة.
  حياك اهلل وبياك وجعل اجلنة مري انا ومري اك.

 اَي احلبيب ,يل عمال بسيط . وعسى ان ال اُ قل على ضيفنا.
ت ا سؤوعتدم يلتي  حت  ال يتدمت ا با  سهتاب او التعصتب َاصتة ساي  ثري ا من مناصري اجلداد وميب اجلدتاد اَس

ه ويادته.  يف املنتديات اليت  يدا احلرب يائمة على اجلداد وشيَ 
 تعتتدهم يف حلظتتتة وعنتتد اي عمليتتتة للمعاهتتتدين ب يتبتتني ساي اهتتتل اجلدتتتاد  يدتتا ولتتتيَ لتتته عتت ى األَبتتتاس التتتيت 

 تنايلدا ا ع م الصلييب ومعه االع م العريب العميل وما  يدا من تش يه وتف .
انتته عنتتد هتتذه اللحظتتة يكتتتب مقتتاال جُيتترم وحيتترم تلتتك العمليتتة.  يطتت  هبتتا اعتتداء اجلدتتاد وجيعل هنتتا متتددا يف ايتت ل 

 احلرب على اجملاهدين واع اهنم.
  ما سايك يا شيرنا بذلك!
 و قك اهلل و بتك على احلق.

 اَ ك اب  اعامة املكي.
 

 اجلتتتت اب : 
 اك اهلل اَي  وجزاك اهلل َ ا وحفظكم اهلل.اه  وعد  باألا احلبيب ايب اعامة املكي  حي

سايي  يما بثر  اَي الكترمي انته َطتأ طبعتا   ان يستاسع ا نستان والعتيما َمتن ثتان متن اهتل العلتم والتدع خ إىل 
اهلل تعاىل إىل بناء م يفه على ما حيكيه ا ع م الكا ر والعميل  عن املستلمني وعتن اهتل اجلدتاد َص صتاك  هتذا 

از تة  وصتتاحبدا معتّر، للنتتدم واحلسترخ او ان يستتتعره بلتك إىل التمتتادي يف اخلطتأ إن ب يعصتتمه َطتأ ومزلتتة وجم
 اهلل تعاىل ويتداسثه بلطفه.

 هذا َطر  ع ك..!
اصة اهل العلم ان يتحل ا بصفة التريّب  والتبني ثما امر اهلل تعاىل يف انباء الفاعقني  ويُقّدم ا  بل على املسلم َو

 عم متاك واجملاهتدين َص صتاك  ويلتزمت ا املتند  القترآين العظتيم يف مريتل هتذه امل ايت   بلتك حسَن الظتن باملستلمني
تتْدرا احْلَترَاما ياتَتتالا  ايتها يُتْل ياتَتتاٌل  ايتها َثباتتٌ  َوَصتدٌّ َعتتن  َعتبايلا اللّتتها املتند  املستط س يف ي لتته تعتاىل : }َيْستتأَُل َنَك َعتنا الشَّ

دا احْلَتت تتَن اْلَقْتتتلا َواَل يَتزَالُتت َن يُتَقتتاتاُل َنكُ وَُثْفتتٌر باتتها َواْلَمْستتعا نَتتُة َاْثبَتتتُر ما ْنتتُه َاْثبَتتتُر عانتتَد اللّتتها َواْلفاتتْ تترَاُ  اَْهلاتتها ما َْ ْم َحتت ََّ رَاما َوإا
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نْتَيا  يَتُردُّوُثْم َعن دايناُكْم إانا اْعَتطَاُع ْا َوَمن يَتْرَتداْد مانُكْم َعن دايناها  َتَيُمْ  َوُهَ  َثا اٌر  َُأْولَتتلاكَ  َحباطَتْ  اَْعَمتاهُلُْم يفا التدُّ
الاُدوَن{البقرخ ََ َرخا َواُْولَتلاَك َاْصَحاُب النَّاسا ُهْم  ايَدا  َا  211َواذ

ويصة نزول هذه اذيتة الكرمتة ثمتا هت  معتروف  ان املشترثني شتّنع ا علتى املستلمني بتأهنم يتاتل ا ويتلت ا يف الشتدر 
م يتتتد بعتتت  عتترية علتتتى ساعتتتدا عبتتتد اهلل بتتتن جحتتتش يف اواَتتتر ،تتتادى  احلتترام  وثتتتان النتتتيب صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتل

 صاد  ا سجاال من املشرثني  قتل هم يف آَر الشدر وهم يظن نه متن ،تادى   تبتنّي بعتدها انته ثتان اول سجتب  
زعم  شنع عليدم "إع م" املشرثني  وا اسوها "ضّعتتة" ثربى  ومن وسائدم اليد د لعندم اهلل  ويال ا : هذا ممد يت

انه يأمر بتعظيم شعائر اهلل ويقتل يف الشتدر احلترام  وتكلمت ا ثريت ا   لمتا سجتع عبتد اهلل بتن جحتش واصتحابه إىل 
النتتيب صتتلى اهلل عليتته وعتتلم يتتال هلتتم : متتا امتترتكم بقتتتال يف الشتتدر احلتترام  وحتتزان النتتيب صتتلى اهلل عليتته وعتتلم ممتتا 

ته علتى امتته وحتذسه متن نفترخ اخللتق عتن احلتق   نزلت  هتذه ويع  وهذا من َتام سمحته صلى اهلل عليه وعلم وشتفق
اذية الكرمة من عت سخ البقترخ  يبتنّي اهلل تعتاىل  يدتا ان القتتال يف الشتدر احلترام ثبتٌ   اي إذ عنتد اهلل  نعتم  وهتذا 

ملشتترث ن متتن تعلتتيم لنتتا ان نقتتّر بتتاحلق ونقتت م بالقستتط   ذ بتتنّي ان األثتترب منتته واألشتتد هتت  متتا  علتمتت ه انتتتم ايدتتا ا
الصد عن عبيل اهلل والكفر بته والصتد عتن املستعد احلترام وإَترا  اهلته منته   دتذا اثترب عنتد اهلل  ذ بتنّي ياعتدخ 

 عامة وهي ان الفتنة اثرب من القتل.
– احلاصتتُل ان املتتند  املقصتت د هنتتا يف حالتتة ويتت ع األَطتتاء متتن املستتلمني واجملاهتتدين يف حتتق اعتتدائدم يتمريتتل 

 يف نقا ا اأدا :  -ذه اذية الكرمة وما يف معناهاانتزاعاك من ه
 االعرتاف باخلطأ حي  ثان واضحاك وجليّتاك . -
 وبيان انه َطأ ال نقره  بل نندى عنه  ونعطيه دسجته وحعمه ال ئق. -
 واالعتذاس عن املسلم املرتكب له إن ثان  َ  عذٌس . -
الكا رين اعداء الدين وبيان اهنم هم الظامل ن املعتتدون  وسّد  ذ االنقال من بلك إىل األهم  وه  اهلع م على -

عاديتدم ببيان  سادهم الكب  وآ امدم العظيمة  والتنكيتل هبتم بتإبراز ا عتاهلم القبيحتة الشتنيعة حقتا  وان اَطتاء 
 املسلمني بالقياس إىل َطاياهم هم ال تساوي شيلا.!

 هلل اعلم  وبه عز وجل الت  يق. دذا ه  املند  الصحيح يف مريل هذه املنزق   وا
وان  تعلم ايدا األا احلبيب ان احلامل على مريل هذا التسترع واجملاز تة املشتاس إليدتا يف عتمالكم يتد يكت ن الفت خ 
علتتى التتدين وإسادخ تربئتتة التتدين واملتتند  واحملا ظتتة علتتى نقتتاوخ صتت سته ونفتتي التتتدم عنتته  وهتتذا مقصتتد صتتحيح يف 

حلق وعلى بينة وبص خ ثمتا بثرنتا  ويتد يكت ن التدا ع هت  اشتياء اَترى نفستّية متن نفسه  لكن البد ان يك ن با
 اخل ف على النفَ وعلى املصاحل الدني ية واملعيشية  او ّ  بلك.

 ينبفي ان يعَرف هذا  ويُعطى ثٌل ما يستحقه  مع مراعاخ ان األصل دائما يف املسلمني اهتل العدالتة الظتاهرخ او 
 اهلم علتتتى احستتتن احملامتتتل وحنستتتن هبتتتم الظتتتن  ذ بعتتتد بلتتتك نتتترّد اخلطتتتأ سداك جمتتتردا ونبتتتنّي املستتتت سين ان حنمتتتل احتتت
 الص اب الذي اسانا اهلل.

 واهلل اعلم.



 

 216 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

ولتكميتتتل املقتتتام اَتتتي الكتتترمي   ويتتتد بثتتتر  ان الكريتتت  متتتن مناصتتتري اجلدتتتاد ومبيتتته حيتتتاول ن جتنتتتب ان يُتّتدمتتت ا 
ن هتتذا ثمتتا تعلتتم يكتت ن علتتى وجتتها ممتت دا متتأبون  يتته شتترعاك  با سهتتاب او التعصتتب  يف املنتتتديات ّو هتتا    تتإ

 ويك ن على وجه ّ  مشروع.
ثما عبق وتكلمنا عن مسألة الت سية واعتعمال املعاسيت من يبل بعت اهتل العلتم يف بعتت األحت ال واملت اطن  

ه  وال يتدَل  دذا شبيه به   ك ن ا نسان متن اهتل العلتم والفضتل حيترص علتى جتنّتب متا يشت ه صتمعته وصت ست
مداَل تزسي به وةينه  ويتلط  ايضاك ح  ال جيد عليه األعتداء مستمستكا يضتّرونه بته   دتذا متن التتدب  اجليتد 
املشروع  وصاحبه ممدوح ّ  مذم م  بشر  ان ال منعه بلك من القيام بال اجبات  او حيمله على  عل ما حيتُرم  

 ثما عبق بيانه.
 واهلل اعلم.

 إال باهلل. وال ح ل وال ي خ
نسأل اهلل تعاىل امل ىل القدير ان يربم للمسلمني امَر سشدا يعزُّ  يه اهل طاعته ويذال  يه اهل معصيته  ويمَمتتُر  يته 
بتتتتاملعروف ويُتتتتتندى  يتتتته عتتتتن املنكتتتتر  وان يففتتتتر لنتتتتا وللمستتتتلمني واملستتتتلمات واملتتتتممنني واملممنتتتتات األحيتتتتاء متتتتندم 

 ء.واألم ات  إنه مسيع يريب جميب الدعا
واحلمد اهلل اوال وآَرا   وصلى اهلل وعلم وباسك على عبده وسع له ممد وآله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل 

 ي م الدين.
 هت1421سجب11اجلمعة 

 م2006اّسط11َ

 

 

 

 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مسائل في الجهاد
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 108اَنَْا َوَمنا اتتَّبَتَعينا َوُعْبَحاَن الّلها َوَما اَنَْا ماَن اْلُمْشراثانَي{ي ع  }ُيْل َهتذاها َعبايلاي اَْدُع  إاىَل الّلها َعَلى َبصا َخا 
 
 
 

  2عمال األا :األعي 
  ضيلة الشيخ

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
اسى ان النتتاس منقستتم ن اىل  سطاعتتني يف شتتأن صتتدام حستتني  متتندم متتن يتترى انتته ثتتا ر ومتتندم متتن يتترى ّتت  

 منه من معاب الت بة والعبادخ يف جمالَ ماثماته .. ما ي لكم الشرصي يف امر صدام حسنيبلك ملا بدس 
 ولكم جزيل الشكر والعر ان

 حفظكم اهلل
 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 
 اجلتتتت اب : 

 احلمد هلل سب العاملني..
ين ال حيكمتت ن بشتترع اهلل تعتتاىل اَتتي الكتترمي  إن صتتدام حستتن ثتتان حاثمتتاك متتن ،لتتة حكتتام بتت د املستتلمني التتذ

واملتت الني للكفتتاس واحملتتاسبني لتتدين اهلل احلتتق  انضتتاف إىل بلتتك انتته علمتتايّن بعريتتّي   والفكتتر البعريتتّي ال شتتك يف انتته  
ثفتٌر  ويتد ثفتر صتداماك الكريتُ  متن العلمتاء..!  دت  طتاّ ت متن الط اّيت  ال شتك يف بلتك  ذ ابلته اهلل تعتتاىل 

عزتتته عتتز وجتتل  وب نعلتتم متتع بلتتك انتته تتتاب متتن بلتتك الكفتتر وتلتتك النتت ايت التتيت ثتتان ونتتزع منتته امللتتك بقدستتته و 
 متلبسا هبا  بل إنه اليزال يتبعح ببعرييته.!

واما ي لك : "ملا بدس منه من معاب الت بة والعبادخ يف جمالَ ماثماته"  ليَ شيء من بلك معترباك متن "معتاب" 
ر طت ال حياتته السياعتية وعتنني حكمته التيت جتاوزت الري  تني   ت بتته الت بة!!  إن الرجل ثان متلبسا بكفتر ضتاه

تن بَتْعتدا َبلاتَك َوَاْصتَلُح ْا  َتإانَّ اهلل  ان يرتك بلك ويقلع عنه ويتربا منه ويصلح  ثمتا يتال تعتاىل : }إاالَّ الَّتذايَن تَتابُ ْا ما
يٌم{آل عمران َوَاْصَلُح ْا َوبَتيتَُّن ْا  َُأْولَتتلاَك اَتُت ُب َعلَتْيداْم َواَنَتا التتَّت َّاُب  ويال عز وجل : }إاالَّ الَّذايَن تَابُ اْ  89َُّف ٌس سَّحا

يُم {البقتتترخ َلُصتتت ْا دايتتتنَتُدْم لالّتتتها  َُأْولَتتتتلاَك َمتتتَع اْلُمتتتْممانا  160التتترَّحا َْ نَي }إاالَّ الَّتتتذايَن تَتتتابُ ْا َوَاْصتتتَلُح ْا َواْعَتَصتتتُم ْا بااللّتتتها َوَا
 146اْلُمْممانانَي َاْجراك َعظايماك{النساء َوَعْ َف يُتْمتا الّلهُ 

وال يكفي يف بلك ان يقرا القرآن ويسّبح   إنه ثان يفعل بلتك ايتام ُمتتلكه وثنتا نكفتره   لتم يتفت  شتيء  ذ إنته 
اليت م مفلتت ب مقدت س يتتد اصتابته الذلتتة واملستكنة  ويتتد اشتتدر عتتن الرجتل تظتتاهره بالصت ح واعتتتف له للشتتعاسات 

 م منه   احلاصل انين ال اسى انه يد اضدر الت بة  واهلل اعلم.ا ع مية ايا
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وحنتتن واهلل نفتترح بت بتتته وت بتتة عمتت م الكفتتاس  ونتمتتو ان يت بتت ا ويرجعتت ا إىل الت حيتتد  ولكتتن ال مكتتن ان ننرتتدع 
منه ت بتة مبريل تلك املظاهر  بل الكا ر الذي اشتدر ثفره ومرد عليه عنني ط اال يف حال اَتياسه  البد ان يت ب 

 ضاهرخ ويصلح.
 واهلل اعلم.

 

 عمال األا 
SHADIWO N DARK : 

 عنتدي عتمال..
يترها . جعلت  ثرييتتر متن  هل تتتفق معتي ان التفعيترات اليت حد   يف ب د املستلمني . مريل السعت دية ومصتر ّو

ان النظترخ األوىل للشتباب امللتتزم  املتعاطفني مع القتاعدخ إىل عدم تأيتتدها, ويتد ا تترت علتى الشبتتاب امللتتتزم ـيتت 
 اهنم تكفيتري ن! يكره ن املسلميتن!

 عمايل هت 
 ماهتي احلتل ل اليت تقرتحدتا للقتاعدخ لكتي تعيد التتعاط  معتدا وسمبا ا نضتمام معتدا

 
 اجلتتتتت اب :

ثريتتت ا او ثتتت ن تلتتتك التفعتتت ات واملصتتتادمات التتتيت حتتتد   يف "الستتتع دية" علتتتى اخلصتتت ص  يتتتد محلتتت  بعضتتتاك )
يلي !( من املتعاطفني مع القاعدخ إىل عدم تأييدها ونشأت عندا بعت املفاعتد  دتذا اضنته صتحيحاك  وإنتا لنتأّب 

 ان نكابر يف احلق.!
 واعتقد اهنا من ،لة الفنت واالبت ءات واالمتحانات للناس.

اضتطروا إىل َت ، املعرثتة  وان واعتقد ان ا َ خ اجملاهتدين ب يكتن ب عتعدم احستن ممتا ثتان   قتد بّينت  اهنتم 
الدولة اضطرةم واجلأةم  ويصة مقتل الشيخ العي ي سمحه اهلل تعاىل َ  شاهدا  ّو ها ثري    الدولة حستم  
ذالن الشباب  امرها واسادت الشر وثّشرت عن انياب العداوخ  وعلماء الس ء ياتلدم اهلل ب يقصروا يف نصرها َو

  ونعم ال ثيل   كان ما ثان.والتضييق عليدم  وحسبنا اهلل
 لكن بلك ايضا ال ضل  من َ  بإزائه.

والعربخ بفلبتة اخلت  والصت ح الكتامن اعاعتاك يف طاعتة اهلل تعتاىل والعمتل بتأمره عتبحانه  وهت  هنتا اجلدتاد  والعتربخ 
 ماثن  واهلل اعلم.بالعايبة واجلملة  ال مبا حيصل من مفاعد مرحلية  وال مبا حيصل يف مكان معني دون عائر األ

  قد حصل الكري  من التمحيص  وثان  َط خ ولبنة يف الطريق  هذا تص سنا حنن.
 ويد عبق الك م على جزيرخ العرب يف م سه مبا ال ضل  من  ائدخ ملتأمله.
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والتأييتتد للمعاهتتدين متتن يبتتل اجلمدتت س  هتت  مطلتتب حنتترص عليتته نعتتم  لكتتن لتتيَ هتت  ثتتل املطلتتب وال هتت  اول 
طالب   إضداس احلق على يلته وضع  اهله وإبرازه وإع نه وس ع سايته يأوي إليدا َمن و قه اهلل  ول  بعتد واهم امل

حتني  ويتتأ ر النتاس هبتا ثمتا يتتتأ ر النتاس بالشتدداء الريتابتني علتى احلتق  ومتتا يف ضتمن بلتك متن اخلت  والربثتتات  
دم وتتأليفدم والتيست  علتيدم وعتدم تنفت هم هذه هتي اهتم األول يتات  وامتا اجلمدت س  إننتا متع حرصتنا علتى ثستب

 إننا نعلم ايضا ان ،د سهم مع األه اء والشد ات ومع الفالب   وثما يق ل اهلنا يف اجلزائر : "مع ال اي  ول   
ثتان عتيدي البفتتل"!!  تأّلبدم هتتم مستلم  العا يتة والتتداس  وعنتد احملكتتات واحملتن  تإهنم يستتقط ن عتراعاك إال َمتتن 

.!! ّالبدم ال يبال ن بدين وال ت حيد إبا علم  هلم دنياهم...اخل ما تعر  ن وال نطيتل بته   دتذه سحم اهلل تعاىل
 حقائق ال تفيب عنا.!

واجملاهد احياناك ي ضع بني ان ضتاس اجلمد س او ضتاس إضدتاس احلتق التذي ال مستاومة  يته ثالت حيتد   ت  شتك ان 
ر اجلمد س     نحن لسنا شي عيني بروليتاسيني  معاب اهلل.!!احلق ه  التمسك بالت حيد وإن َسا

ذ إنه بشيء من الصرب واالنتظاس )انتظاس الفر ( تزول تلك اذ اس ويبقى احلق ألنته حتق  ومعنتاه الريابت  املستتقر 
   خب ف الباطل الذي ه  املت شي املضمحل الزائل الذاهب.

 مع الصرب يأيت النصر والفر ..
 وتتف  األم س..

للمسلم ان يفرت بكريرخ تفيّتر الناس  ويظن ان اجلداد واحلرثة اجلدادية يد َسرْت  ألن ثري ا من الناس     ينبفي
يف م طن من امل اطن يل ها  مادام اجملاهدون على الطريق الصتحيح يف اجلملتة  وإن حصتل  اَطتاء  ومتادام ان 

 هناك  لة صاحلة من املممنني مناصرين هلا وا قني  يدا مبني هلا.
  أول احلل ل ه  الصرب والريبات .

ذ ا ص ح من شأننا دائما  وترشيد مس تنا    تنحن بشتر خنطتئ ونصتيب  ولستنا معصت مني  ومتا اح جنتا إىل 
 ان نصلح انفسنا دائما ونسدد ونراجع ونستفيد من اخلطأ    يتكرس.

 سني سضي اهلل عنه.وهذا الطريق ايل اح اله ودسجاته  على التنّزل مع اخلص م  انه ثطريق احل
تَب  يه  ليريب  وليم  ثما مات احلسني..!   َمن نشا

 وله  يه اع خ ويف امرياله.
 بل واهلل إهنم ألحق منه يف اخلرو  على همالء احلكام  بل واهلل ما ابعد ما بني الشقتني..!!

 ولكن اثرير الناس ال يعلم ن.
 احلق ح  نلقاه.. آمني نسأل اهلل تعاىل ان يريبتنا وعائر إَ اننا واحبابنا على

 

 alimam4عمال األا : 
 الس م عليكم وسمحة اهلل
 الشيخ احلبيب عطية اهلل

 انا من مناصري اجملاهدين يف ب د الرا دين و الشيشان و ا فانستان
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 و،يع بقاع االسضي االع مية
 ولكن عندما امسع الدعاخ يتحد  ن عن اخل اس  و التكفرين

 سي واي ل هل اجملاهدين َ اس  ذ اسى االحدي يدبط يليب وا كر يف نف
 اليضرهم من َالفدم وال من َذهلم

 واسيد ماهيا صفة اخل اس  
 وباسك اهلل  يك

 1111اَ ك اب  َطاب
 

 اجلتتتت اب : 
 اَي الكرمي   اعأل اهلل ان جيعلك من اجملاهدين ومن اهل احلق وانصاسه وان يددي يلبك.

  عتتن احلتتق  وال تفتترت بكريتترخ اهلتتالكني ثمتتا يتتال عتتلفنا  وال تستتت حش متتن يلتتة اوصتتيك بتقتت ى اهلل تعتتاىل والبحتت
 السالكني   دذه من اص ل الس  على طريق احلق.!

امتتا اخلتت اس   دتتم َمتتن اتصتت  بصتتفات معّينتتة جتتاء بثرهتتا يف احاديتت  النتتيّب صتتلى اهلل عليتته وعتتلم الكريتت خ التت اسدخ 
 م اطندا  واأدا :  يدم  ويد بّيندا العلماء ولك ان تراجعدا يف 

اهنتتم يكفتترون عمتت م املستتلمني ويستتتحل ن دمتتاءهم وامتت اهلم   متتن ب يكتتن متتندم ويعتقتتد اعتقتتادهم ويتت اليدم  -
ويربا ممن ع اهم )من اهل ا ع م( ثفروه واعتحل ه  بدعاوى خمتلفة تترذ صت ساك متن عتة متقاسبتة متن عصترا إىل 

 عصر.!
هنتتم يكفتتروهنم ويتتروهنم اهتتل سدخ  ويستتتحل هنم   يعتتدوهنم لقمتتة عتتائفة اهنتتم ينشتتفل ن بقتتتل اهتتل ا عتت م )أل -

عندهم وال عيما ضعفاؤهم( ويرتث ن يتال ويتتل اهتل الكفتر األصتليني  ت  ينشتفل ن هبتم وال ي لت هنم اأيتة  يتال 
 صلى اهلل عليه وعلم : "يقتل ن اهل ا ع م ويدع ن اهل األو ان".

ذن ب  بتتل بكريتت  متتن الصتتفائر  وحاصتتله اهنتتم يعتقتتدون متتا لتتيَ ثفتتراك متتن اهنتتم يكفتترون املستتلمني بكبتتائر التت -
املعاصي والذن ب ثفراك  إما بشكل ثلّي )ياعدخ ثلية : ثق هلم متري  : ثتل متن عصتى اهلل  إنته ب حيكتم مبتا انتزل 

  األ تتراد اهلل  دتت  ثتتا ر لق لتته تعتتاىل }وَمتتن ب حيكتتم مبتتا انتتزل اهلل  أوللتتك هتتم الكتتا رون{   او بشتتكل جزئتتي ثريتت
 مبنزلة الكلّي. -بسبب ثريرخ ا راده اي مسائله التطبيقية–ـي  صاس 

  دذه اهم   د صفات هلم..
وجتتاء يف األحاديتت  ويف ثتتتب الفتترق ممتتا ُعلاتتتتم متتن تتتاسضدم األول ايتتام ضدتت س اوهلتتم يف زمتتن النتتيب صتتلى اهلل عليتته 

جتتتاء وصفتُتتتتدم بعتتتدخ  –علتتتّي سضتتتي اهلل عنتتته  وعتتتلم او يف ايتتتام ضدتتت سهم ثعماعتتتة وطائفتتتة واضتتتحة متميتتتزخ ايتتتام
صفات اَرى  مندا اهنم حد اء األعتنان )جتاء يف احلتدي ( ومندتا اهنتم اهتل طتيش و تت ى يليلت  العلتم والفقته  
واهنم ليَ  يدم عابٌ من الصحابة ومعتربي علماء التابعني  بل ،لتدم من املفم سين واهل األحداد املتدتّ سين  

دخ من ص خ وصيام وحنن بلك.. لكن هذه الصفات ليس  الزمتة واهلل اعلتم  وتقيتق بلتك لته واهنم ثري و العبا
م ضتتع ّتت  هتتذا  وإمنتتا الصتتفات التتيت هتتي صتتفاةم التتيت هبتتا ثتتان ا "َتت اس " مستتتحقني للقتتتال والقتتتل ثمتتا يتتال 
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" هتي الصتفات التري د الرع ل صلى اهلل عليه وعلم : "اينما وجتدَت هم  تايتل هم  تإن يف يتتلدم اجتراك ملتن يتتلدم
 املذث سخ اع ه.

  دذا خمتصر مفيد إن شاء اهلل  وان  عليك مبطالعة الكتب وتقيق املسألة اثرير ح  يطملن يلبك.
 إبا تقرس لك هذا   اعلم ان اجملاهدين الي م متن القاعتدخ ّو هتا متن اَ اةتا متن اجلماعتات اجلداديتة  عت اء يف 

فانستان او الشيشان او اجلزائتر ّو هتا متا ابعتدهم واهلل عتن وصت  اخلت اس   بتل جزيرخ العرب او العراق او يف ا 
هم من َياس اهتل الستنة واجلماعتة اهتل احلتق  جماهتدون علتى الكتتاب والستنة ضتاهرون علتى احلتق  وهتم بفضتل 

ن علتى احلتق اهلل تعاىل من احق الناس بالدَ ل يف ي ل النيب صلى اهلل عليه وعلم "التزال طائفة من اميت يقتاتل  
ضتتاهرين..." احلتتتدي   تت اهلل إن َمتتتن عتتتر دم ال يشتتك يف بلتتتك  وإمنتتتا يشتتك  يتتته ويتتترتدد احتتد سجلتتتني : سجتتتٌل ب 
يعر دم وإمنا يسمع عندم من بعيد اشياء خمتلفة ال يدسي تقيق احلق  يدم  او سجٌل زائغ مبطل  اعتد التدين يتد 

ادسه بلقعاك..!!  ستع الشيطان يف يلبه ّو
 عا ية والس مة.نسأل اهلل ال

   إَ اننا يكفرون عم م املسلمني وال اثريرهم  بل هتم منضتبط ن يف بلتك بضت ابط واصت ل و تروع اهتل الستنة 
يف مسألة التكفت  ال ضرجت ن عندتا   متا ثتان متن شتذوب حصتل متن التبعت او َطتأ  ت  يتنقت بلتك عنتد َمتن 

 انص  وعرف العلم واحلَق.!
تتن مستتألة متتن مستتائل التكفتت  َتتالفدم وال إَ اننتتا يكفتترون بالتتذن ب وامل عاصتتي   ال الكبتتائر وال الصتتفائر  ومتتا ما

 يدا ّ ُهم إال وهي مسألة يابلتة لتذلك والجتدتادهم  يدتا حتظ متن النظتر  وإال وادلتتدم  يدتا ضتاهرخ ّالبتة عنتد 
 لعلم والفت ى.!البح   وإال وهلم )اجملاهدين(  يدا علٌ  ويد يال بق هلم  يدا بعت العلماء املسلّتم هلم با

وال إَ اننا ممن يقال  تيدم : يقتلت ن اهتل ا عت م ويتدع ن اهتل األو تان  بتل هتم منشتفل ن ثمتا تترى ويترى ثتل 
النتتاس بقتتتال الكفتتاس األصتتليني باألعتتاس ويف األصتتل  ذ بقتتتال احلكتتام واحلك متتات املرتتتدخ  وحيتت  ب يتت ا قدم  

ع اجتدتتتاد بتتت  شتتتك وال مريتتتة  متتتع ان احلتتتق معدتتتم ثريتتتٌ  متتتن النتتتاس يف تكفتتت  بعتتتت احلك متتتات   دتتتذا م ضتتت
تتن  ودالئلدتتم ضتتاهرخ بتتاهرخ وانتت اس بتتراهيندم عتتاطعة  وليستت ا شتتابين عتتن إ،تتاع معلتت م وهلل احلمتتد واملنتتة  بتتل متتا ما
مسألة إال وهلم  يدا عل  يريٌب او بعد  وما مان مسألة إال ومعدم  يدا بعت اهل العلم من اهل العصتر ايضتا 

 لطفاك وت  يقا.سمحة من اهلل و 
  سبحان اهلل الذي يددي َمن يشاء ويضل من يشاء .

 }وَمن يرد اهلل  تنته  لن َتلك له من اهلل شيلا{
 96،91األَلايَم {ي نَ }إانَّ الَّذايَن َحقَّْ  َعَلْيداْم َثلاَمُ  سَب َك اَل يُتْمماُن َن َوَلْ  َجاءتْتُدْم ُثلُّ آيَةا َح َّ يَتَرُوْا اْلَعَذابَ 

 

 عمال األا : الصراع 
 شيرنا الفايل 
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 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 
 اوال : اين احبك يف اهلل 

  انيا : اَتو منك شيرنا الفايل ان ت جدنا اىل بعت التماسين الرياضية البدنية 
 اليت تساعدنا على االعتعداد ل خنرا  يف امل اجدات اجلدادية املستقبلية 

 ك من َ ل َربتك يف جمال اجلداد , وبلك ح  ال نك ن ضد اعداء اهلل وبل
 عبا على اَ اننا اجملاهدين واَتو ان يك ن على شكل جدول ي مي مفصل 

 وبلك ح  يسدل علينا تطبيقه 
  الريا : حفظك اهلل من ثل ع ء وجزاك اهلل عنا َ  اجلزاء

 
 اجلتتت اب : 

الرتبيتتة البدينتتة والتتتدسيب الرياضتتي والعستتكري   تت  اعتتتطيع يففتتر اهلل لنتتا ولتتك  انتتا يتتا اَتتي لستت  مترصصتتا يف 
إعطاءك ما تريد  بل هذا له اهله املترصصت ن  يته  وهت  ـمتد اهلل متت  ر ايضتاك يف الكتتب وعلتى النت    عليتك 
تتت ه واعتتتأل ا َتتت خ يفيتتتدونك  وانتتتا اَتتتاف إن اعطيتتتتك شتتتيلا متتتن التمتتتاسين ان يفلتتتق ساعتتتك  مبنتتتتدى احلستتتبة ّو

 !ويقصم ضدرك..
 واهلل يفتح عليك.

 

 عمال األا : الن اوي 
الستت م علتتتيكم شتتتيرنا الفاضتتل اسجتتت  متتتنكم التتدعْاء للشتتتيخ اجملاهتتتد عمتتر عبتتتد التتترمحن, ومتتا سايتتتك ىف مندعتتته, 
وعتتتماىل هتتت  / متتتا هتتت  احلكتتتم الشتتترعى ىف ضتتتبا  امتتتن الدولتتته ىف اس، الكنانتتتة التتتذين حيتتتاسب ن الشتتتباب املستتتلم 

يستتتاعد يف عمليتتات التنصتتت !! وهتتتل جيتت ز لنتتتا يتتتتل هتتمالء الط اّيتتت  التتتذين  ويرمتت هنم ىف الستتتع ن, ومتتندم متتتن
 حياسب ن االع م!!

 
 اجلتتتت اب : 

اعأل اهلل عز وجل ان يريب  الشتيخ عمتر ويفتر  ثربته ويتربط علتى يلبته وينتزل عليته اليقتني والستكينة  وان يشتفيه 
 ب لني ال اس ني الفردوس هم  يدا َالدون.. آمنيويعا يه  وان ضتم له باحلسو  وجيعله من عباده الفائزين املق

ومتتند  الشتتيخ عمتتر التتذي ثتتان معرو تتا هتت  متتند  التتدع خ واجلدتتاد واألمتتر بتتاملعروف والندتتي عتتن املنكتتر واألَتتذ 
بالعزائم يدس االعتتطاعة  والصتدع بتاحلق  متند  االلتتزام العلمتي الصتحيح بالكتتاب والستنة  والتمستك بالتدليل  

 إال للحق البنّي يف ثتاب اهلل وعنة سع له صلى اهلل عليه وعلم. ال تقليد وال تعصب
 إن الشيخ عمر يف عصرنا إماٌم من ائمة اهلدى حنسبه ثذلك.



 

 283 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

 صدع باحلق ي م ان عك  الناس..
 وجاهد يف عبيل اهلل ي م ان  ابل الناُس..!

 وثان يدوخ للعيل  معلماك للر   ميياك مل ات األمة  جزاه اهلل َ اك.
 له دسه ونسأل اهلل برمحته ال اععة ان يتقبل منه وير ع دسجته يف عباده الصاحلني.. آمني ل

ضبا  امن الدولة )يف مصر( هم من جن د دولة املرتدين احلامني هلا احملامني عندا بالروح والدم  والذي يتحصتل 
ر نتتاه متتن حتتاهلم ول ضتت ح ييتتام عنتتدنا متتن معر تتة حتتاهلم ان األصتتل  تتيدم الكفتتر والتتردخ   دتتم طائفتتة مرتتتدخ  ملتتا ع

احلعتتة علتتيدم  إن ثتتان يلتتزم ييتتام حعتتة اصتت    تتإهنم طائفتتة ممتنعتتة ماسبتتة للتتدين وألهلتته  بتتل هتتم ساس احلربتتة يف 
 جند الطاّ ت ودولة الردخ حلرب اهل الدين والت حيد والسنة وتعذيبدم على الدين ال ّ .!!

إىل ديتتتن اهلل تعتتتاىل  ويُتتتتقتل يف بلتتتك املقتتتدوس عليتتته متتتندم  وهتتتمالء يتتتا اَتتتي الكتتترمي واجتتتٌب يتتتتاهلم حتتت  يرجعتتت ا 
 ويقاتل ن يتال املرتدين والط ائ  املمتنعة عن الشرائع.

هذا واجٌب على املسلمني معلّتتق يف اعنايدم    إن ععزوا  علتيدم ا عتداد واالعتتعداد لتكميتل التنقص وتصتيل 
با َتكنت  طائفتة متن املستلمني متن بلتك  علتيدم القيتتام القتدسخ علتى بلتك   مت  يتدسوا  علت ا ال اجتب علتتيدم  وإ

 بذلك  ووجب على املسلمني نصرها )نصر هذه الطائفة مندم(.
واما يتل ال احد مندم بالنسبة  َ اننا يف الظروف العادية )اي يف ّ  حالة احلرب املعلنة(  دذا وإن ثان جائزا 

للقتتتتال والقتتتتل  لكتتتن هتتت  َاضتتتع للسياعتتتة الشتتترعية يف األصتتتل ملتتتا اشتتترنا إليتتته متتتن حتتتل دمتتتائدم واعتتتتحقايدم 
 للمسلمني    بد من النظر يف املصاحل واملفاعد  والعمل يف نطاق َطة اجملاهدين العامة  وباهلل الت  يق.

 

 عمال األا : 
Pirate 

 -حفظه اهلل  -حيا اهلل شيرنا الفاضل ) عطية اهلل ( 
 و قك اهلل يا شيرنا و سزيك ما تب و تتمو

 دي عمال واحد  قط اي له على اعتحياء لكريرخ األعللة من يبل األَ خ و قدم اهللل
هتتل تتترى ان يقتت م بعتتت الشتتباب بالقيتتام بتنظيمتتات عتترية ّتت  معلنتتة يق متت ن  يدتتا بالعمتتل اجلدتتادي عتتراك مريتتل ) 

مليات ثإّتيال من املناصرخ ا ع مية يف ا نرتن  و ّ ه , و التدسيب على الس ح و ّ ه , و القيام بعت الع
 ا   العلماء بقتله و ييل  يدم ال تشاوس احداك يف يتلدم (

 و جزاثم اهلل َ اك.
 

 اجلتتتتتت اب : 
 باسك اهلل  يك..
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ال بتتأس ان يقتت م بعتتت الشتتباب بعمتتل تنظيمتتات عريّتتتتة متتن اجتتل اجلدتتاد يف عتتبيل اهلل إع ميتتا او ايتصتتادياك او 
لتتذلك وبالضتت ابط الشتترعية التتيت اشتترنا إىل بعضتتدا يف بعتتت األج بتتة الستتابقة عستتكريا او ّتت ه  متتادام ا متتتاجني 

 ّو ها.
عتت اء احتتت ت هتتذه التنظيمتتات الستترية علتتى عدتتد بالستتمع والطاعتتة )بيعتتة( لتتراس التنظتتيم املرتتتاس )األمتت (  او  

 ثان  يف ص سخ بسيطة من التنسيق والتعاون بني األ راد بدون بيعة ألم .
 الفت ى عند ،اعة من علمائنا  واحلمد هلل.هذا جائز   وعليه 

  إن املسلمني ت  هيمنة دول الردخ مشروع هلم بلك  بل ه  مطل ب ألنه وعيلة إىل اجلداد يف عبيل اهلل.
 وادلة هذه املسألة مبس طة يف م اضعدا.

 وباهلل الت  يق.

 

 عمال األا : اب  دجانه الشامي 
 علمانية املرتدخ!!!!! واىل اي حد جي ز ايامة حل  معدا!!_ هل جي ز ان نتحال  مع احلرثات ال3
 _ ما ه  العمل اجلاد والعملي يف اَرا  اعرى املسلمني!!!!4
 _ هل جي ز ان يسلم املسلم نفسه للط اّي !!! 5
 هل جي ز عيب الكا رات!!! مري  اليد ديات يف  لسطني او النصرانيات يف لبنان!!!!!!!!!! -6

ا الشيخ واهلل نسأل ان ير ع دسجتك ويزيدك من  ضله وجيعتل هتذا العمتل يف ميتزان حستناتك. وباسك اهلل بك ايد
 وادع ا يل بالشدادخ على يد املرتدين.

 
 اجلتتتت اب : 

: األصل عدم ج از التحال  مع احلرثات العلمانية املرتدخ  وال حيّل بلك إال للضروسخ  والضروسخ تقدس  3الفقرخ 
 بقدسها  وبض ابطدا.

: العمتتتل اجلتتتاد والتتت ايعي لتحريتتتر اعتتترى املستتتلمني هتتت  اجلدتتتاد يف عتتتبيل اهلل  هتتتذا هتتت  الستتتبيل األهتتتم  4لفقتتترخ ا
واألي ى  ويتد ت جتد عتبل واعمتال اَترى تنفتع يف بلتك ايضتا   تأي طريتق مشتروع ي صتل إىل بلتك ويعتني عليته 

ين واجتتتٌب علتتتى املستتتلمني  علتتى املستتتلمني عتتتل ثه   تتتإن اعتتترى املستتتلمني يف عتتتع ن الكفتتتاس متتتن اصتتتليني ومرتتتتد
 ليصتتتدم  وهتتت   تتتر، علتتتى املستتتلمني  األصتتتل انتتته  تتترُ، ثفايتتتة   تتتإبا ب يقتتتم بتتته احتتتد اذ اجلميتتتع..!  عميتتتع 
املسلمني الي م آ  ن برتك الستعي اجلتاد يف بلتك  إال َمتن عتعى بالفعتل وحتاول وبتذل جدتده وطايتته   إنته يتربئ 

 ما يقاسهبا  وال ح ل وال ي خ إال باهلل.بمته وينع  من ا ذ  لعدم حص ل الكفاية وال 
يال القاضي اب  بكر بن العريب عند ي له تعاىل : }وإن اعتنصروثم يف الدين  عليكم النصر إال على ي م بيتنكم 

بَتتٌة بااْلبَتتَدنا وبيتندم ميريتتاٌق{ : ".....إالَّ َاْن َيُك نُتت ا ُاَعترَاَء ُمْسَتْضتتَعفانَي   َتتإانَّ اْل ااَليَتَة َمَعُدتتْم يَائاَمتتٌة  َوال نُّْصتَرَخ هَلُتتْم َواجا
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تتُل َبلاتتَك  اَْو نَتْبتت َقاباهاْم إْن َثتتاَن َعتتَدُدنَا حَيَْتما نَّتتا َعتتنْيٌ َتطْتتراُف َحتت َّ خَنْتترَُ  إىَل اْعتتتانتْ َقتتى ما يتتَع اَْمَ الانَتتا يفا باتتَأالَّ يَتبتْ ُذَل ،َا
ََحدا داْسَهٌم   َثذَ  داْم  َح َّ اَل يَتبتَْقى ألا ُعت َن َعلَتى َمتا اْعتاْررَاجا يُع اْلُعَلَمتاءا    َإانَّتا لالَّتها َوإانَّتا إلَْيتها سَاجا لاَك يَاَل َمالاٌك َو،َا

زَائاُن اأْلَْمَ الا َوُ ُض ُل اأْلَْحت ََ َ انَتُدْم يفا َاْعرا اْلَعُدو   َوباأَْيدايداْم  َْ َواْلُقت َُّخ  َ الا  َواْلُعتدَُّخ َواْلَعتَدُد َحلَّ بااخْلَْلقا يفا تَترْثاداْم إ
 َواجْلََلُد"اهتتت

  من الطرق املمكنة  با ضا ة إىل العمل اجلدادي املسلح : 
 بذل األم ال لفدائدم وتريرهم. -
العمل ا ع مي والسياعي املشتروع متن َت ل اجلمعيتات الضتاّطة واملتذثرخ بقضتيتدم واملن هتة هبتم والستاعية  -

 للمدا عة عندم وتريرهم.
اصتتة متتن يبتتل العلمتتاء  بالكلمتتة والتتدع خ  وبتتالتحريت وبالتدديتتد والتر يتت   الستتعي الشرصتتي - واجلمتتاعي َو

 للكفاس  وبتبين يضيتدم عم ما واالهتمام هبا.
األعمتتال املندسجتتة تتت  اعتتم "احلتترب" و "اجلدتتاد" وإن يتتام هبتتا ا تتراٌد   بشتتر  ان تكتت ن منضتتبطة بالشتتريعة  -

ر الكفتتترخ احلتتتربيني واملطالبتتتة مبفتتتاداةم بأعتتترانا  وحنتتت  بلتتتك  وهتتتي ومندسجتتتة تتتت  املشتتتروع اجلدتتتادي العتتتاّم  ثأعتتت
ناجحتتة و ّعتتتالة جتتداك  وتتتتا  إىل صتترب وتكتتراس احملتتاوالت  حتت  حيصتتل الضتتفط القتت ي علتتى احلك متتات الصتتليبية 
ن وعلتتتى سايدتتتا العتتتام  ينتتتت  املطلتتت ب   تتتإن الكفتتتاس يصتتتربون ويتعلتتتدون ايضتتتاك   وإن ب تتُتتتتعدا ال احتتتدخ واال نتتتتا

 والري  ة   ستعدي العشرخ والعشرون والري   ن.!
وإن مما يُبكى عليه ويُتحّسر   ومما يدمي القلب حقا   هتذا الستك ت متن اثريتر العلمتاء عتن إَ اننتا يف عتع ن 
الكفاس     يتكلم ن وال يسع ن   وثأهنم ليس ا إَ اهنم  وثأن األمر ال يعنيدم   وثأهنم ليست ا مديلتني ليك نت ا 

ألمتتتة ودعاةتتتا..!! وتتترى بعضتتتدم إبا بثتتتروا لتتته يتحّستتتر وحيستتتبل وحي يتتتل  ذ ال يزيتتد علتتتى بلتتتك شتتتيلا إال يتتادخ ا
االهنماك يف َاصة شأنه..! وبعضدم سمبا تكلم عندم مرخ او مرات يليلة يف عمره لر ع العتبا !! ح  إبا ييل : 

 اب تسمع العاب الف ين تكلم يف املرخ الف نية!! ما للعلماء عاثتني ال حيرّث ن عاثناك  انتفض ا ساّدين معنّتفني :
واألمتتر اذَتتر الععيتتب متتن اثريتتر اهتتل العلتتم إال متتن سحتتم اهلل انتتك تتتراهم ثتتأهنم ال يعتتتربون إَتت اهنم املستتلمني 
تتم متتا  املستتع نني يف عتتع ن الط اّيتت  املرتتتدين ثحستتين والقتتذايف وطتتاّ ت عتت سيا وطتتاّ ت تتت نَ وامريتتاهلم  ّس

ثتتتتأهنم ال يعتتتتتربوهنم اعتتتترى يستتتتتحق ن التحريتتتتر   –ذيب يف بات اهلل  ومتتتتن الفتنتتتتة عتتتتن التتتتدين ي ي نتتتته متتتتن التعتتتت
 والترليص     يذثروهنم وال يسع ن يف تريرهم  إال من سحم اهلل تعاىل ويليل ما هم..!

   اهلل إن هذا لشيء عظيم   ليَ هبني.
 وع ف حياعب ن عليه ويماَذون به.

 وانتظروا إنا منتظرون..!!
 بنا اهلل ونعم ال ثيل  وإنا هلل وإنا إليه ساجع ن.وحس
 : تقدم اجل اب على مريل هذا السمال يف م س اجلزائر والصحراء واملفرب العريب. 5الفقرخ 
 : ]هل جي ز عيب الكا رات! مري  اليد ديات يف  لسطني او النصرانيات يف لبنان![ 6الفقرخ 
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هتت  املنتتع مندتتتا اذن   -واهلل عتتز وجتتل اعلتتم–الكفتتاس وبساسيدتتم(  التتذي نتتراه حلتتد اذن يف مستتألة الستتيب )لنستتاء
وبلك احتياطتاك للفترو   ولعتدم إمكتان انضتبا  هتذا األمتر يف حالنتا وضرو نتا الراهنتة  واجملاهتدون ض ضت ن حترَب 

   تتتح هتتذا عصتتاباتا  ثتترٍّ و تتّر   وال ملكتت ن داساك يتتأوون إليدتتا ويُتتتحرزون متتا َعبَتتت ه  ولتأديتتته إىل مفاعتتد مققتتة لتت
 الباب يف مريل ضرو نا املشاس إليدا.

مع ان األصل املعل م ه  ج از عتيب نستاء الكفتاس وبساسيدتم اعتين الكفتاس األصتليني ثتاليد د والنصتاسى احلتربيني  
 وإمنا اخل ف والتفصيل يف نساء وبساسي املرتدين  لكن هذا نظٌر طاسئ لألعباب اليت اشرُت إليدا.

نا.هذا ه  الراي الذي نر   اه   وعليه بعت شيَ 
 واهلل اعلم بالص اب وإليه املرجع واملنب  عبحانه.

 

 awedعمال األا : 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  ضيلة الشيخ عطية اهلل 

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 حفظكم اهلل  ونفع اهلل بكم  وجزاثم اهلل عن ا ع م واملسلمني ثل َ 

 عمايل للشيخ:
 بفضيلتكم بان تردو علي اعاليت هذه من القرءان والسنة  واَتناعي

 انا يل اشقاء ينتم ن لبعت اجلماعات االع مية اليت ال حسر هلا وال اَر
 السمال االول 

متتا حكتتم متتن يكفتتر اجلمتتع مريتتل التتذين يكفتترون ثتتل املستتلمني التتذين ينتمتت ن ايل التتدول االعتت مية التتيت ال تكتتم 
 بشرع اهلل

 السمال الرياين
 ل جيب التعامل مع الدول اليت ال تكم بشرع اهلل!ه

 وهل جيب التحاثم يف يضائدا حيت ل  ثن  ضاملا او مظل ما ثاس ها او ساضيا !
 السمال الريالل 

 هل جيب الص خ َل  اامة هذه الدولة والتعامل مع ثا ة املسلمني الذين ينتم ن اليدا !
 السمال الرابع 

 ه االمة وحكامدا بالكفر املطلقهمالء االشقاء حيكم ن علي هذ
 السمال اخلامَ

 اسيد من  ضيلتكم االجابة علي هذه االعللة من الكتاب والسنة 
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 النين اعيش يف دوامة ال يعلمدا اال اهلل ونزاع مستمر مع اَ يت
 وجزاثم اهلل َ  اجلزاء

 اب  مازن 
 دولة الس دان

 
 اجلتتتتت اب : 

 َي.مرحبا بأهل الس دان  وحياك اهلل ا
جتتتت اب الستتتتمال األول : يتتتتا اَتتتتي الكتتتترمي و قتتتتك اهلل   التتتتذي يكفتتتتر ،يتتتتع املستتتتلمني التتتتذين ينتمتتتت ن إىل التتتتب د 

التتذي يفعتتل بلتتك ضتتالٌّ منحتترف احنرا تتاك عظيمتتاك   –ا عتت مية ويعيشتت ن تتت  عتتلطان التتدول املرتتتدخ يف بلتتداننا 
 وهذا ه  بالضبط طريق اخل اس  الذين تكلمنا عندم يف ج اب عابق.!

  إياك وهمالء واحذسهم  إهنم مفت ن ن.!
وان  ال تقدس -والفالُب ان همالء جيمع ن بني اجلدل الكب  يف الدين  وبني الفروس والطيش والتد س   ر  لك 

ان تبتعتد عتندم وجتتانبدم وال تستمع متندم وال نصت  ثلمتة  بتل عليتك بأهتل العلتم  -على دعت ةم وال منتاضرةم
 را هلم واعتمع  واهلل ي  قك ويسددك.امل   يني  اعأهلم واي

 ج اب السمال الرياين : 
 ان  تق ل "جيب"   وعليك ان تتعلم اعتعمال " جي ز " يف مريل هذا   تق ل هل جي ز ثذا!
 وثلمة التعامل ثلمة جمملة ) ضفاضة واععة تتمل عدخ معاين(   ما التعامل املسمول عنه.

ات التتيت ال تكتتم بشتترع اهلل هتت  دع ةتتا إىل الت حيتتد والرجتت ع إىل علتتى ثتتل حتتال   التعامتتل ال اجتتب متتع احلك متت
 دين اهلل والتزام شرعه  وجدادها على بلك ح  ترجع.

 اما ما ع ى بلك من التعامل  ثالتعامل الدني ي املعيشي ّو ه    دذا  يه التفصيل.
علتتى املستتلم التترباءخ مندتتا ومعاداةتتا واهتتم ضتت ابطه : انتته ال جيتت ز م االةتتا ونصتترةا وال التحتتاثم إليدتتا  بتتل جيتتب 

 والكفر هبا  ألهنا حك مات ثا رخ وهي طاّ ٌت.
 ما عدا بلك   اي مما ال يدَل يف م االةا ونصرةا والتحاثم إليدا   إنه جائز م  احتا  إليه ا نستان  متا ب 

 منع مانع آَر.
 واهلل اعلم.

شتترع اهلل وال تكتتم بتته   دتتي طتتاّ ت ثمتتا يلنتتا  وال جيتت ز  وامتتا مستتألة التحتتاثم إىل يضتتائدا   مادامتت  ال تلتتتزم
 التحاثم إليدا ي الك واحدا  ليَ يف بلك َ ف بني اهل العلم.

وبلتتك لنصتت ص الكتتتاب احلكتتيم ال اضتتحة البّينتتة يف بلتتك  ثمتتا يتتال تعتتاىل : }َابَْ تَتتتَر إاىَل الَّتتذايَن يَتْزُعُمتت َن اَنتَُّدتتْم 
َتتتا اُنتتتزاَل إالَْيتتتكَ  تتتُروْا َان َيْكُفتتتُروْا باتتتها َويُرايتتتُد  آَمنُتتت ْا مبا ُّ تا َويَتتتْد اُما تتتن يَتْبلاتتتَك يُرايتتتُدوَن َان يَتَتَحتتتاَثُم ْا إاىَل الطَّتتتا َوَمتتتا اُنتتتزاَل ما

تتلَُّدْم َضتتَ الك بَعايداك{النستتاء تتْيطَاُن َان ُيضا نُتت َن َحتت ََّ حُيَك ُمتت َك  ايَمتتا َشتت 60الشَّ
َعَر ويتتال تعتتاىل : } َتتَ  َوسَب تتَك اَل يُتْمما

داْم َحَرجاك مم َّا َيَضْيَ  َوُيَسل ُم ْا َتْسلايماك{النساء نَتُدْم ُذَّ اَل جيَاُدوْا يفا اَنُفسا  65بَتيتْ
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ولكتتن هنتتاك مستتألة تكلتتم  يدتتا العلمتتاء املعاصتترون  وهتتي مستتألة س تتعا املستتلم التتذي يعتتيش يف بتت د الكفتتر )تتت  
ة امام ماثم تلك الدولة )اليت ال تلتزم بشترع اهلل( ليأَتتذ حقته س عاتتها يضي –علطان دولة ثا رخ اصلية او مرتدخ( 

املفص ب  الذي ه  حقه املتقترس ال شتك  يته  ثتأس، او داسا او متالا اّتصتب منته او ُعتتراق منته او حنت  بلتك  
 ئي.ألنه ال مكنه الت صل إىل حقه إال بأن ير ع امره إىل الشرطة يف تلك الدولة وير ع يضية يف جدازها القضا

  دذه مسألة من الن ازل تكلم  يدا اهل العلم املعاصرون..
 ماَن العلماء َمن منع بالكلية وامر بالصرب  وبلك َشية اندسا  هذه الص سخ يف "التحاثم" إىل الطتاّ ت املندتي 

 ثفراك .  -يف ديننا–عنه  واملعدود 
َّتص  يدتتا للضتتروسخ   ألن النتاس متتتاج ن إىل احمل ا ظتتة علتى امتت اهلم وام ثدتتم وسّد املفصتت ب ومتن العلمتتاء َمتتْن س

ٌُ ثبتتٌ  ال يطيقتته العاّمتتتتة   واحلاجيّتتتتات إبا عّمتت  هبتتا  مندتتا واملستتروق   لتت  منعنتتاهم متتن بلتتك حلصتتل ضتترس عتتاٌم
البلتت ى )تعلقتت  بتتاجلمد س اي اثريتتر النتتاس(  إهنتتا تصتت  إىل دسجتتة الضتتروسيات  إب مكتتن منتتع  تتردا او بعتتت ا تتراد 

وعتدم اَتذ حقته متري    لكتن ال مكتن بلتك جلمدت س النتاس  ولت   علعنتا حلصتل ضترس عظتيم   ومحله على الصترب
 مع ما ينضاف إليه من تسّلط الكفاس على املسلمني حينما يروهنم ال يطالب ن ـق يدم   يتضاع  الضرس.

 وهذا متّتتعه  وحاصله تنزيل هذه احلالة منزلة ا ثراه.
تتت  با نستان إجحا تاك بالفتاك معتدوٌد إثراهتاك عنتد  إن اَذ املال ثله او جتزء ثبت  مع تترب منته ـيت  إن اَتذه جمحا

بعتتت اهتتل العلتتم   املتتال شتتقيق التتنفَ  واحتتت  لتته بعتتت اهتتل العلتتم بقصتتة احلعتتا  ابتتن عتت   التتيت يف مستتند 
ت هم انته اعتتأبن النتيب صتلى اهلل عليته  وعتلم بعتد ان ا مام امحد بط هلا  وسواها النسائي وابن حبان والطرباين ّو

اعلَم ان يذهب إىل مكة ثاَتا إمانه ويق ل شيلاك  اي شتيلا ممتا تستتدعيه الضتروسخ لترلتيص ام الته ثتأن ينتال متن 
 النيّب صلى اهلل عليه وعلم   أبن النيب صلى اهلل عليه وعلم له.

 وهمالء العلماء وضع ا شروطاك وض ابط هلذا احلالة :
سه مضتطر إىل بلتتك  ـيت  إنتته تعتذس عليتته ال صت ل إىل حقتته إال عتن طريتتق ان يلعتأ إىل هتذه احملتتاثم وهت  ثتتا -

 هذه احملاثم.
 ان يأَذ حقه  قط وال يزيد عليه. -

ومن العلماء َمْن ب يَر بلك من التحاثم اص ك   وإن مسّتتاه َمن مسّتاه تاثمتتاك    تإن تستمية النتاس ال اعتبتاس هلتا  
 علق الشاسُع هبا احلكم  وبتسمية الشاسع حي  تقق . إمنا العربخ باحلقائق واملعاين اليت

يتتال ا وهتتذه الصتت سخ ليستت  تاثمتتاك  بتتل هتتي شتتك ى إىل الستتلطان الكتتا ر واعتتتعانة بتته ليأَتتذ احلتتق متتن الظتتاب 
ويمديتته للمظلتت م  ومعلتت م ان هتتذه املستتائل ممتتا اتفقتت  عليدتتا ،يتتع الشتترائع الستتماوية واألسضتتية ال ضتتعية  اعتتين 

رية والفصب وجترمدا  ووج ب سد احلتق إىل صتاحبه   دتذا حتق متقترس معلت م  والتذي ير تع يضتيته الندي عن الس
إىل الشرطة او إىل احملكمة الكا رخ ال ير ع يضيته على وجه التحاثم إلتيدم مبعتو طلتب ان حيكمت ا لته يف مستألة 

لتى ان يلتتزم ـكمدتم مدمتا  ه  ال يعرف حكمدا او يعرف ان حكمدتا عنتدهم خمتال  حلكتم اهلل املعلت م  وال ع
ثاَن  ثي  وه  )املسلم املظل م( مصرّح بالكفر هبم وبأحكامدم وبأهنا طتاّ ٌت  لكنته يقت ل متا احليلتة يف اَتذ 
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حقتتي ومتتايل املفتصتتب  وال مكنتتين الت صتتل إىل بلتتك إال بالشتتك ى إىل هتتذا الطتتاّ ت واالعتتتعانة بتته ليأَتتذ يل 
 حقي من سعّيته وابنائه ويسّلمه يل!!

ال ا : ومعلت م ان معتو التحتاثم س تتُع القضتية املرتلت   يدتا بتني اخلصتتمني إىل جدتة لتتحكم ـكتم بيتندم   دتت  يت
تفاعتتُتتٌل يف األصل ألنه تشاُسٌك بني ا نني  وهذا اثرير اعتعمال صيفة "تفاعل"    إبا اعتتعمل لل احتد  دت  مبعتو 

  وهتذا التذي ير تع القضتية إمنتا ير عدتا علتى شتر  االلتتزام  جمّرده )الفعتل اجملترد منته  تقتديراك إن ب يكتن مستتعم (
ـكم تلك اجلدة  إما ضاهراك وباطناك )مممن هبا(   او ضاهراك  قتط    التحتاثم إبن : هت  طلتب احلكتم متن جدتة 

 ما على ان يأَذه ويتلقاه عن تلك اجلدة ويلتزم به.
ال لتته عتتبحانه اي إىل شتترعه ومتتا جتتاء بتته سعتت له  دتتذا معتتو التحتتاثم   والتتذي نتتّص اهلل عتتز وجتتل انتته ال جيتت ز إ

صلى اهلل عليه وعلم  وعّد املتحاثَم إىل ّ ه )إىل ّ  شرعه وما بع  به سع لَته( ثا راك متحاثمتتا إىل الطتاّ ت 
ر   ومسّتتتى اهللُ  تبتتاسك وتعتتاىل هتتذا التتذي حيكتتم بتتني النتتاس علتتى ّتت  مبتتدا االلتتتزام بشتتريعة اهلل تعتتاىل طاّ تتتتتتاك وامتت

 بالكفر به.
وامتتا مستتألتنا التتيت حنتتن بصتتددها  لتتيَ  يدتتا هتتذا املعتتو   ررجتت  عتتن حتتّد "التحتتاثم"   بتتل ثتتل متتا  يدتتا اهنتتا 
شتتك ى إىل بلتتك الطتتاّ ت واعتتتعانة بتته ليتتمدي احلتتق إىل صتتاحبه   دتتذه مستتألة اَتترى  وال يضتترّنا ث نتته يترتتذ 

اطل   دذا عمله هت   وحيت  ال مكتن الت صتل إىل احلقت ق إجراءاته القضائية واحلُتتكمية اليت يممن هبا يف دينه الب
َّص  يدا واضٌح عبيله.!  املعتربخ للناس إال هبا  الرت

 تتتإبا تقتتترس بلتتتك  تتتإن شتتترطدا : ان يكتتت ن احلتتتق املطلتتت ب تصتتتيله معل متتتاك ث نتتته حقتتتا للشتتترص املستتتلم املظلتتت م 
عتد إجتراء متا يلتزم متن التحقيتق وا  باتتات  الشاثي  ومرجّ  ان تلك اجلدتة الطاّ تيتة عتتعطيه إيتاه )تترده إليته( ب

 يأَتتتذ حقتتته وال يزيتتتد عليتتته بأَتتتذ متتتا يشتتتك  يتتته او جيدلتتته  ألن متتتا يشتتتك  يتتته او جيدلتتته  إنتتته اتتتتى إليتتته ـكتتتم 
 الطاّ ت  واما حقه املتقرس املعل م يف الشريعة ويف ،يع الشرائع  إنه حقه يأَذه ألنه حقه يف حكم اهلل.

 متعه جداك   على ان املسألة تتا  إىل مزيد ـ .وهذا الق ل األَ  ي ّي و 
ولعل  يمتا ثتبنتاه تنت يراك للمستألة وتفتيحتا وتفديمتاك  يستتفيد منته ا َت خ   ويُتتعَرف بته ان املستألة اجتداديتة    ت  

 ينبفي ان تك ن عبي  لترال  القل ب والتباّت والتدابر بني املسلمني.
 واهلل تعاىل اعلم.
 ثل بنب.واعتففر اهلل من  

واحلتتق ان هتتذه املستتألة متتن دواعتتي اجلدتتاد يف عتتبيل اهلل تعتتاىل حتت  يكتت ن التتدين ثلتته هلل  ولتت  ان املستتلمني يتتام ا 
ب اجتب اجلدتتاد وهنضت ا لتته و،تتروا واعتتعان ا بتتاهلل ملتا احتتتاج ا يف اثريتتر األحت ال إىل هتتذه املستائل  ولعاشتت ا احتتراسا 

 شر اء اعزخ.
الصتت خ َلتت  اامتتة هتتذه الدولتتة والتعامتتل متتع ثا تتة املستتلمني التتذين ينتمتت ن  جتت اب الستتمال الريالتت  : ]هتتل جيتتب

 اليدا![
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األئمة )ائمة الص خ( الذين تعّيندم وترمّسدم هذه الدولة جي ز الص خ َلفدم   مادم ا مستلمني   تإن ثتان ا اهتل 
العتتدل   تتإن ب جيتتد  ستتق او بدعتتة   إنتته يُطلتتب شتترعا متتن املستتلم ان ال يصتتلي َلفدتتم إبا وجتتد ا متتام الستتين 

 صلى وساءهم.
 واملقص د ان جمرد ث ن الدولة عّينتدم وجعلتدم ائمة ساتبني للمساجد ليَ مانعا من الص خ َلفدم.

 ذ ثل إنسان من همالء األئمة ينظر يف حاله على حده   يعطى ما يستحقه.
م يستكن ن يف بلتدها وتت  عتلطاهنا  ومشروٌع التعامُل مع ثل املسلمني الذي ينتم ن إىل تلك الدولة  مبعتو اهنت

 واحلمد هلل.
 ج اب السمال الرابع : ]همالء االشقاء حيكم ن علي هذه االمة وحكامدا بالكفر املطلق[

تقدم اجل اب على شطر هذا السمال  اي احلكم على الناس ،يعا )املسلمني( ت  حكتم هتذه الدولتة بتالكفر  
ومتروق متن الشترع  وانته متذهب اخلت اس  املتاسيني يتاتلدم اهلل   يعتب ويلنا إن بلك ضت ل مبتني واحنتراف َطت  

 عليك التربّي من بلك ومباعدخ اهله.
وامتتتا احلكتتتام التتتذين ال حيكمتتت ن بشتتترع اهلل  بتتتل بتتتالق انني ال ضتتتعية واحكتتتام الربملانتتتات ّتتت  امللتزمتتتة بشتتتريعة سب 

 العاملني  وي ال ن الكفاس   إهنم ثفاٌس حقا.
 ن تتعلم هذه األحكام وتسأل اهل العلم يف ما اشكل عليك من التفاصيل.وعليك ايدا األا ا

جتت اب الستتمال اخلتتامَ : اعانتتك اهلل علتتى إَ تتتك وهتتداهم اهلل واصتتلحدم  ويتتد يتتدمُ  لتتك النصتتيحة بأنتتك 
مادم  ثما يظدر ّت  يتادس علتى منايشتتدم ومنتاضرةم وتفدتيمدم   ال اجتب عليتك اجتنتاب اخلت ، معدتم يف 

لتك الضت الت  وال تستمع متندم شتيلا   تإن اضتطرست لتكلتيمدم يف بلتك  النصتح بتالرج ع إىل اي شيء متن ت
 اهل العلم امل   يني املأَتنني.

 واهلل املسمول ان يفقدنا وإياثم يف الدين ويريبتنا على احلق.. آمني

 

 عمال األا :  اسس األندلَ 
  امتر مباشترخ إىل السمال:تت يتا شتيرنا احلبيتب هتل حيتق احرتاما لل يت -الس م عليكم و سمحة اهلل تعاىل و برثاته 

الرعتت م -صتتلى اهلل عليتته و عتتلم يف طلتتب ا عتتتذاس متتن الكفتتاس  يمتتا ضتتص  -ألحتتد ان ينتت ب عتتن سعتت ل اهلل 
 املسيلة إليه صلى اهلل عليه و علم! وجزاثم اهلل َ ا.

 
 اجلتتتت اب : 

 باسك اهلل  يك وزيّنك اهلل باألدب..
 ابة عنه صلى اهلل عليه وعلم يف إعقا  احلق  وه  هنا وج ب القتل على عابّته.لعلك تقصد الني
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 دتتذا ال جيتت ز ألي احتتدا   بتتل هتت  حتتق الرعتت ل صتتلى اهلل عليتته وعتتلم  ثتتان لتته يف حياتتته ان يستتقطه ويعفتت  عتتن 
لذي دل  عليته صاحبه  واما بعد و اته صلى اهلل عليه وعلم  ليَ لسابّتته إال القتل وج باك   هذا ه  الصحيح ا

ت هم  األدلة ثما بسطه ابن تيمية سمحه اهلل يف الصتاسم املستل ل  ومتن يبلته القاضتي عيتا، سمحته اهلل يف الشتفا  ّو
 من العلماء.
 واهلل اعلم.

وامتتا الطلتتب متتن الكفتتاس ان يعتتتذسوا عتتن بلتتك  دتتذا ال متتانع منتته إن شتتاء اهلل   ان يطلتتب متتندم املستتلم ن ان 
ب اهلل وسعت له ودينته واملستلمني  هتذا ثلته ال بتأس بته إن شتاء اهلل   واألثمتل األوثتد ان يعتذسوا ويت يف ا عتن عت

 يطلب ا مندم ان يت ب ا إىل اهلل تعاىل وي ّحدوه ويتبع ا سعله.
 واهلل اعلم.

 

 عمال األا مب الفرباء :
 السمال الرابع :

ى !دائما ا كر يف البيعة ملن تك ن الي م وثي  تك ن !! ومن ابايع وا  نا يف بلد بعيد عن االحبة يف اس، الّ 
 ملن البيعة هل هي للشيخ اعامة حفظه اهلل ام ل م  امل  عمر حفظه اهلل !!

وما الذي يرتتب علينا يف هتذه البيعتة نرجت ا متن اهلل ان تبتني لنتا يف هتذا االمتر ثتل متا يتد جندلته ثبت ه وصتف ه او 
 ر !تنصحنا بقرءاخ اي ثتب تفيدنا يف هذا االم

 
 اجلتتتتت اب : 

 و قك اهلل وعددك.
اعلتتم اَتتي الكتترمي ان البيعتتة ال اجبتتة علتتى املستتلم هتتي لإلمتتام األعظتتم )اخلليفتتة( املنعقتتد لتته بيعتتة شتترعية بطريتتق 

 صحيح  والطرق   د هي : 
 الطريق األوىل : بيعة املسلمني واَتياسهم   ويكفي عندم اهُل احلل والعقد.

 اخلليفة السابق ل حق   يقرّه املسلم ن )اهل احلل والعقد(. الطريق الريانية : اعتر ف
الطريق الريالرية : ان يتفّلب احٌد على احلكتم ويستتتب لته األمتر   قتال اثريتر علمتاء اهتل الستنة إنته حينلتذ وإن ب 
يكتتن مستتت  يا للشتترو    جيتتب علتتى املستتلمني اعتبتتاسه إمامتتاك   يستتمع ن لتته ويطيعتت ن  ومبتتو بلتتك علتتى ياعتتدخ 

 ملصاحل املفاعد وم ازناةا"   وإال  د  َ ف األصل.!"ا
وهذا األَ  ه  الذي يال  يه ا مام امحد ي لته املشد سخ : "ومن ّلتبدم بالستي  حت  صتاس َليفتة ومستي امت  

ممنينن" املممنني   ال حيل ألحد يممن باهلل والي م اذَر ان يبي  وال يراه إماماك عليه براك ثان او  اجراك  د  ام  امل
 بثره اب  يعلى يف األحكام السلطانية.
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  ا مام األعظم املنعقد له ا مامة بإحدى هذه الطرق جيب على املسلم ان يعتقد إمامته.
 وي لنا "يعتقد إمامته" ه  معو ي ل ا مام امحد " يراه إماماك على نفسه".

 لنسبة إليدم. دذا ه  القدس ال اجب على عم م املسلمني  وه  معو البيعة با
واما البيعة اخلاصة اليت هي صفقة اليد مع النطتق بلفتظ املبايعتة والعدتد علتى الستمع والطاعتة...اخل  دتذه ال تلتزم 
عم م املسلمني  وال هي شر  النعقاد إمامتة ا متام  بتل إمنتا جتتب او تستتحبُّ متن َت اّص املستلمني وهتم اهتل 

 َمن حَضتر جملَ املبايعة. احلل والعقد  او ممن يطلبدا منه ا ماُم  او
  دذه هي باَتصاس احكام البيعة لإلمام األعظم للمسلمني إبا ثان واحدا.

 يقتتال : إبا تعتتددت األئمتتة   بتتأن ثتتان لكتتل ناحيتتة متتن بتت د املستتلمني إمتتاٌم ممّكتتتن انعقتتدت لتته بيعتتة متتن اهتتل 
 ناحيته )شعباتتها(  ما ال اجُب !

تتصره    دت  يف  اجل اب : ال اجب ه  ان يبتايع املستلم ا متام املنعقتد لته بيعتة شترعية يف ناحيتته وإيليمته وبلتده وما
 حقه حينلذا ثا مام األعظم للمسلمني ،يعا.

 ع اء يلنا ل از تعدد األئمة يف ال ي  ال احد للن احي املرتلفة املتباعدخ.
تتتصره ويف متتل او يلنتتا بعتتدم اجلتت از   اعتربنتتا بلتتك ضتتروسخ  واجرينتتا علتتى ثتتل واحتتدا حكتتَم ا متت ام األعظتتم يف ما

 علطانه.
 وترير هذه املسائل وتقيقدا جتده يف مظانه من ثتب اهل العلم.

 واحلاصل انه بالنسبة لك ولسائر املسلمني الي م هل يلزمدم بيعة احدا من ييادات املسلمني هذه البيعة!
 ا مامة العظمى(.الظاهُر انه ال يلزم لعدم وج د ا مام املنعقد له بيعة شرعية )على 

اما ام  املممنني امل  عمر حفظه اهلل وعدده ونصره    مع التسليم بأنه يأَذ حكتم ا متام األعظتم   إمنتا بلتك 
 يف يطره وناحيته وحي  بلغ علطانه  واهلل اعلم.

ك   لتيَ واما الشيخ اعامة حفظه اهلل وعدده ونصره  وحنت ه متن ييتادات اجملاهتدين الكترباء   تإهنم اضدتر يف بلت
 احٌد مندم إماماك اعظَم.

 نسأل اهلل تعاىل ان يفتح عليدم ويباسك  يدم.
لكن َمن سآهم واعتربهم امراء له والتزم طاعتدم  يما يستتطيع علتى عتنة اهلل وسعت له صتلى اهلل عليته وعتلم   دتذا 

 ال مانع منه  وتلزمه حينلذا بااللتزام.!
امراء اجلداد على اجلداد يف عتبيل اهلل والستمع والطاعتة  يته  وعتائر  واما البيعات األَرى املشروعة ومندا بيعات

بيعات اجلماعتات ا عت مية العاملتة يف التدع خ واجلدتاد واألمتر بتاملعروف والندتي عتن املنكتر   دتذه  يدتا تفصتيل 
 من حي  حكمدا وحدودها.

 واهلل امل  ق.
ثتاب الشيخ ايب املنذس الستاعدي  تر  اهلل واحيلك على ثتاب بسط شيلا من هذه املسائل بأعل ب عدل وه   

 عنه "وبل الفمامة يف بيان احكام ا مامة"  طالعه  إنه مفيد.
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 عمال من إحدى األَ ات :
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 ايّدا ا َ خ الكرام ..
 ىّل امتت  جديتتد احببتت  ان اعتتأل عتتن متتدى شتترعية مريتتل هتتذه املبايعتتات والتتيت  تتر  لنتتا بتتني حتتني وآَتتر حتتني يتتت

 القيادخ او يعلن املبايعة ألم  املممنني ّو  بلك
 اليس  املبايعة الشرعية هي املبايعة الكربى واليت تتمرّيل يف مبايعة ام  املممنني الذي حيكم بشرع اهلل يف اسضه!

زخ املدتاجر بلفتتظ وبعد هذا مامدى شرعية تلك املبايعات الفرعية لكّل ام  جديد ثحال مبايعة الشباب أليب مح
 على السمع والطاعه باملعروف -حفظه اهلل  -:) ابايع الشيخ اب محزخ املداجر 

 واهلل على ما اي ل شديد(
اليستتت  هتتتذه املبايعتتتة َاّصتتتة باجملاهتتتدين التتتذين يقتتتاتل ن معتتته! ام اهّنتتتا مشتتتروعة للقاعتتتدين.. يبتتتايع ن متتتن َلتتت  

 الشاشات..!.!
ي مبايعة ثاملبايعة الكربى! وهل جي ز شرعا ان يكت ن يف عنقنتا بيعتة ألثريتر وما مدى ن عية هذه املبايعة ! هل ه

 من َليفة يف زمن حياةم ..!
 معذسخ ايّدا الفض ء ..

هي جمّرد اعللة شرعية من اَ  جتدل تفاصيل هذه القضية وثم اَتّو ان يفّصتل لنتا  يدتا عتاب متن علمتاء األّمتة 
 نك ن على بّينة من امرنااو من له باع شرعّي يف هذا األمر ح  

َص صتتا ثتت ن شتتبكتنا هتتذه سمتتز متتن سمتت ز الصتتح خ الشتترعية اجلداديتتة ثمتتا اّعستتدا شتتيرنا  تتّك اهلل اعتتره والتتيت 
 اليعفى عن اي َطأ يصدس مندا..

 
 اجلتتتت اب :

 اضن ان معظم اجل اب تصل مما تقدم يف إجابة السمال يبله.
ثتتأم  القاعتتدخ يف بتت د الرا تتدين متتري  او حنتت ه متتن األمتتراء   دتتذه   واضتتي  هنتتا : انتته  يمتتا يتعلتتق بتتأمراء اجلدتتاد

البيعتتات يف األصتتل هتتي اَتياسيتتة  ذ هتتي بيعتتة صتتفرى  بيعتتة حتتربا وجدتتاد   َمتتتن اساد ان يبتتايع ويلتحتتق بقا لتتة 
يلتتزم ثتتل ياعتتدخ اجلدتتاد يف بتت د الرا تتدين متتري   ليبتتايع  لكتتن بلتتك ال يلزمتته متتادام ب يلتحتتق هبتتم يف امليتتدان  وال 

احدا   إبن ال داعي هلذه الدع ات اليت يطرحدا بعت ا َ خ احيانا يف املنتديات لبيعة   ن او   ن ويد يقال 
 إنه ال  ائدخ  يدا  ذ إن يف بلك ن َع امتدانا هلذه البيعات الشريفة.!

العدتت د وعظتتم امانتدتتتا  ويف هتتذا التصتترف إحيتتاٌء بتتأن القتتائمني بتتته ّتتُ  عتتاس ني بقيمتتة هتتذه البيعتتتات و قتتل هتتذه 
  يستسدل ن هذه األم س ويظل ن يبايع ن ويعل ن البيعة لف ن ولف ن  وال يقدسون ييمة هذا ا لزام.!
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يد يك ن هذا وايعاك ويد ال يك ن  الناس  تل   واهلل اعلم مبتا يف القلت ب   لكتن هت  ممتا يت حي بته ويُ أته هتذا 
 التصرُف.!

متتٌر شتترعي لتته حرمتتته ويتتدسه  وهتت  امانتتة وإلتتزام شتتديد   تت  متتتَدن وال يستتتدان بتته    ينبفتتي ان يُعتتَرف ان البيعتتة ا
وحني يشرع ا نسان يف عمل جدادي واالخنرا  يف ،اعة جماهدخ وحيتا  إىل البيعة  وتتُطلب منه البيعة   ليبتايع 

 ت ثل على اهلل  د  حسبه.وليكن عند عدده  وليستعن باهلل   وحينلذ ينزل مدد اهلل ونصره وع نه عليه  وَمن ي
 واهلل ويّل الت  يق.

 

 عمال األا : اب  َبيب اهل يل 
 الس م عليكم وسمحة اهلل
 حيا اهلل الشيخ عطية اهلل 

 السمال االول:مادا يعترب الشيخ احلكام العرب اهم ثفاس اصليني ام مرتدين  -1
يستتطيع ان يكت ن داَلتي ادا ثتان يقت م بتنفَ  السمال الرياين:هل الصائل يك ن دائما العتدو اخلتاسجي ام انته-2

 اعمال العدو اخلاسجي من ماسبة للدين وا ساد للدنيا
 اَ ا ماهي نصيحة الشيخ للمعاهدين يف اجلماعة السلفية للدع خ والقتال يف اجلزائر -3

 وجزاك اهلل َ ا
 

 اجلتتتت اب :
 تدين ال ثفاساك اصليني على األّلب.: احلكام العرب املنتسب ن إلىا ع م اعتربهم مر  1الفقرخ 

 َمن ثان مندم نشأ من صفره علتى ا عت م او ُولاتتَد متن ابت ين مستلمني او احتدأا مستلٌم   ذ ثفرنتاه الستكابته 
تته  دتتذه الصتت سخ عنتتد  يْتتتنا ذ تكلتتم بتتالكفر بعتتد بلّ  النتت ايت املعرو تتة   دتتذا واضتتٌح .. وَمتتن ُولتاتتتَد متتن ابتت ين مرتدَّ

َ ف : هل حيكم بردته  او يُتتعتَترب ثا راك اصلياك   والقت الن متكا لتان يف القت خ  وب احترس املستألة    الفقداء  يدا
  اهلل اعلم بالص اب.

 واملسألة مبح  ة يف اب اب حكم املرتد من امدات ثتب الفقه.
 يحتمتل إجتراؤه  -  يليلوه–ويف وايع همالء احلكام   األّلب ه  الص سخ األوىل  ذ ما ثان من الص سخ الريانية 

 على الق ل بأهنم مرتدون.
 تحصتتتل ان القتتت ل بتتتردخ هتتتمالء احلكتتتام هتتت  املعتمتتتد إن شتتتاء اهلل   إىل ان يتبتتتنّي لنتتتا يف التتتبعت القليتتتل )الصتتت سخ 

 الريانية( شيء آَر.
 ذ هذا إمنا ه  يف َص ص اشراص احلكام وَمن ثان حاله ثحاهلم  وامتا عمت م جي شتدم واجنتادهم واتبتاعدم

يتتتتاَل املرتتتتدين  ألهنتتتم جنتتت د دولتتتة املرتتتتدين  وهتتتم ينتستتتب ن إىل  -حتتتني نقتتتاتلدم-املناصتتترين هلتتتم   إننتتتا نقتتتاتلدم 
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ا ع م ويّدع نه   وألن هذا ه  الفالتب متن حتال َمتن حنكتم بكفتره متندم  اهنتم مرتتدون بعتد ان ثتان يتد  بت  
 هلم عقد ا ع م.

 واهلل عبحانه وتعاىل اعلم 
 وباهلل الت  يق.

: العدّو الصائل يك ن َاسجياك اجنبيا على البلد والق م  ويكت ن داَليتاك متن ي منتا وبتين جلتدتنا ال  ترَق  2الفقرخ 
  وإن ثتتتان يف اخلتتتاسجي اضدتتتر واوضتتتح للعميتتتع وال عتتتيما للعتتت ام والتتتدأاء   ثمتتتا هتتت  حتتتال القتتت ات الصتتتليبية 

م الشرعي ثل َمن صتال علتى التدين والعتر، والتنفَ واليد دية احملتلة لبعت ب د املسلمني الي م   لكن يف احلك
 واملال  د  صائل.

  الصائل يك ن مسلما ويك ن ثا راك..
 الصائل املسلم : مسلٌم صال )اي هعم واعتدى( على مالك او عرضك او نفسك.

 والصائل الكا ر : ثا ٌر صال )اي هعم واعتدى( على دينك ومالك وعرضك ونفسك.
 هذا يف املكلفني.

حلي ان ايضاك صائٌل   وه  ما يص ل عليك ويريب ويدعم من احلي ان  ثما ل  صال عليك ،ٌل او  رٌس او ويف ا
 ّ ها   يد ع ح  بقتله  وال ضماَن على ياتله.

 ومعو صال : هعم وو ب مريداك ا ضراس.
س منته : َصتْ الك[ وَصتْ َلةك يال يف خمتاس الصحاح : َصاَل عليه : اعتطال  وصال عليه : و ب   وبابُتُه يال ] املصد

ُصتتاوَلُة امل ا بتتة  وثتتذلك الص تتياُل والص تتيالُة   وَصتتُمَل البعتتُ  بتتاهلمز متتن 
ايضتتاك   يقتتال ُسبَّ يتت ل اشتتد متتن َصتتْ ل  وامل

 باب ضُرَف : إبا صاس يقتل الناَس ويعدو عليدم   د  ،ل َصُل ٌل.اهت
تياال  وُصتموالك وَصتَ الناك وصتاالك وَمصتالة : َعتطا واعتتطاَل   والفحتُل ويال يف القام س : صال على ياترنه ص الك وصا

 على ا بلا َصْ الك    د  َصموٌل : ياتلدا. اهتت
واوجبتت  الشتتريعة د تتع الصتتائل  وجعلتتته متتن اجلدتتاد  وجعلتت  املستتلم املظلتت م املقتتت ل يف التتد اع عتتن نفستته ومالتته 

 وعرضه يف اجلنة  وياتله يف الناس  والعياب باهلل.
ما د ع املستلم الصتائل علتى املتال او العتر، او التنفَ   فيته تفاصتيل تُعتَرف يف ملدتا متن ثتتب العلمتاء : متا  أ

حدود ما يباح من د عته! هتل جيت ز يتلته ابتتداء او جيتب د عته بالتتدسي   تإن انتد ع بفت  القتتل ب جيتز املبتادسخ إىل 
 يتله! ....اخل التفاصيل.

ان داَليتاك متن بلتدنا ومتن بتين جلتدتنا  او ثتان َاسجيتاك(  دت  اجلدتاد يف عتبيل واما د ع الكا ر الصائل )عت اء ثت
اهلل  وه  جداد الد ع ال اجب الذي يال  يه علماؤنا : "واما يتال الد ع  د  اشد ان اع د ع الصائل عن احلرمة 

ن متتن د عتته   تت  والتتدين   اجتتب إ،اعتتاك   العتتدو الصتتائل التتذي يفستتد التتدين والتتدنيا ال شتتيء اوجتتب بعتتد ا متتا
ت هم   يعتب التفريتق بتني  يشرت  له شر  بل يد ع ـسب ا مكتان  ويتد نتص علتى بلتك العلمتاء اصتحابنا ّو
د تتع الصتتائل الظتتاب وبتتني طلبتته يف ب ده"اهتتت يالتته شتتيخ ا عتت م تقتتي التتدين ابتتن تيميتتة سمحتته اهلل تعتتاىل  وثتت م 

 احلصر.العلماء يف بلك من ،يع املذاهب ثري  جداك يشق على 
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والعلماء يتكلم ن عادخ على احكام "د ع الصائل" يف اب اب اجلداد واب اب اجلنايات  ويف شتروح احلتدي  عنتد 
 احادي  د ع الصائل على املال والنفَ ّو ها.

 وباهلل الت  يق.
 : النصيحة للمعاهدين يف اجلزائر تقدم  يف م سها من هذه األعللة. 3الفقرخ 

 ني.واحلمد هلل سب العامل

 

 عمال األا : سه  السنابك 
شيرنا الفاضل هل اجلداد باملال واَ ف الفازي يف اهله وعياله بالنفقة ّو ها جيزي ويسقط عن املسلم  ر، 

 اجلداد بالنفَ ام ال وجزاثم اهلل َ ا.
 

 اجلتتتتت اب : 
 احلمد هلل..

 زي يف اهله.يف حال تعني اجلداد بالنفَ على ا نسان ال جيزئ عنه َ  ة الفا
لكتتن حنتتن اليتت م يف حالنتتا املعاصتتر نقتت ل إن ال اجتتب املتعتتني علتتى ثتتل مستتلم هتت  : ان يلحتتق بالقا لتتة  مبعتتو ان 
يستعيب ألمر اهلل تعاىل باجلداد يف عبيله  وينضم إىل يا لة اجلداد   يك ن مستعداك لعمل ما يُطلتب منته  حت  

على ديندا واسضدا وام ثدا  وال سيتب ان العتدّو الكتا َر نتازٌل تصل الكفاية على د ع العدو الصائل على امتنا 
بتتالعقر : اليدتت د متتن جدتتة  والنصتتاسى متتن جدتتات اَتترى  واملرتتتدون متتن جدتتات اَتترى   عدتتادهم  تتر، علتتى 
املسلمني ح  يند ع ا   فرٌ، على ثل احدا الي م السعُي يف بلك  وهت  متا عترّب عنته الشتيخ عبتد اهلل عتزام سمحته 

 باسخ اللحاق بالقا لة.اهلل بتع
  من ب يفعل  د  آذٌ عاصا هلل   بل مرتكٌب ثب خ من ثبائر الذن ب  ال شك يف بلك.!
يُتم بااحلَْ يال اهلل تعاىل : }يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آَمُن ْا َما َلُكْم إاَبا يايَل َلُكُم انفاُروْا يفا َعبايلا الّلها ا َّايَتْلُتْم إا  َياخا ىَل اأَلْس،ا اََسضا

ْبُكْم َعت َرخا إاالَّ يَلايٌل إاالَّ تَنفاتُروْا يُتَعتذ  َا نْتَيا يفا اذ َرخا َ َما َمَتاُع احْلََياخا الدُّ َا نْتَيا ماَن اذ ترَُثْم الدُّ َّيتْ َذاباك اَلايمتاك َوَيْستَتْبداْل يَتْ متاك 
 38،39َواَل َتُضرُّوُه َشْيلاك َوالّلُه َعَلى ُثل  َشْيءا َيدايٌر{الت بة

َ اُنُكْم َواَْزَواُجُكْم َوَعشا َُتُكْم َواَْمَ اٌل ايْتتَتَر تْ  َْ ُتُم َها َوجتاَاسٌَخ َ َْشْ َن  ويال عبحانه : }ُيْل إان َثاَن آبَاؤُُثْم َواَبْتَننؤُُثْم َوإا
َدادا يفا َعتبا  َ اللّتُه باتَأْمراها َواللّتُه اَل َثَساَدَها َوَمَساثاُن تَتْرَضْ نَتَدا َاَحبَّ إالَْيُكم م َن الّلها َوَسُع لاها َوجا يلاها  َتتَتَربَُّصت ْا َحت َّ يَتْأيتا

قانَي{الت بة  24يَتْدداي اْلَقْ َم اْلَفاعا
 وي لنا : " يك ن مستعداك لعمل ما يطلب منه" ثي  يعرُف ثُل احدا ما ه  املطل ب منه!

اجملاهتتتدين امل   يتتت ن  والعلمتتتاء  اجلتتت اب : هتتتذا األصتتتُل  يتتته ان يرجتتتع  يتتته الشتتترص إىل اويل األمتتتر وهتتتم ييتتتادات
 امل   ي ن ايضاك.
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 إن يال ا له : تك ن يف ميدان القتال وتمل الس ح  َعتل  او امتروه بالعمتل السياعتي وا ع متي  او التدع ي  
و او االيتصادي املايل التم يلّي  او امروه بأن يذهَب وحيّصتل علماك ضروسيا للعداد واجملاهدين  يفرّّ نه لذلك  ا

اي شيء ّ ه  عَل   ذلك ه  مكانه  وبه تتربا بمتته  ويكت ن يتد التحتق بقا لتة اجلدتاد  وصتاس جماهتداك يف عتبيل 
 اهلل.

ويف بعت احلاالت إبا ثان الشرص ـي  يعراُف بنفسه ما املطل ُب منه  ثأن يك ن ه  من اهل العلم واملعر ة 
وعائر النتاس   دتذا يعمتل مبتا تبتنّي لته انته مكانُتتته التذي بشمون املسلمني واح اهلم وتفاصيل ما جيب على امرياله 
 جيب ان يك ن  يه ويبذل  والريفر الذي جيب ان يسّده.

ومعل ٌم ان اجملاهتدين يف حالتة جدتاد ط يتل األمتد  وليست  هتي معرثتة عتاعات او ايتام وتنحستم  بتل هت  عمتٌل 
ت ا بعتت سجتاهلم وجدتتٌد مستمر عنني وعنني  واجملاهدون هلم اهٌل وعياٌل ومعيشة   والبد هلم من بلك   تإبا  رّّ

ليرلف ا اذَرين يف اهليدم وعياهلم وام ثم التيت هبتا معايشتدم  وحنت  بلتك   دتذا منتدس   يمتا بثرنتا  وهت  متن 
اجلدتتتاد يف عتتتبيل اهلل  ويكتتت ن اخلتتتالُ  اجملاهتتتَد يف عتتتبيل اهلل ثاجملاهتتتد يف عتتتبيل اهلل واألجتتتر بيندمتتتا إن شتتتاء اهلل 

 تعاىل.
أسجع إىل اصل السمال  أي ل : إبا ثان هذا الذي ضل  اجملاهد يف عبيل اهلل يف اهله يفعُل بلك بناء علتى متا  

–بثرنتتا متتن امتتر اويل األمتتر وتتت جيددم او متتا يقتت م مقامدتتا متتن نظتتر اهتتل العلتتم  بنتتاء علتتى النظتتر للتتدين )النظتتر 
 شّدي وه ى النفَ   دذا مندس   يما بثرناه.للمصلحة الدينية  مصلحة ا ع م واملسلمني( ال على الت - قط

واما إن ثان هذا الذي ضل  اجملاهد يف عتبيل اهلل إمنتا يفعتل بلتك ال عتن امترا ييتادخ اجملاهتدين واويل امتر اجلدتاد 
إىل املصتتلحة  -إن ثتان اهت –واحلترب وال عتن امتر العلمتاء امل  تت يني املتأَتنني علتى هتذا األمتر  وال عتتن نظترا منته 

  بل يفعل بلك جملرد ميل نفسه إليه وطلباك للراحة وَتّلصاك من تكلي  اجلداد يف عبيل اهلل بتالنفَ   دتذا  الدينية
 ال تربا به بّمتتته وال يسقط عنه الفر، ال اجب  وه  على َطرا..!

إليته  مريال : سجٌل مدندس الكرتونيات مترصص يف جمال االتصتاالت بتاسٌع يف  نّتته   واجملاهتدون يف اشتد احلاجتة
 وإىل امرياله  ويطلب ن منه ومن امرياله النف  إليدم يف عاحات القتال ملسيَ احلاجة...!

يأيت هذا الرجل املدندس ويق ل : انا عندي جاسي وابن حاستنا بهب إىل اجلداد )يف العراق او ا فانستان متري ( 
  أنا اي م خب  ته يف اهله  ويكفيين هذا..!!

   دتذا العمتل مكتن بستد لة ان يقت م بته ّت ُك  وال نترى بّمتتتتتك تتربا هبتذا  بتل هتي نق ل له : اَطتأت واعتأَت 
مشف لة ب اجب النف   وخنشتى انتك مرتكتٌب لكبت خ تترك اجلدتاد املتعيّتتن عليتك  ثمتا متّر يف آيتات عت سخ الت بتة  

علتى َطتر عظتيم   تإن اهلل وخنشى ان يعايبك اهلل بعق بة ال ندسي ثي  تأتيك وال يعلمدا إال اهلل تعاىل   أن  
 ةدد وت ّعتد َمن هذا شأنه بالعق بة والنكال.!!

 وال ح ل وال ي خ إال باهلل.
  دذا الذي ترس عندي يف هذه املسألة  واهلل تعاىل اعلم واحكم.

 وباهلل الت  يق. 
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 عمال األا : عبداهلل 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته .

لنتا وتكترمي ألعتللك يف ايدا الشيخ  قة اجملاهدين و  حبيبدم , اعتفل  رصة وج دك بيننا ويف احلقيقة هتذا تشتري  ٌ
مسألة تشفلين يف ال ي  احلايل وهتي اين بعتد ا شتتفال يف احاديت  الطائفتة املقاتلتة عتن التدين واحاديت  الفتنت 

 ت صل  إىل ما يلي : 
مندم يائل النصر ومندم من يق ل الستاعة حتني _ ان امر اهلل حني يأيت على ي يل العلماء يف ماهية هذا األمر  

يتتأيت يتتأيت والطائفتتة ال تتتزال تقاتتتل عتتن التتدين خمذولتتة ممتتن وجتتب عليتته نصتترةا ويقاتلدتتا ايتت ام ٌ ازاغ اهلل يلتت هبم _ 
إشاسخ إىل اهنم مسلمني _ يف زمان سدخ عتن التدين شتديدخ _ يف احلتدي  الصتحيح ال تقت م الستاعة حت  تلحتق 

 شرثني وح  تعبد األو ان يف جزيرخ العرب _  لام من اميت بامل
 والك م يط ل شيرنا وهذا طر ه واملقام ال ععة  يه للبسط اثرير .

 ت صل  يا ايدا الشيخ الفاضل :
ان األوان يتتتد آن لنقتتت ل للمعاهتتتدين لتتتن يتتتممن متتتن يتتت مكم إال متتتن يتتتد آمتتتن وعلتتتيكم بعتتتد اليتتت م اال تعبتتتأوا مبتتتن 

عتتتاسثكم بتتتدون اعتبتتتاس هلتتتم وال ملصتتتاحلدم  مصتتتلحة اجلدتتتاد اوىل ومصتتتتلحة َتتتذلكم وال مبرتتتالفيكم َو ضتتت ا م
 اجملاهدين انفع للدين واألمة من همالء اهل الذل والقع د واللعب ـفظ مت ن ال حيني وشروحدما بدون عمل .

 ما سايك شيرنا الفاضل  ما زال  املسألة عندي يف مرحلة البح  وتقليب النظر !!
 باسك اهلل  يكم

 
 تت اب : اجلتت

جزاك اهلل َ ا اَي الكرمي  ونسأل اهلل ان يعف  عنا وعنك  ويففر لنا ما ال تعلم ن  وجيعلنتا وإيتاثم متن عبتاده 
 الصاحلني.

احسنَ  بسمالك وتريتتبّتتاتك   ولكن النتيعة اليت يل  إنك ت صتل  إليدتا ّت  صتحيحة  بتل  -و قك اهلل-اَي 
ذلك ي لك : " آن األوان لنق ل للمعاهدين لن يممن من يت مكم إال هي َطأ   احذس باسك اهلل  يك  واعين ب

َمن يد آمن"  دذا َطأ ب  شك.! وليَ ألحد ان يق ل بلتك  إمنتا بلتك هلل تعتاىل  ثمتا ان اصتل هتذه العبتاسخ 
تتتن متتن  هتت  يتت ل اهلل تعتتاىل لنبيّتتته نتت ح عليتته الستت م ثمتتا يتتال تعتتاىل يف عتت سخ هتت د : }واوحتتَي إىل نتت حا انتته لتتن يمما

َْ مبتا ثتان ا يفعلت ن{   دتذه العبتاسخ صرحيُتتدا احلكتم بعتدم إمتان احتدا متن املشتاس  ي مك إال َمتن يتد آمتن  ت  تبتتل
إلتتيدم  بعتتد ي هلتتا  وهتتذا لتتيَ ألحتتدا إال هلل تعتتاىل  وال يُتلّقتتتى إال بتتال حي  ولتتيَ  تتَ  وحتتٌي اذن!! زد عليتته ان 

بة مفت ح للمكلفني ح  تطلتع الشتمَ متن مفرهبتا يف عُمتر التدنيا  عم م ادلة الشريعة ياضية يطعاك بأن باب الت  
 وما ب يفرس ابن آدم يف عُمر ابن آدم.
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بل حنن مأم سون بأن نفتح للناس اب اب الت بة واهلداية وا نابتة والرجت ع إىل احلتق  ومتا التدع خ إىل اهلل تعتاىل ومتا 
ايتاته–اجلداد يف عبيل اهلل   إال ألجل بلك. -يف جزء ثب  من اهدا ه ّو

 احتتذس ايدتتا األا الكتترمي بتتاسك اهلل  يتتك متتن هتتذه الفكتترخ  التتيت هتتي شتتيء متتن اليتتأس متتن َسْوح اهلل والقنتت   متتن 
 سمحته عز وجل.!

  اعتصم باهلل واعتعن به  ودعك من هذه األوهام.!
عت ل اهلل صتلى واما ان نق ل للمعاهدين : ال يضرّثم َمن َالفكم وال َمن َتذلكم    دتذا حتق ثمتا وصتفدم س 

 اهلل عليه وعلم بذلك يف حدي  الطائفة املنص سخ الظاهرخ على احلق.
 وهذا ه  لفظ النيّب صلى اهلل عليه وعلم "ال يضّرهم َمن َالفدم".

 عليك بألفاض املصطفى صلى اهلل عليه وعلم وتفقه يف معانيدا  وامتا لفتظ : "ال تعبتأوا"  متا معنتاه! النتيب صتلى 
قتتتت ل : "ال يضتتتتّرهم متتتتن َتتتتالفدم" وب يقتتتتل إهنتتتتم ال يعبتتتتأون مبتتتتن َتتتتالفدم  إبا اسدنتتتتا التتتتتدييق اهلل عليتتتته وعتتتتلم ي

والتحقيتق  اللدتم إال ان يقت ل يائتل : اسدُت بقت يل "ال يعبتأون" نفتَ املعتو التذي اساده النتيب بق لته "ال يضتتّرهم" 
إ،ال الحتماله ألثرير من معو :   حينلذ نق ل : عرّبَت بلفظ جمملا واسدَت معو صحيحاك   لفظ "ال يعبأ"  يه

 د  حيتمل : ال يلتف  إليدم وال يدتم هبم وال جيعل هلم ييمة وال يصنع هبم شيلاك  وحيتمل ال يبتايل بشتّرهم  دت  
 مبعو ال يضرونه.

 تيف خمتاس الصحاح : والعاْبُء بالكسر : احلامل  و،عه اْعباٌء   وما َعَبَأ به : ما باىل به  وبابه يطع.اهت
ويف القام س : العاْبتُب بالكسر : احلمُل والريقتل ماتن اي شتيء ثتان  والعاتْدُل واملريتل   ويُفتَتتُح..... ومتا اعبتأ بته : 

 ما اصنَتُع   وبف نا : ما ابايل .اهتت
 وانظر لسان العرب مادخ عبأ .

بء  اي الريقل  ثأنه يتال : وانظر املفردات للراّب ايضاك  يال : "ما عبأت به  اي : ب ابال به  واصله من الع
 ما اسى له وزنا ويدسا".اهت

 ويف القرآن : }يل ما يعبأ بكم سيب ل ال دعاؤثم{.
 ويف احلدي  يف املسند ّو ه : "الدواوين    ة : دي ان ال يعبأ اهلل به...".

يعبتتأ اهلل هبتتم  ويف حتتدي  البرتتاسي : " يقتتبت الصتتاحل ن األول  تتاألول  وتبقتتى حفالتتة ثحفالتتة التمتتر والشتتع  ال
 شيلا".اهت واحلفالة لفة يف احلريالة.

 احلاصتتل ان املعتتو املمتتدوح هتت  اال يضتترَّنا اوللتتك املرتتالف ن واخلتتابون لنتتا  وهتتذا يتضتتّمن اال يفتن نتتا عتتن احلتتق 
نيا التتذي هتتدانا اهلل إليتته  وال يصتتّدونا عتتن امتتر اهلل  وال نفتترت مبتتا هتتم عليتته متتن ساحتتة زائلتتة او متتن زينتتة احليتتاخ التتد

 الفانية  او ّ  بلك مما مكن ان يدَل علينا مندم من الضرس.
ولكتتن يف نفتتَ ال يتت  حنتتن نستتعى يف هتتدايتدم  وهنتتتتّم بتتذلك   شتتفقة علتتيدم وسمحتتة هبتتم وتقربتتا إىل اهلل تعتتتاىل 

وهتم  بدع خ اخللق والسعي يف هدايتدم  وهمالء يف الفالب هم اهلنا وثل واحدا منا له ايرباء مندم واسحام  تيدم 
 ي منا وعش تنا.
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ولتتذلك  تتنحن نبتتايل هبتتم متتن هتتذا ال جتته )دعتت ةم وإسادخ هتتدايتدم(   وال نبتتايل هبتتم متتن بلتتك ال جتته )خمتتالفتدم 
ذالهنم(.  َو

  دذا ه  التفصيل الصحيح.
 وبه تعلم ب ّة ودية لفظ النيب صلى اهلل عليه وآله وعلم.
اعتبتاس هلتم وال ملصتاحلدم  مصتلحة اجلدتاد اوىل ومصتلحة وبالتايل  ق لك و قك اهلل : ]َو ض ا معاسثكم بدون 

 اجملاهدين انفع للدين واألمة من همالء اهل الذل والقع د واللعب ـفظ مت ن ال حيني وشروحدما بدون عمل[
هذا ا ط ق "بتدون اعتبتاس هلتم وال ملصتاحلدم" ّت  عتديد  بتل يف هتذا تفصتيل ال ضفتى    تنبّتته بتاسك اهلل  يتك 

  عليك.و تح اهلل
اجملاهتتدون طليعتتة األمتتة وهتتم َياسهتتا او ينبفتتي ان يك نتت ا ثتتذلك  وهتتم اشتتفق األمتتة علتتى األمتتة واحرصتتدم علتتى 

 هدايتدا وتكميلدا وإص حدا وتصيل ثل َ  هلا.
ومصتلحة اجملاهتدين بالضتروسخ تقتضتي تألّتت  واصتطناع عمت م األمتة  حت  املنحتر ني متندم و عتاسهم احيانتا علتتى 

 ف يف م ضعدا.تفاصيل تعرَ 
 و يما تقدم ثفاية إن شاء اهلل.

 اعأل اهلل تعاىل يل ولك ولسائر ا َ ان الفقه يف الدين والت  يق إىل اهلدى والسداد.
 وباهلل الت  يق.

 

 عمال األا : اب عبد اهلل 
 الس م عليكم وسمحة اهلل

 اهلل لكم السدد يف الرمي والريبات اَانا احلبيب اعزثم اهلل ونشكرثم لسماح لنا ألتة هذه الفرصة ونسأل
 عندي ع ؤالن

 األول :هل جي ز علب الرا ضة يف ّ  حالة احلرب والقتال مرياالك يف لبنان!
الرياين: هل الشعاسات امل ج ده على الريات مريل سايات حرثة اجلداد ومحاس بشكل َاص هل جي ز س عدتا . متع 

 لسطني العلماين بل ايصد الشعاس  قط اسج  الت ضيحانه ال ي جد ث م شرك عليدا... طبعاك دون علم  
 وباسك اهلل  يكم وجزاثم اهلل ثل َ  وجعلكم من اهل الفردوس

 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 

 اجلتتتتت اب : 
 باسك اهلل  يك و بتنا اهلل وإياك على احلق.
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كفتتره  دتت  مستتلم  اعتتق متتن  ستتاق وُضتتت ل األول : الرا ضتتي إبا ثّفرنتتاه  حكمتته حكتتم عتتائر املرتتتدين  وإن ب ن
اهل القبلة  والصحيح ان  يدم تفصي    ليَ ثل َمن انتسب إىل طائفة الشيعة الرا ضة ثا ٌر حتماك  بل نفّصتل 

سب حاله.   يدم ـسب ما عند ثل احدا من االعتقاد والعمل  ـو
عو اَذ ماله  ال جنيزه   إن ثان مسلما وعليه  سلب ال احد مندم اذن يف اح النا هذه يف ّ  حال احلرب  مب

   اضٌح  وإن ثان ثا راك  ألننا مننع من بلك من جدة النظر السياعي الشرعي.
 واسج  ان يك ن هذا واضحاك ..

 وحنن نفّصتتل يف احكام الرا ضة يف البلدان املرتلفة  وال نعطيدم حكما واحداك.
تتتل اثريتتر متن اعتتتحقاق اخلتت اس  لتذلك  وإبا ثتتان النتتيب صتتلى واألصتل ان هتتمالء التتروا ت مستتحق ن للقتتتال والق

اهلل عليه وعلم امر بقتال اخل اس  ويتلدم حي  وجدوا ثما  ب  بلك يف األحادي  املستفيضة بل املت اترخ   تإن 
همالء الروا ت مستحق ن لذلك من باب اوىل  وهذا  قه صحيح ال ّباس عليه  وممن حقق بلك شيخ ا ع م 

 من  تاويه وثتبه.يف م اضع 
لكن من الناحية السياعية وبالنظر إىل اح النا حنن املستلمني )اهتل الستنة(  تإن بلتك يكت ن متأم ساك بته يف م ضتع 

 دون م ضع  من اجل اعتباس الق خ والضع  ّو  بلك.
  ليَ احلال يف العراق مري  ثاحلال يف ّ ه من الب د.

 واهلل اعلم .
اجملاهتدخ يف عتبيل اهلل واألعت م والرايتات  ال بتأس بر عدتا  متا دامت  ال تت ي متا  الرياين : الشتعاسات للعماعتات

 منع من بلك.
 وساية محاس اعر دا  َضراء ومكت ب  يدا ثلمة الت حيد   دذه جيدخ.

 وساية حرثة احلداد ا ع مي ال ابثرها اذن  واضندا مقاسبة.
ساية دولة املرتدين  وَمن س عه باعتباسه علماك للبلد  - ع –نه واما علم دولة  لسطني    اسى ج از س عه ـالا  أل

) لسطني( بقطع النظر عن "الدولة" و"السلطة"    دذا َتّحتتل ال ينبفي للمتقني!! وإمنا يفعل بلك جدال الناس 
تتاؤهم   دتتم عنتتدنا معتتذوسون ألجتتل بلتتك  ال نكفتترهم وال نفّستتقدم بتتذلك  لكتتن نتتأمرهم بتترتك بلتتك  واهلل  ّ  ّو

 املسمول ان يصلح احال املسلمني ،يعا.

 

 عمال األا : 
abo hamza elmasry 

 الس م عليكم و سمحة اهلل و برثاته
بثر عن الشيخ ممد حسان حنسبه على َ  انه البد من ايامة احلعة على املرتتد يبتل تكفت ه  دتل جيتب ايامتة 

 ض ابط و م انع التكف . احلعة على الط اّي  يبل تكف هم و اخلرو  عليدم اسج  بثر
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 اجلتتتتتت اب : 
الق ل بأنه جيب إيامة احلعة على "املرتد" ]لعلدا تسمية باعتباس املنل واالعتحقاق  واملقص د َمن استكب الكفر 

 املرر  من امللة[ يبل تكف ه  ليَ على إط يه.
 ه.وتصحيح العباسخ ان يقال : إيامة احلعة على مَن استكب الكفَر يبل تكف  

املدم ان هذا ليَ على إط يه   بل  يه تفصيل   تإن ثتان ممتا ُمكتن ان يكت ن لته  يته عتذس متن جدتلا او تأويتلا 
 او إثراه او َطأ وعدم يصدا للفعل  او حن  بلك    دذا ال حنكم بكفره ح  نزيل عذسه ونقيم احلعة عليه.

نه ليَ له  يه عذٌس      يلزم إيامتة حعتة وال انتظتاس بتل وإن ثان مما ال مكن ان يُتتعذس  يه ا نسان ومما يُتعلم ا
 حنكم بكفره مباشرخ.

  دذا إبن ضتل  باَت ف األح ال.
 واما الط اّي  احلاثم ن لب د املسلمني الي م  اجل اب على مسألتدم من وجدني :

ت ا عت م والكفتر البت اح  ألنته ال جه األول : وه  احلق  انه ال يلزم إيامة حعةا عليدم  يما تلّبس ا به من نت اي
يتد تقترس عنتتدنا يف مباحت  احكتتام املرتتد انته ال يلتتزم إيامتة احلعتتة علتى املمتنتع املعتتر،   تمالء ممتنعتت ن عتن يتتدسخا 
وشتت ثةا   متتاسب ن   تتردةم سّدخ مفلظتتة  ال سّدخ جمتتردخ  وهتتم متتن اجتتل بلتتك معرضتت ن اشتتد متتا يُتصتتّ س متتن معتتو 

عة عليدم  هذا ال تأمر به الشريعة  وال تدل عليه بأي ن ع من ان اع الداللة  بل ا عرا،   كي  يلزم إيامة ح
دّل  على عكسه  وهذا ال نعلم  يه َ  اك بني اهل العلم  والك م  يه مبس   يف اب اب الردخ متن ثتتب الفقته 

لتتى شتتا  الرعتت ل الكبتت خ  ويف الكتتتب التتيت تناولتت  هتتذه األحكتتام ب جتته متتن ال جتت ه ثكتتتاب الصتتاسم املستتل ل ع
 البن تيمية سمحه اهلل  ّو ه.

ال جه الرياين : على التنزل  وه  انته علتى  تر، لتزوم إيامتة احلعتة علتيدم  إننتا نقت ل إن احلعتة علتيدم يائمتة بت  
شك   إن اهلل تعتاىل ايتام ،اعتات متن علمتاء ودعتاخ وسجتاالت اهتل ا عت م اليزالت ن يتدع ن هتمالء الط اّيت  

ويبّينتت ن بتتاطلدم ومتتا هتتم متلّبستت ن بتته متتن الكفتتر الشتتنيع  وهتتذه اجلماعتتات ا عتت مية الدع يتتة وينكتترون علتتيدم 
واجلداديتتة بأن اعدتتا واشتتكاهلا  وهتتذه الستتع ن وهتتتذه املنتتاضرات وهتتذه الكتتتب واملباحتت  واملنايشتتات واحلتتت اسات 

بقتتي يف ال جتت د إمكتتاٌن  ّو هتا ّو هتتا  إن ب تكتتن  يدتا إيامتتة حعتتة علتى اثفتتر واعتت  احتدا مكتتن تصتت سه   متا
  يامة حعة على احدا.!!

وعليتته  متتن يقتت ل إن هتتمالء الط اّيتت  ب تقتتم علتتيدم احلعتتة وإنتته ال جيتت ز تكفتت هم حتت  تقتتام علتتيدم احلعتتة   
  دذا ضاٌل مضل ملبّتَ على الناس  احذسوه واجتنب ه.!

ال يستعدا هتذا املقتام  وهتي مبست طة واما ض ابط واحكام التكفت  وبثتر شتروطه وم انعته   دتذه يتا اَتي الكترمي 
ـمتد اهلل يف الكريتت  متن الكتتتب املعاصتترخ  ألن املعاصترين ابتلتت ا هبتتا وحرسوهتا و صتتل ها اثريتتر متن القتتدماء  )لكتتن 
األحكتتام نفستتتدا ال  تتر  عمتتتا هتت  معتتتروف عنتتد املتقتتتدمني  بتتل ثتتتل متتن يكتتتتب جديتتدا  دتتت  عالتتة علتتتيدم إمنتتتا 

لي  والتفديم(  دناك جمم عتة متن الكتتب الطيبتة حترست هتذه املستائل   عليتك املقص د التحرير والتفصيل يف التأ
 هبا.

 واهلل امل  ق  ال إله ّ ه وال سب ع اه.
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  ائدخ يف ي لنا "ممتنع عن يدسخ" :
معو ي لنا ممتنع ن عن يدسخا   او امتنع ا عن يدسخ  وحن ها ان الشرص او األشراص امتنع ا عن بعت الشترائع 

 ةا   هبا انتصب ا للحرب واملقاتلة واالمتناع عن اَذنا هلم باألحكام.عن ي خا وش ث
 عملة "عن يدسخا" م ضعدا نصٌب على احلال  والتقدير : امتنع ا يادسين   اي امتنعت ا واحلتال ان هلتم يت خ ويتدسخ 

 وش ثة.
وشتت ثة )املمتنتتع عتتن يتتدسخا(  واملقصتت د التفريتتق بتتني املمتنتتع اجملتترد ثمتتن متنتتع عتتن اداء زثاتتته  وبتتني املمتنتتع عتتن يتت خا 

 دتتذا لتتيَ امتناعتتا جمتترداك   بتتل هتت  يتتد امتنتتع وانضتتاَف إىل امتناعتته اعتصتتامه بقتت خ ويتتدسخ وشتت ثة  متنتتع هبتتا عتتن 
 مماَذتنا له باألحكام.

 وعليه  لفظ يدسخا ينبفي ان يك ن منكراك.
ضله اهلل على علما   وحن ها  ومنه ي له ونظ ها : املنفق عن ّوك او عن ضدر ّوك  وثفر  رع ُن عن اعتيقانا  وا

 تعاىل : }ح  يُتعط ا اجلزية عن يدا{.
وسايتت  بعتتت الفضتت ء يستتتعملدا اعتتتعماال خمتلفتتا ويشتترحدا شتترحاك خمتلفتتاك   يقتت ل : املمتنتتع عتتن القتتدسخ  معرَّ تتة 

و وإن ثتان صتحيحاك   وهت  )باألل  وال م(   ويشرحدا بأنه امتنع عن يدستنا عليه     تطاله يدستنا  وهذا املعت
واألول مت زمتتان   ن هتتذا املمتنتتع امتنتتع بقدستتته عنتتا اي عتتن احكامنتتا ومماَتتذتنا لتته   دتت  ممتنتتع عتتن يتتدستنا اي 

 ممتنع عنا.
 لكن االعتعمال األول الذي بّينته ه  األ صح واألصح  وه  الذي جيري على السنة العلماء.

 وباهلل الت  يق.

 

 الفريب : عمال األا اب  مصعب 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 

 شيرنا الفاضل باسك اهلل  يك وجزاك اهلل عن االع م واهله َ ا
متتن املعلتت م شتتيرنا الفاضتتل ان اليتتد التتيت يتتبطش هبتتا الطتتاّ ت واع انتته ويعيريتت ن هبتتا يف االس،  ستتادا ولتت  عزلنتتاه 

د زيتاسيت االَت خ لتب د املفترب وانتا بتداَل املستعد عندا ملا عاوى شتيلا اىل وهتي اجدتزخ اجلتيش والشترطة.... عن
يف حي سايي بالعاصمة حضر معنتا الصت خ جمم عتة متن الشتباب متن  ريتة متا يستمى بتاالمن الت  ين حيت  اويفت  

 عياستني دات الد ع الرباعي امام املسعد واي م الص خ على ّراس بايي املسلمني وهذا شيئ ب اعتده.
 السمال 

 همالء  ما حكم امريال 1
 هل جت ز الص خ معدم  2
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وهتتل متتن املمكتتن ان نقتت ل  تتيدم ثمتتا يتتال اهلل ان  رعتت ن وهامتتان وجن دأتتا ثتتان  َتتاطلني متتع العلتتم انتته متتن  3
 املمكن ان جيدل  ان العمل يف اجليش والشر  يف ضل حكم املرتدين ال جي ز شرعا.

 وال تنس ا اَ انكم يف عع ن املفرب من دعائكم
 من اعلى اهلل مناس االع م بسيفه وصلى اهلل على

 
 اجلتتتتت اب : 

: بثرت ما عندي من التفصيل يف احكتام ا تراد جيت   التدول املرتتدخ يف عصترنا يف مت س عتابق )مت س  1الفقرخ 
 اجلزائر والصحراء واملفرب العريب(.

يف املسعد   دذا ال يضّر   : الص خ معدم إن ثان املقص د اهنم دَل ا يف الص خ مع املصلني ،اعة  2الفقرخ 
وإن ثتان املقصت د الصتت خ وساء إمتام متتندم  تإن ثنتتَ  تعر ته بعينته وتعتترف حالته متتن حيت  احلكتتم عليته با عتت م 
والكفر   األمر واضح   وإن ثان جمد ال لديك    تصل  َلفته  وال اسى تتربا هبتا الذمتة  ألن هتمالء جنت د دولتة 

 لعياب باهلل  ويُفّلب الفالُب.الردخ والفالب  يدم ه  الكفر  وا
 واهلل اعلم.
: ي ل اهلل تعاىل }إن  رع ن وهامان وجندأا ثان ا َاطلني{ حٌق وصتدق  و صتٌل لتيَ بتاهلزل  ثت م  3الفقرخ 

 سبنا عز وجل  وَمن اصدق من اهلل من اهلل يي ك  وَمن اصدق من اهلل حديرياك.
 لى ثفر همالء العساثر!ولعل مقص دك هل ُيستَتدل هبذه اذية الكرمة ع

 قد اعتدل هبا الشيخ عبد القادس بن عبد العزيز يف العمدخ واجلامع علتى تكفت  امريتال هتمالء العستاثر )عستاثر 
التتتدول املرتتتتدخ املعاصتتترخ(   ووجدتتته ان اهلل تعتتتاىل عتتتّ ى بتتتني  رعتتت ن واع انتتته )وزيتتتره( وعستتتاثره واتباعتتته )جنتتت ده( 

 م يف احلكم. ععلدم ثلدم َاطللن  وب يفرق بيند
 وحاصل الدليل بعباسخ اَرى : ان اذية ا ادت ان األتباع هلم حكم متب عيدم   أتباع الكا ر ثفاٌس.

وب اَس َمتن عتبقه هبتذا االعتتتدالل   إال ان يكت ن جترى علتى الستتنة بعتت اهتل العلتم جمتترى املريتل  ال علتى عتتبيل 
 االعتدالل.

 ل  واهلل املستعان.!ومسألتنا الي م نازلة ٌ من الن ازل على ثل حا
 والذي يظدر ان يف هذا االعتدالل نظراك  ألنه مبيّن على مقدمتني : 

املقدمتتتة األوىل : ان احلكتتتم علتتتى اجلنتتت د بتتتأهنم ثتتتان ا َتتتاطلني اي ثتتتا رين  علتتتته ثتتت هنم جنتتت دا لفرعتتت ن ووزيتتتره 
 الكا َرْين  وحاصله احلكُم بأن جن د الكا ر واتباعه ثفاٌس.

عتتدم التفريتتق بتتني ثفتتر  رعتت ن املقطتت ع بتته  وبتتني تكف نتتا هلتتمالء احلكتتام اليتت م  ذ مراتتتب احلكتتم  املقدمتتة الريانيتتة :
 على همالء احلكام الي م يف الق خ وال ض ح.

واملقدمة األوىل  يدا ـ .! حاصله عدم التسليم هبذه العلة يف اذية  ثما ل  يال يائل : جاُس ايب جدل ثتا ٌر   
ان ثتتا راك لك نتته جتتاسه! هتتذا  يتته تفصتتيل   والصتتحيح انتته ال يتتدل علتتى بلتتك إبا ثتتان  دتتل يتتدل علتتى انتته إمنتتا ثتت

معّيناك  وهذا متعلق مبح  ا ماء من مباح  مسالك العلة  ذ همالء إمنا ثتان ا َتاطلني وثفتاساك مريلته ألهنتم ثتان ا 
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ا جنتتت ده يف معتتتاداخ سعتتتل اهلل اتباعتتته يف الكفتتتر الصتتتريح املعلتتتن املقطتتت ع بتتته املعلتتت م متتتن ديتتتن اهلل بالضتتتروسخ  وثتتتان  
وماسبتدم وتكذيبدم والصد عندم  والسمتيَقُن مما من معو اذيتة ا َبتاس بتأهنم ثفتاس  واحلتق ان ثفترهم حاصتل 

 يبل ان يك ن ا جن داك له وبعده.
وامتتا ان األتبتتاع يأَتتذون حكتتم متبتت عيدم يف عتتائر الط ائتت    صتتحيح مستتّلٌم علتتى اجلملتتة واألدلتتة عليتته ثريتت خ  
على يي د وتفاصيل تعرف من بقية ادلة الشريعة  واالعتدالل باذية على هذا متمتل علتى ثتل حتال. لكتن عنتد 

 النظر يف املسائل واأليضية  إننا نسأل : اتّتبع ه يف مابا! وما حقيقة ث هنم اتباعاك له!
 واملقدمة الريانية َطأ   بل الص اب التفريق.

اوضحته  واشرُت إىل ان هذا من األَطاء اليت ويع  يدتا الشتيخ عبتد القتادسا ويد يدمُ  الك م على هذا مراساك و 
تتتم متتن ث متته  وستَتتب عليتته ان ثتتل متتن ثتتان يف  عفتتا اهلل عنتته  حيتت  جعتتل اجلميتتع يف مرتبتتة واحتتدخ علتتى متتا  تُدا

ضتتروسخ   جي شتتدم ثتتا ٌر   وليتتته اثتفتتى بتتذلك   بتتل زاد عليتته دعتت ى ان ثفتترهم يطعتتّي يقيتتيّن معلتت م متتن التتدين بال
ثكفر اتباع مسيلمة الكذاب الذين ا،ع الصحابة على تكفت هم وسدةتم  وستّتب عليته تكفت  َمتن ب يكفترهم!! 
 أَطأ عامه اهلل وشذ   وحصل بسبب بلك  تنة ثب خ  ال يعلمدا إال اهلل  ال عتيما متع التعصتب عنتد التبعت 

 انه األمر من يبل ومن بعد.والتديم للتشدد عند آَرين  واهلل ّالٌب على امره  وله عبح
ْرَعتْ َن ونرجع إىل الك م على اذية الكرمة من ع سخ القصص : } َاْلتَتَقَطُه آُل  اْرَعْ َن لاَيُك َن هَلُْم َعُدّواك َوَحَزنتاك إانَّ  ا 

اطالانَي{القصص ََ  8َوَهاَماَن َوُجُن َدُأَا َثانُ ا 
وزيره وجن ده   ومعل ٌم اهنم ،يعا ثان ا على الكفر باهلل تعتاىل  اهلل عز وجل اَرب ان اجلميع َاطل ن :  رع ن و 

وب يدَل ا يف دين اهلل اص   وصتدوا عتن عتبيل اهلل وحتاسب ا سعتله وثفتروا هبتم ومبتا جتاءوا بته  و رعت ن متن اثفتر 
سعتتل اهلل  الكتتا رين يف ال جتت د  ادعتتى ا لتتتدية  وهتتم مممنتت ن بتته  واتبتتاع لتته  يكفتترون بتتاهلل تعتتاىل مريلتته ويكتتذب ن

 تعاىل وحياسب هنم.
  دذا معوك يف اذية  وهذا ه  األضدر واألشدر عند املفسرين.

 واملعو الرياين : اهنم خمطل ن يف تصر دم بالتقا  م عى وعائر تصر اةم.
 وإليك بعت اي ال املفسرين يف بلك : 

نَي يقتت ل تعالتتتى بثتتره : إن  رعتت ن وهامتتان وجن دأتتا  الطتتربي : وي لتته : إّن  اْرَعتتْ َن َوهامتتاَن َوُجُن َدُأتتا ثتتانُ ا َتتاطالا 
 ثان ا برهبم آ ني   لذلك ثان هلم م عى َعُدّوا وَحَزنا.اهتتت

البيضاوي : )إن  رع ن وهامان وجن دأا ثان ا َاطلني( يف ثل شيء   ليَ ببدع مندم ان يتل ا ال  ا ألجله ذ 
او متتذنبني  عتتايبدم اهلل تعتتاىل بتتأن سّب عتتدوهم علتتى ايتتديدم  اَتتذوه يرب نتته ليكتترب ويفعتتل هبتتم متتا ثتتان ا حيتتذسون  

  اجلملة اعرتا، لتأثيد َطلدم او لبيان امل جب ملا ابتل ا به.اهتتت
 وث مه مأَ ب عن الزخمشري ثما ه  دابه يف تفس ه.

ون   تت  ومريلته صتنيع ايب الستع د : }إن  رعت ن وهامتان وجن دأتا ثتان ا َتاطلني{ اي يف ثتل متا يتأت ن ومتا يتذس 
ّتترو يف ان يتلتت  ألجلتته ال  تتا ذ اَتتذوه يرب نتته ليكتترب ويفعتتل هبتتم متتا ثتتان ا حيتتذسون. سوى انتته ببتتح يف طلبتته عليتته 
الص خ والس م تسع ن ال  وليد . او ثان ا مذنبني   عايبدم اهلل تعاىل بتأن سيب عتدوهم علتى ايتديدم   اجلملتة 
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ل ا به  ويرئ َاطني على انه  في  َتاطلني او علتى انته مبعتو اعرتاضية لتأثيد َطلدم او لبيان امل جب ملا ابت
 متعدين الص اب إىل اخلطأ.اهتت

الش ثاين : و،لة : }إن  رع ن وهامان وجن دأا ثان ا َاطلني{ لتعليل ما يبلدا  او ل عرتا، لقصد التأثيد  
أ املقابتل للصت اب  ويترىء َتاطني ومعو َاطلني : عاصني آ ني يف ثل ا عاهلم واي اهلم  وهت  متأَ ب متن اخلطت

بيتتاء متتن دون أتتزخ   يحتمتتل ان يكتت ن معتتو هتتذه القتتراءخ معتتو يتتراءخ اجلمدتت س ولكندتتا َففتت  ـتتذف اهلمتتزخ  
 وحيتمل ان تك ن من َطا ضط  : اي جتاوز الص اب.اهتت

وحزنتا{ اي يتدس ابن عاش س : و،لة }إن  رع ن وهامان{ إىل آَرها يف م ضع العلة جلملتة }ليكت ن هلتم عتدوا 
اهلل جناخ م عى ليك ن هلم عدوا وحزنا  ألهنم ثان ا جمرمني  ععتل اهلل بلتك عقابتا هلتم علتى ضلمدتم بتين إعترائيل 
تتطاَئ ثفترح إبا  عتل اخلطيلتة وهتي ا ذ والتذنب  يتال تعتاىل  ََ وعلى عبادخ األصتنام . واخلتاطئ : اعتم  اعتل متن 

اخلتتاء وعتتك ن الطتتاء   وتقتتدم يف ي لتته تعتتاىل }إن يتتتلدم ثتتان }ناصتتية ثاببتتة َاطلتتة{ ومصتتدسه اخلاتتتطء بكستتر 
َطلا ثب ا{ يف ا عراء . واما اخلطأ وه  ضد العمد  فعله اَطأ  د  خمطئ   يال تعتاىل }لتيَ علتيكم جنتاح 
 يمتتا اَطتتأ  بتته ولكتتن متتا تعمتتدت يلتت بكم{   علتتى هتتذا يتعتتني ان الفصتتحاء  ريتت ا يف االعتتتعمال بتتني مرتكتتب 

طئ دس  نفط يه وتبعه اجلت هري واحلريتري  وبهتب ابت  عبيتد اخلطيلة ومرت كب اخلطأ  وعلى التفرية بني اَطأ َو
وابن يتيبة إىل ان اللفظني مرتاد تان واهنمتا لفتتان  وضتاهر ثت م الزخمشتري هنتا انته جتاس علتى يت ل ايب عبيتد وابتن 

َطئ إبا تعمد الذنب  وييتل أتا واحتد يتيبة  قد  سر هذه اذية باملعنيني  ويال يف األعاس : اَطأ يف الراي و 
. ويظدتر ان اصتتلدما لفتتان يف معتتو خمالفتة الصتت اب عتن ّتت  عمتد او عتتن عمتد  ذ ّلتتب االعتتعمال الفصتتيح 
طئ با جرام والذنب  وهذا الذي اعتقر عليه اعتعمال اللفة  وإن  على  صيص اَطأ بفعل على ّ  عمد َو

فتتة.  أمتتا ممتتل اذيتتة هنتتا  تت  يناعتتبه إال ان يكتت ن }َتتاطلني{ متتن الفتتروق بتتني األلفتتاض متتن احستتن ةتتذيب الل
 اخلطيلة ليك ن الك م تعلي  لتك ين حزهنم منه باألَاسخ.اهت ]ثذا ولعلدا باالعتعاسخ[.

 وعائر اي ال املفسرين ال  ر  عن هذا  يما ساي .
حك مة من احلك مات املعاصترخ   االعتدالل مبريل هذه اذية الكرمة على ان ثل عسكري ينتسُب إىل جيش اي

التتيت نكفرهتتتا )ثحك متتتة الستتت دان متتتري    او الستتتع دية( ثفتتاٌس ألهنتتتم اتبتتتاع هلتتتذه الدولتتتة  واألتبتتتاع ثتتتاملتب عني يف 
 احلكم  ألن اذية عّ ْت بيندما  جماز ة علمية َط خ.!

 واهلل اعلم.
كتم بنصترخ الطتاّ ت الكتا ر ونصترخ الدولتة بل الصحيح ه  التفصيل الذي بثرناه مراساك   وان ال اجتب إناطتة احل

املرتتتدخ ونصتترخ الكفتتاس علتتى املستتلمني    دتتذا ال شتتك انتته ثفتتر    متتن ويتتع  يتته  دتت  ثتتا ٌر   وهتتذا ضتلتت  تبّينتته 
ومعر تنا به باَت ف األح ال من حال العا ية إىل حال احلرب والقتتال  وضتلت  بتاَت ف وضت ح ثفتر احلتاثم 

 بلك. والدولة او َفائه  ّو  
تتتتلم وعا يتتتة  لتتتيَ ثعنتتتدي ضتتتدم يف جتتتيش اجلزائتتتر   عنتتتدّي يف جتتتيش دولتتتة ُعتتتتتمان اذن متتتري  وهتتتم يف حتتتال عا

 ويشاسك يف عمليات التمشيط ـريا عن اجملاهدين هناك   دذا األَ  ثا ٌر عندنا  خب ف األول.!
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ك يتد ينصتر دولتة التردخ ويتد ال وعندما يأيت االمتحان لذلك األول )اجلندي الُعماين امل ص ف(  ي ضع على احملت
 ينصرها ويتنّصل مندا   نحن حنكم عليه ـسب احلال.

لكن إبا ياتلنا هذه الدولة وحن ها  إن ثل من يك ن يف صفدا من اجلن د واألع ان واألنصتاس  حكمدتم حكمدتا 
 تبقتى مستألة تكفت ه يف القتل والقتال وعائر احكام احلرب  وال نسأل حيندتا عتن إعت مه او ثفتره ثبتَ  عتمال  

 او عدم تكف ه  ال يت ي  عليدا يتالنا ويتلنا هلم.
  دذا ما يظدر   واهلل اعلم.

ومستتتتألة اَتتتترى حيُستتتتن ت ضتتتتيحدا : وهتتتتي ي لنتتتتا إن املرتتتتتدين املمتنعتتتتني بشتتتت ثةا ال يلتتتتزم إيامتتتتة حعتتتتة علتتتتيدم وال 
  اعتتابتدم  وال يت ي  احلكم عليدم بالكفر وال يتلدم ويتاهلم على بلك.

 هذا نظرياك صحيح مسّلم   واألدلة عليه معرو ة.
لكن يف ال ايع :  إن شرصا عسكريا يف جيش دولة مريل مصر )عسكري نظامي يداوم يف الريكنة  او عستكري 
 احتياطي( هل هذا ممن يقال  يه : ممتنع عن يدسخا ـي  ال مكن تبنّي حاله وال اعتتابته وال إيامة حعة عليه!

ان هذا جيتب  يته التفصتيل   أمتا انته ممتنتع عتن االعتتتابة  صتحيٌح  ألنته ممتنتع بقت خ الدولتة  -علمواهلل ا–الظاهر 
الكتتا رخ  تت  ملتتك املستتلم ن اعتتتتابته  ألن االعتتتتابة هتتي طلتتب الت بتتة معروضتتاك عليتته العق بتتة إن ب يتتتْب   وامتتا 

اثرير األح ال  وال ينبفي ان يكابر عايٌل يف تبيّتن حاله  دذا ممكن   وثذا إيامة احلعة عليه  دذا ممكن ايضاك يف 
 هذا.

 عرف بذلك ان االمتناع عن يدسخا يتعزا ايضاك  وليَ ه  شتيلا واحتداك  وان التذي يقت ل  يته العلمتاء إن املرتتدين 
احملاسبني املمتنعني عن يدسخ ال يلزم اعتتابتدم وال تبتنّي حتاهلم وال إيامتة حعتة علتيدم بتل يقتلت ن علتى ثتل حتال  

راُد به املمتنع ن يف حتالتدم األوضتح واألضدتر وهتي ان يك نت ا متميتزين منحتازين إىل جدتة  داسا واس،ا   عت اء امل
 حلق ا بداس احلرب والكفر  او تّيزوا وَتيزوا يف ناحية من ب د املسلمني واعتصم ا هبا وامتنع ا وانتصب ا للحرب.

 ا عائش ن مصبح ن ممس ن بائت ن   الفرق واضح.اما ا راد عساثر اجلي   يف ب دنا الي م  دم بينن
 وباهلل تعاىل الت  يق.

 

 عمال األا : يلب األعد 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته

 باسك اهلل  يك يا شيرنا وجزاك اهلل عنا َ  اجلزاء
ضتتمام هلتتذه عتتمايل حفظكتتم اهلل هتت  عتتن حكتتم ا نضتتمام لألجدتتزخ األمنيتتة بالتتدول العربيتتة بصتتفة عامتتة وعتتن ا ن

األجدزخ بنية التدسب علي اعتعمال الس ح وتعلم الفن ن القتالية وما هي احملابير والض ابط الشرعية اليت يشرت  
 ا لتزام هبا.

 و طلب َاص من الشيخ ان تدع  يل بأن يرزيين اهلل الشدادخ يف عبيله
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 و قكم اهلل ملا حيبه ويرضاه
 

 اجلتتتتت اب : 
 اهلل  واعأل اهلل تعاىل ان يرزيين وإياك الشدادخ يف عبيله بعد ط ل عمر وحسن عمل. جزاك اهلل َ ا  وو قك

االنضتتمام إىل األجدتتزخ األمنيتتة يف هتتذه التتدول ال جيتت ز   بتتل هتت  متمتتٌل للكفتتر  نتته إن إنضتتم إىل هتتذه األجدتتزخ 
الظتتاهرخ البْينتتة هلتتا )تأويلتته  األمنيتتة ملناصتترخ هتتذه الدولتتة املرتتتدخ  او ثتتان عملتته  يدتتا ـيتت  ال ينفتتك عتتن املناصتترخ

تنزيله(  او استكب يف ا ناء انضمامه هلا ثفراك ثالقسم على احرتام الدعت س والقان ن الكفري والعمتل بته وحراعتته 
 وحن  بلك   دذا ثفر وسدخ.

 وإمنتتتا  ّصتتتلنا وب نكفتتتر ثتتتل متتتن انضتتتم هلتتتذه اجليتتت   والشتتترطة واألجدتتتزخ األمنيتتتة بتتتإط ق  ملتتتا شتتترحناه يف اج بتتتة
 عابقة.

إبا تقتترس هتتذا  دتتل جيتت ز دَتت ل هتتذه اجليتت   لفتتر، التتتدسب وتعلتتم  نتت ن احلتترب ومتتا شتتابه بلتتك متتن اّتترا،  
 ملصلحة ا ع م واملسلمني  او بفر، النكاية!

 هذا متمل  إبا َ  من ال ي ع يف استكاب ثفرا   او ثب خ من الكبائر  هبذا الشر .
 وينبفى ان ُيسأل العلماء يف ثل حالةا.

 واهلل اعلم .

 

 ram1عمال األا : 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 حياك اهلل شيرنا الفاضل وباسك اهلل لنا يف عمرك ويف علمك 
 وامسح يل ان اتقدم ببعت األعللة جازاك اهلل عنا ثل اخل 

منعتتت ن ويقعتتت ن يف بعتتتت علمتتتاء اجلدتتتاد  س / متتتاحكم متتتن ثتتتان يتتتروم اجلدتتتاد يف عتتتبيل اهلل وثتتتان احتتتد والديتتته
 وسم زهم !

س / ان يطف  ساس ألحد الط اّي  للعصتر مريتل طتاّ ت األسدن  متابا عتن احلاشتية وهتل هنتاك  ائتدخ مرجت خ 
 من يط  ساس امريال همالء !

س / متتا حكتتم يتتتل عستتاثر الشتترطة اينمتتا ثنتتا ! ومتتا حكمتته ابا ثتتان ي حتتظ بهابتته اىل صتت خ اجلماعتتة ! ومتتا 
 سواتبدم وام اهلم ! حكم

س / إبا ثتتتان احتتتد يتتتروم اخلتتترو  اىل اس، جدتتتاد ثتتتالعراق و تحتتت  اس، اَتتترى ثتتتداس  س  متتتا ال اجتتتب عليتتته 
 الذهاب لألوىل ام للريانية ! ام يقيَ ! ام على حسب القرب ! على مابا يعتمد يف وجدته !
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احد هل يصلى َلفه ! ام يبح  س / ما حكم من يدع للحكام الط اّي  من ائمة املساجد وال يدع جملاهد و 
 عن ّ ه ! ام ينصح ....!

س / نريد منكم النصح ملن اساد اخلرو  يف عبيل اهلل من حي  العبادات , واألدعية , ّو هتا ! وهتل ي صتي يف 
 اهله ! وهل جيب عليه اَذ األبن من والديه يف جداد  ر، العني ّو ها من األم س نريد النصح !

 متأَر بال اجب املتحتتم عليته يف اجلدتاد واساد اخلترو   دتل يستتطيع اخلترو  متع يلتة علمته س / سجل ب يعلم إال
 يف األم س الشرعية !

س / وهتتل جيتت ز التتدع خ العلنيتتة يف التتب د التتيت حيكمدتتا الط اّيتت  اي ماد تتة النتتاس وتريضتتدم وتعتتريفدم علتتى 
 طئ بطريق دع ته !شي ا اجلداد بسبب التعتيم املستفحل عندهم ! وهل هذا يك ن خم

 س/ التدَني والسعائر عا ا اهلل املسلمني من ب ئدم منع شاسهبما من اجلداد ح  يقلع ام يصح !
س/ اَربونتتا بالنستتبة للتتذي متتازال ح انتتا ال إىل هتتمالء وال إىل هتتمالء ! ومتتا ت يعتتاتكم متت جزخ ملتتا عيحصتتل متتن 

 احداد لألمة !
 اس هذا ونأع  عن األعريلة اخلاسجة عن األيط

 وزادثم اهلل من العلم الشري  وباسك لكم يف عيالكم وجزاثم اهلل عنا َ 
 ( ram1اَ ك اب  احلاسد الشامي )

 
 اجلتتتت اب : 

 باسك اهلل  يك وجزاك اهلل َ ا وس ع يدسك.
 ان  يا اَي امسك سام  وتسأل عّمن يروم..!

 ن بإمكانك ان تق ل : يريد. دل هذا من تأ   االعم يف املسمى! يد يك ن ثذلك  صحيح!  كا
 هذا  قط مل طفتك وللتأمل   و قك اهلل وعددك.

س / متتتاحكم متتتن ثتتتان يتتتروم اجلدتتتاد يف عتتتبيل اهلل وثتتتان احتتتد والديتتته منعتتت ن ويقعتتت ن يف بعتتتت علمتتتاء اجلدتتتاد 
 وسم زهم!

  يلزمته إبن   / اجلداد اذن  ر، عني على ثتل مستلم حت  تصتل الكفايتة   متن يّستتر اهلل لته  رصتة للنفت   ت
 احدا ال ال الدين وال ّ هم.

هتتذا التتذي عليتته الفتتت ى عنتتد ،اعتتة متتن علمائنتتا املعاصتترين  وهتت  احلتتق التتذي تتتدل عليتته األدلتتة  وهتتي معرو تتة 
 مبس طة يف ّ  ما م ضع.

 واهلل اعلم.
مرجت خ س / ان يطف  ساس ألحد الط اّي  للعصتر مريتل طتاّ ت األسدن  متابا عتن احلاشتية وهتل هنتاك  ائتدخ 

 من يط  ساس امريال همالء !
  / بالتأثيتد يطتتع سؤوس امريتتال هتتمالء الط اّيتت   ائدتتته ثبتت خ  دني يتتة ودينيتتة واَرويتتة  هتتذا هتت  األصتتل إال يف 

 حاالت يليلة يد يرتجح لدى اهل الشأن واويل األمر ترك شرص مندم ح  حني ملصلحة ساجحة.
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حقي القتتل متن الط اّيت  واعت اهنم واعمتدخ واسثتان عتلطاهنم واملشكلة ليس  يف اننا نقدس على يتتل ،يتع مستت
تتلك والدولتة والستلطان 

ُ
ذ نرتثدم..! بل املشتكلة هتي اننتا ّتُ  يتادسين علتى بلتك   دتمالء الط اّيت  ممتنعت ن بامل

 واجلي   والق ات الكب خ   لمابا السمال عن احلاشية! طيب ايطع سؤوعدم ايضا ما املشكلة!!!
عستتاثر الشتترطة اينمتتا ثنتتا ! ومتتا حكمتته ابا ثتتان ي حتتظ بهابتته اىل صتت خ اجلماعتتة ! ومتتا  س / متتا حكتتم يتتتل

 حكم سواتبدم وام اهلم !
ت هم متن منتستتيب اجليت   ويت ات امتن هتذه األنظمتتة املرتتدخ يتد تكلمتُ   يدتا يف اج بتتة    / عستاثر الشترطة ّو

 عابقة مبا يفين  وبثرت ما عندي من التفصيل  يدم   راجعه.
 ر املستتحق للقتتل  حيتت   بت  عنتدنا ثفتره واعتتتحقايه للقتتل  يبقتى بعتد بلتتك النظتر هتل نقتلته او ال متتن والكتا

 باب السياعية الشرعية  وه  نظر عماده مراعاخ ميزان املصاحل واملفاعد.
مشتت سخ   باَتصتتاس نقتت ل : اذن يف التتب د التتيت لتتيَ  يدتتا جدتتاد معلتتن  نتتأُمُر الشتتباب بتتأن ال حُيتتدا  ا امتتراك إال عتتن

ألويل األمتتتر إن امكتتتن  وإال ان يكتتت ن منتتتدسجاك يف َطتتتة اجملاهتتتدين العامتتتة  ويكتتت ن بعتتتد اعتتتتفراّدم وعتتتعدم يف 
 النظر يف امل ازنة بني مصاحله ومفاعده  مع عائر الض ابط الشرعية.

ابة لتتيَ عنتتدنا متتا نق لتته اثريتتر متتن بلتتك   متتن صتتلح  نيتتته وعلتتم اهلل منتته الصتتدق يف النظتتر واالجتدتتاد يف إصتت
 مصلحة ا ع م واملسلمني   دذا إن شاء اهلل مرجّ  له النعاح والف ح.

وال نندتتى عتتن جدتتاد الط اّيتت  واملرتتتدين  وإمنتتا نتتأمر باجلدتتاد ثمتتا امتتر اهلل واحتتب  حستتَب متتا اسانتتا اهلل. وبتتاهلل 
 الت  يق.

 وام اهلم إن ثن  تقصد اَذها واالعتي ء عليدا   فيدا تفصيل مشابه للدماء.
ثنتت  تقصتتد الرواتتتب التتيت يتلق هنتتا متتن الدولتتة املرتتتدخ علتتى عملدتتم يف شتترطتدا وي اةتتا اي حكمدتتا بالنستتبة   وإن

هلم   د  ماٌل حراٌم يأثل نه عحتاك   والعياب باهلل  ع اء يلنا بأن العمل ثفتٌر او ّت  ثفتر.!  دت  بت  شتك عمتٌل 
ة عن الك ن هلم شرطيا او عريفا او جابياك  والناهيتة مّرم   واألدلة على ترمه ثري خ من نص ص األحادي  الناهي

عن إعانتدم على ضلمدم   واذمترخ بتالرباءخ متندم وا نكتاس علتيدم  با ضتا ة إىل عمت م ادلتة الشتريعة متن القترآن 
 والسنة الناهية عن إعانة الظلمة والك ن معدم والرث ن إليدم  والندي عن التعتاون علتى ا ذ والعتدوان  با ضتا ة
إىل ما يتضمنه عمل الشرطي واجلندي يف هذه الدول من استكاب مرمات ضاهرخ تكلتم  يدتا العلمتاء الناصتح ن 

 وانكروها وهن ا عندا  وساجع ما ثتبه الشيخ الت جيري ّو ه من العلماء وه  ثري  جدا يف هذا الباب.
بإعانتدا ونصرةا عاملاك بكفرها وسدةا.! هذا ثله على  ر، عدم ثفر تلك احلك مة  وعدم ثفر املتعند يف يّ اةا 

 واهلل املستعان.
  إن تاب صاحب هذا املال    في ثيفية التصرف يف هذا املال ث م آَر.

وإن يصدت األثل من ام اهلم ثما ل  دعاك احدهم إىل طعام او اهدى إليك او حن ه   دتذا إن ثتان ثتل مالته 
وإن ثتتان مالتته خمتلطتتاك )لتته هتتذا املصتتدس املتتايل  ولتته مصتتدس او  متتن هتتذا ال جتته ب جيتتز األثتتل منتته علتتى االصتتح 

مصادس اَرى مباحة(    بأس من األثل منه ويب ل هبته وحن ها ما ب منع مانٌع آَر  وما ب يستتفرق املتأث ل 
 واملقب ل القدَس املباح من ماله.
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 واهلل اعلم.
شكل عليك شيء من الصت س  اعتأل َمتتن ح لتك وهذه األحكام مبس طة يف مظاهنا من ثتب اهل العلم  وإبا ا

 من اهل العلم   واهلل يت الك.
س / إبا ثتتتان احتتتد يتتتروم اخلتتترو  اىل اس، جدتتتاد ثتتتالعراق و تحتتت  اس، اَتتترى ثتتتداس  س  متتتا ال اجتتتب عليتتته 

 الذهاب لألوىل ام للريانية ! ام يقيَ ! ام على حسب القرب ! على مابا يعتمد يف وجدته !
 ن ج ابتته واضتتحا ممتتا يتتدمناه يف اج بتتة عتتابقة حتتني شتترحنا معنتتا ي لنتتا "احلتتْق بالقا لتتة".   / هتتذا ينبفتتي ان يكتت

واحلاصتتل هنتتا انتته يعتمتتد علتتى النظتتر ملصتتلحة ا عتت م واملستتلمني : ايتتن جيتتب ان اثتت ن  ومتتابا جيتتب ان ا عتتل! 
لتك! يعر ته مبعو ما ه  مكاين املناعب وعملي املناعب  اي الذي يُطلتب متن مريلتي. وثيت  يعترف الشترص ب

 عن طريق الرج ع إىل اويل األمر  او ما يق م مقام بلك  وباهلل الت  يق.
س / ما حكم من يدع للحكام الط اّي  من ائمة املساجد وال يدع جملاهد واحد هل يصلى َلفه ! ام يبح  

 عن ّ ه ! ام ينصح ....!
هتتل العلتتم بكفتترهم  يعتتين التتذين ثفتتُرهم   / إبا ثتتان يتتدع  للحكتتام الط اّيتت  املعتترو ني عنتتد ،دتت س النتتاس وا

واضتتتح وبتتتنّي جتتتداك  مبتتتا ال يُتتتدعى بتتته إال للمستتتلم  ثنحتتت  : اللدتتتم انصتتتره واحفظتتته ومتتتا شتتتابه   دتتتذا ال تصتتتلي 
 َلفه..!

س / نريد منكم النصح ملن اساد اخلرو  يف عبيل اهلل من حي  العبادات , واألدعية , ّو هتا ! وهتل ي صتي يف 
 اَذ األبن من والديه يف جداد  ر، العني ّو ها من األم س نريد النصح !اهله ! وهل جيب عليه 

  / النصتيحة ملتتن اساد اخلترو  للعدتتاد يف عتبيل اهلل ان يبتتادس يبتل الفتت ت! ويت ثتل علتتى اهلل ويستتعني مبتت اله عتتز 
هتذا  ويكريتر  وجل  ويأَذ باألعباب ومندا الكتمان وعائر االحتياطات ال زمة  وتكلمنا من يبل يف اشياء من

متتتن بثتتتر اهلل ودعائتتته   والعبتتتادات ثلمتتتا اثريتتتر واجتدتتتد  دتتتذا َتتت  وبرثتتتة ومتتتدعاخ للت  يتتتق والتريبيتتت   متتتن ن ا تتتل 
الصتل ات والصتتيام والصتتدية ّو هتتا  ويبتتل بلتتك االهتمتتام بتالفرائت الباطنتتة والظتتاهرخ وإيامتدتتا وا تيتتان هبتتا علتتى 

هتتا  ومتتن الت بتتة وا نابتتة والشتتكر والصتترب واحملبتتة هلل تعتتاىل اثمتتل وجتتها   متتن الطدتتاسات والصتت ات املكت بتتات ّو  
واخلتت ف والرجتتاء واخلشتتية والرهبتتة وعتتائر اعمتتال القلتت ب  ويستتتعني يف بلتتك )لتزثيتتة نفستته وتكميلدتتا( بالكتتتب 
النا عتتة للعلمتتاء امل  تت يني ثكتتتب ابتتن القتتيم متتري     ليعتدتتد يف يتتراءخ اجلتت اب الكتتايف  والف ائتتد وال ابتتل الصتتيب 
وعدخ الصابرين وحن ها  ومصاحبة الصاحلني ّو  بلك من األعباب  واهلل ه  ويل الت  يق  لكن ليَ شتيء ممتا 
بثرنتتتاه شتتترطا مستتتبقا للنفتتت  إىل اجلدتتتاد يف عتتتبيل اهلل  وهلتتتذا يلتتت  إن اول النصتتتيحة : ان يبتتتادس يبتتتل الفتتت ت  

ر النفتت  ألجتتل تصتتيل تلتتك األشتتياء   بتتل ينفتتر و  جيتدتتد يف تزثيتتة نفستته  واهلل يفتتتح عليتته  واملقصتت د ان ال يتتَم
تن و قته اهلل 

َ
وليعلم انه ليَ هناك مكان يف الدنيا  يما نعلم لتزثية ا نسان نفسه وتربيتدا مريل عتاحات اجلدتاد مل

 تعاىل و تح عليه   الكل عطاء اهلل ال ّ    واملرذول َمن اعتمد على نفسه واّرّت ووثله اهلل إىل نفسه.!
 يرشدنا وإياثم للر  والرب والص ح والف ح ويعيننا عليه.. آمني.نسأل اهلل ان 

س / سجل ب يعلم إال متأَر بال اجب املتحتتم عليته يف اجلدتاد واساد اخلترو   دتل يستتطيع اخلترو  متع يلتة علمته 
 يف األم س الشرعية !
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ه  ولعله يك ن ممن عمتل يلتي    / نعم  ليرر  إىل اجلداد ال اجب  وليت ثل على اهلل  ثما عبق يف اجل اب يبل
تَر ثري ا   ليت ثل على اهلل وليساسع إىل واجب ال ي  املتعنّي  وه  اجلداد  الذي ليَ من شرطه تصيل علما  واجا

َا  وال ّ  بلك.!  وال إبن احدا  وال دع ى تزثية نف
 وباهلل الت  يق.

اي ماد تتة النتتاس وتريضتتدم وتعتتريفدم علتتى  س / وهتتل جيتت ز التتدع خ العلنيتتة يف التتب د التتيت حيكمدتتا الط اّيتت 
 شي ا اجلداد بسبب التعتيم املستفحل عندهم ! وهل هذا يك ن خمطئ بطريق دع ته !

ستتب متتا يناعتتُب   تتإن يتلتته    / ُيشتترع للمستتلم ان يتتدع  إىل اهلل تعتتاىل عتتراك وعلنتتاك   ـستتب متتا يقتت ى عليتته ـو
 صتلى اهلل عليته وعتلم : "عتيد الشتدداء محتزخ وسجتل يتام الط اّي  سج نا له الشدادخ ثما صتح يف حتدي  النتيب

إىل إمام ضاب  أمره وهناه  قتله" او ثما يال صلى اهلل عليه وعلم  وما يف معناه من النص ص الشرعية وه  ثري  
. لكتتن علتتى ا نستتان ان يراعتتي متتا يقتتدس عليتته وال حيّمتتل نفستته متتا ال تطيتتق  ويتفقتته يف التتدين ويعتترف متتا هتت  

 يف ثل حالة  واهلل امل  ق.األ ضل 
 س/ التدَني والسعائر عا ا اهلل املسلمني من ب ئدم منع شاسهبما من اجلداد ح  يقلع ام يصح !

  / ال   ال مننع صاحبدا من النف  إىل اجلداد املتعني عليه  بل جياهد وجيب عليه ا ي ع عن معصية التدَني 
  رق  بل يتأثد وج ب الت بة وترك تلك املعاصي إبا نفر إىل اجلدتاد  وعائر املعاصي يبل بلك وا ناءه وبعده ال

واحلمتتد هلل   اذن اثريتتر عتتاحات اجلدتتاد بفضتتل اهلل تعتتاىل عتتاحات إمتتان وتقتت ى وصتت ح وتعل هتتا سايتتات عنيّتتتة 
َّن بعدها إن شاء اهلل.  َّن للعداد  لن يد  علفية طيبة   ل  نفر الشرص املد

الشتتباب نفتتروا للعدتتاد وطلعتت ا إىل اجلبتتال ملتحقتتني باجملاهتتدين يف عتتبيل اهلل  وثتتان ا  ويتتد سايتت  يف اجلزائتتر بعتتت
يدَن ن وال يعر  ن حرمة التدَني   ما إن وصل ا إىل اجملاهدين ح   دم ا حكم التدَني وترث ه متن حلظتتدم  

عتتت ل وتعظيمتتتا ألمتتتر اهلل ألن النتتتا ر للعدتتتاد صتتتاديا  دتتت  يف العتتتادخ متتتن ايتتت ى متتتا يكتتت ن إمانتتتا واعتتتتعابة هلل والر 
واعتعدادا للطاعة وترك املعاصي  ومما ابثره ان احد ا َ خ الشباب الطيبني وامسه عبتد ال هتاب  وهت  متن بلتدخ 
اوالد علتتي خبمتتيَ اخلشتتنة  صعاتتتد إىل اجلبتتل ملتحقتتا باجملاهتتدين  ويبتتل ان يطلتتع اشتترتى حتت ايل ثيلتت  متتن التبتتغ 

تتتة " وصتعد هبتا   يقت ل : احببتُ  ان ا ترح ا َت خ واهتدي إلتيدم هتذه اهلديتة املمض غ املسّمى عندهم بتت " الشتتمّ 
 وانا طالع  يفرح ا هبا!! 

وهذا الرجل الشابُّ من اعاجب َمن سايُ  ع مة صدس وبراءخ وي خ ديانة وحسن اَ ق  وه  متن النت ع التذين 
ك اهلل  يدم  وعبتد ال هتاب هتذا ب يكتن يصتلي يق ل  يدم ا َ خ يف اجلزائر " امتاع سبّتتي " وله نظراء ثري ون باس 

وال يعتترف شتتيلا متتن التتدين وال العلتتم  وإمنتتا نفتتر إىل اجلدتتاد ّتت خ ومحيتتة للتتدين وألهتتل التتدين وثرهتتاك للكفتتر والظلتتم 
)الدولة( ونصتراك للحتق   يصتدق  يته انته ممتن دَتل ا عت م متن بتاب اجلدتاد  ويتد اعتشتدد سمحته اهلل يبتل الفتنتة 

بر  نستتأل اهلل عتتز وجتتل ان يتقبلتته يف الصتتاحلني وير تتع دسجتتته هتت  و،يتتع إَ انتته الشتتدداء الطيبتتني  مقتب  ّتت  متتد
 وان يلحقنا هبم يف عليني ّ  مف ين وال مبدلني وال  اتنني وال مفت نني.. آمني

صتتل متتن س/ اَربونتتا بالنستتبة للتتذي متتازال ح انتتا ال إىل هتتمالء وال إىل هتتمالء ! ومتتا ت يعتتاتكم متت جزخ ملتتا عيح
 احداد لألمة !
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  / دواء احلتت خ األَتتذ بأعتتباب اهلدايتتة  ويتتد ثتبنتتا  يدتتا نبتتذه نا عتتة يف اج بتتة عتتابقة   لرتاجتتع  وليستتتعن العبتتد 
بربتته عتتز وجتتل وليطلتتب منتته اهلدايتتة بصتتدق ويتت خ عتتزم وإحلتتاح  متتع األَتتذ بستتائر األعتتباب املمكنتتة لل صتت ل إىل 

 يم.احلق والص اب  واهلل ثرمٌي برٌّ سؤوف سح
 نسأل اهلل لنا ولكم ولسائر املسلمني الت  يق واهلداية والرشاد.

 وتقدم الك م على شيء من الشق الرياين للسمال يف ماوس عابقة.
 واحلمد هلل سب العاملني.

 

 عمال األا : ل يَ احلريري 
 الشيخ الفاضل / عطية اهلل ت حفظه اهلل وو قه لكل َ 

 ته ,, وبعدالس م عليكم وسمحة اهلل وبرثا
 نسأل اهلل لنا ولكم الريبات ح  املمات .. 

/ ما حكم خماطبة الط اّيت  واحلكتام والتدعاء هلتم واحيانتاك يُتتتذم اعتداءهم متن اجملاهتدين .. ثتل هتذا ألجتل 1س
 إزالة منكر    إن ثان بلك جي ز  ما ه  الضابط يف بلك !

العربيتة متن تعتاون يف ماسبتة )ا سهتاب( و ماسبتة / ما ه  سدثم على ان ما حيصل بني امريكا و احلك متات 2س
اهله )اجملاهدين( .. ال يُعد نايضاك .. وحيت  بأن هذا  ُرَ، علينا بالق خ .. ونتداهندم ليستلم الشتعب متن احلترب 

 ويق ل "دسء املفاعد مقدم على جلب املصاحل!! " !
.. ومتدى شترعية بلتك .. ومتا با  / داس نقا  ح ل مستألة إضتراب األعترى يف عتع ن الصتليب و ابنتاهبم4س

يستتتفيد األعتترى متتن ا ضتتراب حيتت  ان يف بلتتك  فيتتٌ  علتتى العتتدو يف مستتألة ا عانتتة و املعيشتتة .. وهتتل متتن 
 اضرب وت يف نتيعة إضرابه يُعد منتحراك !

 نأمل ا جابة ..  ما زل  يف ح خا من امري جُتاه هذه املسألة .
 

 اجلتتتتت اب :
 ياك على احلق.و قك اهلل و بتنا وإ

 : بثرنا اجل اب على شبيها هبذا يف اج بة عابقة. 1ج اب س
خماطبة الط اّي  لفظ جممل    نحن نفصل : خماطبتدم بالتدع خ إىل الت حيتد والت بتة إىل اهلل تعتاىل والتتزام شترعه 

دم او التدعاء وتكيمه هذا مشروع بل مطل ٌب  وخماطبتدم مبا  يه الريناء علتيدم وعلتى حكمدتم وواليتتدم ومتدح
هلم مبتا يُتدعى بته للمستلم َاصتةك ثالتدعاء بالنصتر واحلفتظ   ال جيت ز بتل هت  ثفتٌر والعيتاب بتاهلل  وخمتاطبتدم علتى 
اوجتتها اَتترى ـستتبدا  يُتتتنظر يف ثتتل حالتتة    لتت  احتتتا  بعتتت املستتلمني احيانتتا ملرتتاطبتدم مبتتا ال متتذوس  يتته متتن 

اعتحصتال حتق معتترب  او الترفت  متن شتّر ومفستدخ  والعتيما اخلطاب املباح او باعتعمال املعاسيت من اجل 
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إن ثانتت  املصتتلحة املرجتت  تقيقدتتا او املفستتدخ املتتراد إزالتدتتا عامتتة )تتعلتتق بعمتت م املستتلمني( والعتتيما متتع احتت ال 
تتص اهلل متتن التقيتتة   َّ االعتضتتعاف   نرجتت  انتته ال بتتأس بتته  املضتتطر اخلتتائ  متتن ضتترس مقتتق متتندم يتقتتيدم مبتتا س

ضروسخ بقدسها  وليَ شيء ثالس مة وطلب العا ية والبُتتعد عن همالء الط اّي   نستأل اهلل ان يعا ينتا وتقدس ال
 وإياثم.

: سدي على هذه الدع ى الكاببة واحلعة الداحضة ان هذا هت  نفتَ  عتل املنتا قني النفتاق األثترب  2ج اب س
تُذوْا اْليَتُدت َد َوالنََّصتاَسى اَْولايَتاء { يَا اَيتُّ 50الذي حكاه اهلل عندم يف ي له يف ع سخ املائدخ : } َدا الَّذايَن آَمُن ْا اَل تَتتَّرا

ُدْم إانَّ اللّتتَه اَل يَتْدتتداي اْلَقتتْ َم الظَّتتالامانَي} تتنتْ {  َتتَتتتَرى الَّتتذايَن يفا 51بَتْعُضتتُدْم اَْولايَتتاء بَتْعتتتا َوَمتتن يَتتَتتتَ هلَُّم م تتنُكْم  َإانَّتتُه ما
َ باتتتاْلَفْتحا اَْو اَْمتتترا م تتتْن عانتتتداها يُتلُتتت هباام مَّتتتَرٌ، ُيَستتتاساعُ  تتتيبَتَنا َدآئاتتتَرٌخ  َتَعَستتتى اللّتتتُه َان يَتتتْأيتا  َن  اتتتيداْم يَتُق لُتتت َن خَنَْشتتتى َان ُتصا

داْم نَتادامانَي} ها َجْدتَد اَْمَتاهنااْم { َويَتُقت ُل الَّتذايَن آَمنُت ْا اََهتتُمالء الَّتذايَن اَْيَستُم ْا بااللّت52 َتُيْصباُح ْا َعَلى َما َاَعرُّوْا يفا اَنْتُفسا
رايَن} اعا ََ  {53إانتَُّدْم َلَمَعُكْم َحباَطْ  اَْعَماهُلُْم  ََأْصَبُح ْا 

 دتتذه دعتت ى ثاببتتة متتن اعاعتتدا يعتترف ثتتل عايتتل منصتت ا ثتتذهبم  يدتتا  وإمنتتا متترادهم التعلتتل والتلبتتيَ والتظتتاهر 
إال اعمتى البصت خ ميّتت  القلتب هت  اهنتم مبراعاخ مصلحة الشعب والشفقة عليدم  وإمنا احلق الذي ال يعمى عنه 

إمنتتا يفعلتت ن بلتتك حفاضتتا علتتى ثراعتتّيدم وليبقتتى هلتتم ملكدتتم وعتتلطاهنم  واهنتتم ال يدمدتتم الشتتعب وال مصتتلحة 
احتتدا وال يبتتال ن بتتدين وال آَتترخ  بتتل إبا علاتتتم هلتتم ملكدتتم وسياعتتتدم  تت  بكتتاء علتتى التتدين وال علتتى شتتعب وال 

لك ا  شتتدادخ واي اهتتا واحكمدتتا  والتتذي يشتتك يف هتتذا ويظتتن ّتت ه  هتت  متتن آَتترخ  وعتتائر احتت اهلم شتتاهدخ بتتذ
 اّىب اخللق  نسأل اهلل العا ية والس مة  ونع ب باهلل من اخلذالن.

ذ ل   ر، اهنم صادي ن يف هتذه التدع ى  تإن بلتك ال جيت ز هلتم بتل هت  خمتال  لتدين اهلل وشترعه اجملمتع عليته  
فتاس الصتليبيني التذين يشتن ن علتى ديننتا وامتنتا محلتة صتليبية واضتحة ويعتاون هم    جي ز هلتم ان يتحتالف ا متع الك

ويستتتتاعدوهم بتتتتأن اع املستتتتاعدات ويظتتتتاهروهم علتتتتى املستتتتلمني اجملاهتتتتدين يف عتتتتبيل اهلل تعتتتتاىل احملتتتتاسبني ألوللتتتتك 
 يقتلتت ا  النصتاسى عبتاد الصتتليب  ويظتاهروهم علتى املستتلمني املستضتعفني املعصت مني يف بلتتدان املستلمني األَترى

اذالف متتتن املستتتلمني وحيتلتتت ا اسضتتتدم وديتتتاسهم وير عتتت ا  يدتتتا الصتتتلبان واعتتت م الكفتتتر ويستتتتحل ا  يدتتتا متتتاسم اهلل 
وينتدكتت ا اعتترا، املستتلمات ثمتتا هتت  حاصتتل امتتام متتراى ،يتتع العتتاب يف العتتراق ويف ا فانستتتان ّو هتتا   كيتت  

استكتتتاب تلتتك األ عتتال الشتتتنيعة التتيت هتتي ثفتتتٌر عتتذاساك هلتتم يف  -زعمتتت ا–يكتت ن حفتتاضدم علتتتى دولتتتدم وشتتعبدم 
ثترباُء علمتائدم ايتام   -بتل علتى ايتل منته مبراحتل-با ،اع املتقترس املستّلم   حت  لقتد نقتل ا ،تاع علتى انته ثفتٌر 

العا يتتة!  دتتذا لتتيَ عتتذسا ـتتالا متتن األحتت ال وال يقتت ل بلتتك عتتابٌ م  تت ق ضشتتى اهلل  وإمنتتا يق لتته بعتتت املفتتت نني 
 ن علماء السلطان ثفى اهلل املسلمني شرهم واساح اهلل املسلمني مندم.. آمني.الزائفني م

ثيتت  وهتتذه املصتتلحة التتيت يتعللتت ن هبتتا مت ّهتتتتمة  يف مقابتتل املفستتدخ الكبتت خ الدينيتتة والدني يتتة املتحققتتة ال ايعتتة  
علتتتى جتتت اهنم وَمتتتن وثيتتت  ضتتتمن ا او سَجتتتت ا ان يستتتلم ا هتتتم وشتتتعبدم متتتن احلتتترب إبا انتصتتتر الكفتتتاُس الصتتتليبي ن 

تتت ا متتتن  يُتتتتفرَتُ، اهنتتتم إَتتت اهنم يف العتتتراق وا فانستتتتان! ثيتتت  و،يتتتع العقتتت ء مقتتترون بتتتأن اهتتتل الصتتتليب لتتت   ّر
ا فانستتتان والعتتراق واطمتتأن ا  يدمتتا بستتد لة ويستترا مزمعتت ن ال مالتتة علتتى الت جتته إىل متتا بعتتدها ذ متتا بعتتدها  وال 

ق!! ول ال ان اهلل هيأ برمحته ولطفته متن عبتاده الصتاحلني األَيتاس يشك عايل يف بلك  اللدم إال عفسطيٌّ متزند
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َمن اجتباهم هلذه الكرامة واملنقبة العظيمة ونيل   اب هذا املقام اجلليل ليقف ا يف وجه هذا املد الصلييب ويصتفع ه 
ثريت ا  ألوشتك ان   على وجده املدرتئ لت ّدوه َائبتا َست ا حقت اك  جتزاهم اهلل عنتا وعتن ا عت م واملستلمني َت ا

 يقع احملذوس..!
وي هلم "نداهندم" نق ل : لي  األمر ثان مقتصراك على مداهنة هي من يبيل املعاصي إبن هلان اخلطب  بتل هت  

 الكفر الب اح الصراح اجملمع عليه.!
ا ثفتتر وهتتل مريتتل هتتمالء اخل نتتة البتتائعني ديتتندم مبرضتتاخ النصتتاسى إال }ثمريتتل الشتتيطان إب يتتال لإلنستتان اثفتتر  لمتت

يال إين بريء منك{   وثالذي يتقّرب إىل عدّوه املرتّبص به بأن اع القربات سجاء ان يرضى عنه  وه  ّتُ  سا،ا 
 ـالا بل يطلب املزيد ثل ي م    مدما سثع له طلب السع د وط ل القن ت!! 
 ويد يال اهلل تعاىل : }ولن ترضى عنك اليد د وال النصاسى ح  تتبع ملتدم{.

إن هتتذا  تتر، علتتيدم بتتالق خ    نقتت ل : يتتاتلكم اهلل يتتا جمرمتت ن يتتا اعتتداء اهلل  وَمتتن التتذي  رضتته علتتيكم  ويتت هلم 
وانتم َتلك ن الب د و"العباد" و ض ل األمت ال العظيمتة  وبإمكتانكم بتل هت   تر، علتيكم ان تطيعت ا اهلل وتعلنت ا 

با يستطيع ان يفر، عليكم شتيلا!! ولتيكن  اجلداد على الصليبيني وتك ن ا مع شع بكم املسلمة   ل   علتم َمن
ّ  ت ثم وهتددوثم  تأين خنت تكم وجنتدتكم وشتعاعتكم وجدتادثم وايتن شتدامة العترب حت   اهنم  رض ا علتيكم َو
اجلتتتتاهليني والتتتتذث س الفيتتتت سين!! لتتتت ال اعتتتتتمراؤثم للريانتتتتة التتتتيت نشتتتتأ  عليدتتتتا وتتتتتربّيتم علتتتتى لباهنتتتتا وترعتتتترعتم يف 

قيقتتي دينتتا واَ يتتا و ضتتائَل وانقطتتاع الرجتتاء متتنكم يتتا اشتتباه الرجتتال وال سجتتال  يتتا احضتتاهنا!! ولتت ال متت تكم احل
 خمنريي العزائم.!!

 تنّحت ا عن الطريق ال باسك اهلل  يكم  وا سح ا لألمة وسجاهلا الشتر اء اجملتال  وايعتدوا يف بيت تكم  ال نريتد متنكم 
 ألول : ّ  بلك   لستم اهل  روعية وال طعان  وإمنا انتم ثما يال ا

 اال طعاَن اال  رعاَن ّاديتة ك إال جتشمثم ح ل التنان 
 نسأل اهلل ان يفر  ثرب األمة املكروبة بكم.. آمني

اما حنتن  إننتا متنكم بترءاء  ولكتم عتدّو يتد بتدت منتا لكتم العتداوخ والبفضتاء ابتداك حت  تممنت ا بتاهلل وحتده وترتثت ا 
يتن اهلل عتز وجتل وتكمت ه يف ثتل صتف  وثبت   وإنتا يتائل ن ثمتا طاعة النصاسى وتقطعت ا مت دةم  وترجعت ا إىل د

 يال بعت ائمتنا :
   حق حكمتك اليت آتيتين ح  شددت بن سها اسثاين
 ألجاهدّن عداك ما ابقيتين وألجعلن يتاهلم ديداين

 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.!
ابنتاهبم .. ومتدى شترعية  / داس نقا  ح ل مستألة إضتراب األعترى يف عتع ن الصتليب و4: ]س 4ج اب س

بلك .. وما با يستفيد األعرى من ا ضراب حي  ان يف بلك  فيٌ  على العدو يف مسألة ا عانة و املعيشة 
 .. وهل من اضرب وت يف نتيعة إضرابه يُعد منتحراك![
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م بالضتفط إضراب املسع نني اي عن الطعام والشراب يف السع ن إبا ساوا انه حيقق هلم مصلحة إص ح اح اهل
علتتى األعتتداء السّعتتتانني  يرففتت ا عتتندم بعتتت القيتت د ومكنتت هم متتن بعتتت متتا يريتتدون متتن املصتتاحل وحيّستتن ا هلتتم 

.  ضروف املعيشة وحن  بلك     بأس به بشر  اال يمدي إىل ال  اخ او ضرسا ثب  متل ا
 والفالب ان املضراَب عن الطعام مكنه ان حيتال بعَت االحتيال.

ب  يته  فيت  علتى العتدو يف ا عانتة واملعيشتة   دتذا ال اعتبتاس لته يف جانتب متا يرجت ه املستع ن ن وث ن ا ضترا
عتتادخ متتن إصتت ح احتت اهلم وتستتني ضتترو دم ومحتتل العتتدو علتتى  عتتل اشتتياء او االمتنتتاع عتتن اشتتياء اَتترى  يدتتا 

 للمسع نني ص ح ديين ودني ّي.
ء بالستتعن ان ا ضتترابات هتتذه متتن اشتتد ال عتتائل للضتتفط والتتذي مسعنتتاه متتن ا َتت خ التتذين ثتتان هلتتم جتربتتة ابتتت 

على العدو يف السعن من اجل تسني اوضاع املسع نني  لكن البد متن التنبيته إىل ان هتذا إمنتا هت  يف عتع ن 
الب د املتسماخ بالدمقراطية والتيت ةتتم مببتادئ حقت ق ا نستان واحلريتات ومتا شتابه بلتك متن املبتادئ والتدعاوى  

مسعتدتتا احلق ييتتة  والظدتت س مبظدتتر ا نستتانية  و تتاف متتن ماعتتبة شتتعبية وبرملانيتتة وحق ييتتة مدنيتتة  وتتترص علتتى
 وصحا ية وحن  بلك  واما يف ب د مريل ب دنا الطاّ تية الب ليسية احملضة   قد ال جيدي هذا.!

  دذا إبن  تل  جدواه و ائدته باَت ف األح ال.
 اال لعنة اهلل على الظاملني..!

 الذي يضرُب عن الطعام ح  م َت  نرشى ان يك ن منتحراك  نعم.! اما
 نسأل اهلل لنا ولكم ولسائر ا َ ان العا ية واملعا اخ الدائمة.

 

 عمال األا : ابن الرا دين 
 شيرنا الع مه ممكن تفصيل وتاصيل ملسالة الترتس والقتل بالشبده ولكم جزيل الشكر والعر ان

 
 اجلتتتتت اب :

 يا اَي   انا لس  ع مة  وال اعتحق هذا ال ص    ايتصد باسك اهلل  يك وال داعي هلذه املبالفات.اوال 
تتري  املستألة ثريت ا وهلل احلمتد علتى  ُـا واما مسألة الترتس   تتت "التفصتيل والتأصتيل"  يدتا يطت ل وال مكتن هنتا  ويتد 

ه اهلل يف التترتس  وهت  منشت س علتى النت   الن  َص صاك  وادلك علتى ـت  اَينتا الشتيخ ايب حيتىي الليتيب حفظت
تتر يف احلستبة ّو هتتا   دت  جيتتد يف تفدتيم املستتألة وبيتان متتداسثدا  وحيت ي اهتتم نصت ص العلمتتاء متن املتتذاهب  ُنشا
األسبعة ّو هتا يف املستألة  ذ إن بقتي عليتك ـت  او إشتكال  ستّعله يف ثراعتتك حت  تتني لتك  رصتة لستمال 

 بعت اهل العلم  يدا.
  يفتح علينا وعليك.واهلل
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 عمال األا : النف  
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 اه ك وعد ك بك شيخ عطية اهلل

 لدي عمال واحد  قط :
متا سايتتك ببقتاء الشتتباب امل حتتدين يف ب دهتم للتتدع خ النشتطة ! ام تبتتذ ان ينفتتر اجلميتع ! ام ينفتتر التتبعت  - 1

 ع خ يبقى يف ب ده!والبعت اذَر الذي لديه ي خ يف الد
 

 اجلتتتت اب : 
واهلل يا اَي اضن اجل اب على هذا السمال يد  تُتداتم مما يدمته يف األج بة السابقة   تاسجع علتى عتبيل املريتال إىل 

 ج اب عمال األا سه  السنابك الذي تقدم يريباك.
 واضي  شيلا هنا وه  : 

يتة عم متا ثمتا يتال اهلل تعتاىل : }َولْتَتُكن م تنُكْم اُمَّتٌة يَتْدُع َن ان الدع خ إىل اهلل تعاىل واجب متن ال اجبتات الكفائ
َدتتْ َن َعتتنا اْلُمنَكتترا َواُْولَتتتلاَك ُهتتُم اْلُمْفلاُحتت َن{آل عمتتران ومتتا يف معناهتتا متتن  104إاىَل اخْلَتتْ ا َويَتتْأُمُروَن باتتاْلَمْعُروفا َويَتنتْ

ا ال اجتتب ومندتتا املستتتحب  ومندتتا متتا يتعتتنّي علتتى اذيتتات واألحاديتت  ثريتت   وهتتي )التتدع خ( علتتى التفصتتيل مندتت
 شرص يف حالا من األح ال دون ّ ه  وهكذا.

واجلداد واجٌب متعنّي علتى ،يتع املستلمني لنتزول العتدو بالعتُتتقرا   وهتذا متل إ،تاع ال نتزاع  يته  ووجت ب اجلدتاد 
 : آثد وه  مقدم على االنشفال بالدع خ وثل األعمال الفاضلة من وج ه ثري خ

 ألنه  ر، عني وه  مقدم على ثل الفرو، الكفائية.
 وألنه د ٌع    د  حفظ لراس املال.

 وألن ترثه واالنشفال بف ه عبيل إىل ّلبة العدو الكا ر و ساد الدين والدنيا.
 ّو  بلك من األوجه.

ه الذمتتة متتن بلتتك ولتتذلك   اجتتب ال يتت  املتحتتتم علتتى ،يتتع املستتلمني هتت  اجلدتتاد   وشتترحنا القتتدس التتذي تتتربا بتت
الذي يلنا إنه تلّرتصه العباسخ البديعة الشد خ اليت ثان اول َمن اطلقدا  يما اعلم الشيُخ الربّتتايّن اجملاهد عبد عزام 

 سمحه اهلل وهي : "احلق بالقا لة".
   اجب ال ي  ه  اجلداد  والكفاية ُّ  حاصلة   وال يفلْط عليك احٌد..!

تتن اول َمتتن يتعتتنّي  -يف ثريتت  متتن األحيتتان–الكفايتتة حاصتتلة واألمتت س َتتتام التمتتام هتتم  واثريتتر النتتاس القتتائلني بتتأن ما
 عليدم النف   اعين بذلك العلماء والدعاخ  الذين تبكي عاحات اجلداد  قدهم.!!

  ما يك ن من انشفال ب اجبات اَرى واعمالا  اضلة  يعب ان يك ن على ض ء اللحاق بالقا لة.
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 جل الت  يق والعصمة.واهلل اعلم  وبه عز و 
 واهلل يت النا ويت الثم برمحته وت  يقه.

 

 اب  باعل املقدعي 
 الس م عليكم

تعلتتيقكم علتتى  تتت ى آل الشتتيخ مفتتيت الدولتتة الستتل لية) الستتع دية( حتت ل تتترمي التتذهاب للعدتتاد يف العتتراق  -1
 وحكم الرجل .

  يه.نرج  الت ضيح حكم القسم ألعضاء اجمللَ التشريعي الفلسطيين يبل الدَ ل -2
 شكراك لفضيلتكم.

 
 اجلتتتت اب : 

: ال اعتترف هتتل صترح الرجتتل بلفتتظ التحترمي! لكتتن عر نتتا عنته انتته يتتدع  الشتباب إىل عتتدم التتذهاب إىل  1الفقترخ 
العتراق....اخل اي التته وايتت ال ّتت ه متتن نظرائتته  وهتم ال يفّصتتتل ن وال نتتراهم ينصتتح ن لإلعتت م واملستتلمني يف هتتذا  

 املشتكى.! وإىل اهلل
!.  وهي باطل  ب  سيبا

وال احب التط يل بردها وبيان بط هنا واالنشفال هبتا   بط هنتا عنتد اهتل احلتق اضدتر واوضتح متن ان حيتتا  إىل 
 ت ضيح  وهذه اي ال ّ  ممَتن اهلدا على هذه األم س.

 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.
 وحكم الرجل   ال ادسي.!

 س انتتته ال جيتتت ز   بتتتل ضتتتاهره ثفتتتٌر   وعتتتبق الكتتت م علتتتى هتتتذا يف متتت س  لستتتطني : حكتتتم القستتتم املتتتذث 2الفقتتترخ 
 ومحاس من هذه األج بة.
 واحلمد هلل سب العاملني.

 

 عمال األا : اب  دجانة الشامي 
 ضربات عبتمرب و  نادق األسدن من الناحية الشرعية 

 شيرنا الفاضل حفظك اهلل
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
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تاءنا خبص ص ضربات عبتمرب ) الربجني ( و نادق األسدن من الناحية الشرعية   ومع وج د مستلمني يف اسج  إ 
 داَل األبنية وما حكمدم   وهل هي جائزخ شرعياك  واألدلة الشرعية واي ال العلماء .

 وجزاثم اهلل َ ا
 والس م عليكم وسمحةاهلل وبرثاته

 
 اجلتتتتتت اب : 

ت ه متن املشتايخ التذين تكلمت ا  اَي الكرمي   بالنسبة لضربات عبتمرب  أدلك على  ت ى الشيخ مح د العقت ء ّو
وثتب ا  يدا  و يدا ثفاية واحلمد هلل   اـ  عندا على الشبكة  وللشيخ عبتد العزيتز اجلربت ع ثتتاب صتف  بعنت ان 

الشيخ مح د العق  سمحته اهلل التأصيل ملشروعية ما حصل ألمريكا من تدم    طالعه ايضاك  د  مفيد  ويد يرضه 
 والشيخ علي اخلض   ك اهلل اعره.

وال بتتأس بتلرتتيص عتتدل لعلتته يفيتتد :  تتاعلم ان هعمتتات اجملاهتتدين علتتى امريكتتا هتتي متتن اجلدتتاد يف عتتبيل اهلل 
تعاىل  وهي من جداد الد ع  َ َف ما يظن البعت  وهي عملية مشروعة واحلمد هلل من ناحية التطبيتق   إهنتا 

للكفاس يف بلدهم اليت هي داس الكفر واحلترب  وسمتي هلتم مبتا يعتم بته القتتل   دتي متن جتنَ البيتات   ت  ضرٌب 
ُيسأل  يدا عن وج د نسائدم واطفاهلم   متا بقتي إال ان يقتال : إن يف احملتل املضتروب بعتت املستلمني   ع ابته 

علتى طريقتة بعتت  -زعمت ا–مستلماك من وج ه : عدم التسليم بذلك  وعلى َمن ياله إ بات بلك  إال ان يكت ن 
املتزندية من بين جلدتنا  ذ على التنتزل :  دتل ثتان اجملاهتدون يعر ت ن بلتك  وهتل ثتان يلتزمدم اصت  ان يبحريت ا 
وينقبتت ا هتتل  تت  مستتلم هنالتتك! وهتتم يضتترب ن حصتتنا ويلعتتة عظيمتتة متتن يتت ع دولتتة الصتتليب الصتتائلة املعتديتتة 

األمتتر ثتتان معرو تاك  مستتألة التتترتس  يدتتا اجلتت اب  وال متتأل  تتم ابتتن آدم إال  علينتا  ذ علتتى  تتر، اهنتتم عر تت ا او ان
 الرتاب.!!

ذ هب ان اجملاهدين اَطأوا بقتل بعت املسلمني هناك ممن جيامع املشرثني  يعيش معدم وضالطدم خمتاساك   دتل 
يد او ّ ه حني بعريه النيب يبطل بلك هذه العملية اجلدادية ،لة! او يصاساه ان يك ن َطأ ثرطإ َالد بن ال ل

صلى اهلل عليه وعلم إىل َريعما  أعمل  تيدم القتتل  قتتل الكريت  متن املستلمني بيتندم   قتال النتيب صتلى اهلل عليته 
 وعلم ي مدا : "انا بريء من مسلما يقيم بني اضدر املشرثني"!

 واهلل اعلم.
 هذا املرلص الفقدي للمسألة.

ية الفقدية الشرعية اعرتا، عايط يدل على ضع  يف  دم التدين وبُعتد عتن واحلق ان االعرتا، عليدا من الناح
 معانيه األصيلة الناصعة.!

وإمنا اعرتا، َمن اعرت، عليدا من جدة السياعة الشرعية ه  االعرتا، ال جيه التذي لته وزنته  حتني يصتدس ماتن 
 اهل اخل  والنصح واجلداد يف عبيل اهلل.!

 واهلل امل  ق.
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نا   العملية ثان يد ويتع  يدتا َطتأ  ويتد اعترتف بته اجملاهتدون واعتتذسوا عنته علتى لستان الشتيخ واما  نادق عما
 ايب مصعب نفسه سمحه اهلل.
  دي هبذا الشكل َطأ.

لكتتن األصتتل اهنتتا ثانتت  تستتتددف اجتماعتتاك للكفتتاس متتن اعتتترباسات اسدنيتتة ودوليتتة مندتتا و تتد متتن االعتتترباسات 
حد ط ابق الفندق  ويد   بالفعل ضرب هذا اهلدف  ويبدو ان ا  ران  تيدم  اليد دية واألمريكية ّو هم  يف ا

 ثان بالفاك.
إمنتا ثتان اخلطتأ يف التنفيتتذ بالدسجتة األوىل   صتادف العمتتل وجت د العترس يف الطتابق اذَتتر للفنتدق  تضترس ويتتتل 

نتتا ويستتددهم وجينتتبدم انتتاس مستتلم ن  نستتأل اهلل ان يتترحم متت تى املستتلمني ،يعتتا ويففتتر هلتتم  وان يففتتر  َ ان
 الزلل  وان يتقبل الشدداء.

هتذا باَتصتاس   العمليتة ثانت  لضترب هتتدف متدد مشتروع ضتربه ألنته عتتدو ثتا ٌر حتريّب   ويتد ثتان حيتمتتل ان 
يكتت ن  يدتتا متتع بلتتك متت ت مستتلم او بعتتت املستتلمني يتتتتّدس ا َتت خ انتته متتن بتتاب التتترتس  لكتتن ب يكتتن العتترس 

 الرتس.!مقص داك يطعا وال م ض عا يف 
واما الك م على ن احي اَرى من امل ض ع : مريل من يق ل همالء )يعين اجملاهدين( جماز  ن ال يبال ن بأحد وال 
تت   بشتيء وال حيستتن ن تقتتدير األمت س   وثتتان علتتيدم التحلتي بشتتدخ التحتترز واالحتيتا  متتن مريتتل هتذه األَطتتاء ّو

دون متن اخلطتأ  وينتصتح ن  ويعرت ت ن بالتقصت   واهلل بلك   دذه  يدا حق وباطل  واجملاهدون ـمد اهلل يستفي
ي  قدم ويسددهم  وإمنا يائل بلك : إن ثان ناصحاك  نرج  من اهلل تعاىل ان يرييبه وجيزيته َت ا  وإن ثتان شتامتاك 

!.  مبفضا مفرضاك    يضر إال نفسه  واجلداد ما،ا
نة لكري  من الناس  وإمنا امل  ق من اعتصتم بتاهلل واحلرب البد  يدا من اَطاء ويد تك ن ثب خ احيانا  وتك ن  ت

 تعاىل واعتعان به وحقق احلق وصرب.
 وحسبنا اهلل ونعم ال ثيل.

 وباهلل الت  يق.

 

 عمال األا : اب  َطاب 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاتة 
 حياثم اهلل تعاىل شيرنا الفاضل 
 وىل بعت االعللة باسك اهلل  يكم

ت ه ,هتتل تعتقتتد ان َلفدتتا َ يتتا جداديتته .ام هتتى اوال:بالنستبة ل  حتتداد االَتت خ ىف مصتتر ىف منتعتتع دهتتب ّو
انتقام البدو من اهل عيناء بسبب ما ماسعه األمن املصرى متن يمتع هلتم او ايتدى صتدي نيه ثمتا يتدعى االتبعت 

 ,وما احلكم الشرعى هلا باجل از او ّ ه  يما ابا ثان  من َ يا جداديه او ّ ه !!
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مسا:ما سائيكم باجلداد ىف  لسطني األن! وهل دَ ل حرثة محاس ىف دائرخ الدمقراطية وتعاوهنتا متع ابت  متازن َا
 ّو ه من همالء املرتدين يعترب من ن ايت الت حيد ضر  محاس من األع م!!

 وباسك اهلل  يكم 
 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاتة

 
 اجلتتتت اب : 

تت ه تكلمتت  عليتته مبتتا عنتتدي يف احملتت س األول متتن األج بتتة )املستت خ  اَتتي الكتترمي   متتا حصتتل يف منتعتتع دهتتب ّو
 اجلدادية ب جه عام(.

 والك م على محاس ايضا تقدم يف م سها  واعتذس إليك.
 وثان ينبفي وضع عمالك يف تلك احملاوس لكين ب انتبه له.

 واهلل ي  قنا وإياثم لكل َ .

 

 يينعمال األا : اب  جندل الفلسط
 _ ماحكم تشفيل االناشيد االع مية ىف املساجد وتعليق الص س اجلدادية وا ع مية بداَلدا.3
 

 اجلتتتتتت اب :
الص س إبا ثان  تت ي ص سخ بي سوحا    جي ز تعليقدا يف اي مكان  إال ما عتتريين ممتا جتاز متن بتاب اجلدتاد  

 وهذا يقدس بقدسه  وإبا ثان بلك يف املسعد  د  اشد.
 ما احلاجة لتعليق ص س بوي األسواح ثص س اجملاهدين يف املسعد! 

 إن ييل : جتيء عرضاك ألهنا يف صفحة بيان او جريدخ او حن  بلك.  ال اجب إزالة الص سخ ما امكتن وطمستدا  
 واهلل املستعان.

را يتتة والفيتتدي   اجملاهتتدون يستتتعمل هنا متتن احتتد ابتت اب : إمتتا علتتى  وعم متتا  يمتتا يتعلتتق بصتت س اجملاهتتدين الف تّ 
الق ل بعدم حرمتدا تفريقا بيندا وبني املرع مة باليد  وهذا يال بته بعتت العلمتاء  و يته ـت  وتفصتيل! وإمتا متن 
بابا انه جي ز يف اجلداد ما ال جي ز يف ّ ه يياعاك علتى اشتياء اَترى اجازهتا الشتاسع للمعاهتد يف اجلدتاد ثلتبَ 

إما من باب الضتروسخ احملضتة  لشتدخ احلاجتة إليدتا يف حربنتا متع العتدو يف هتذا احلرير والتبررت يف املشية وحن ها  و 
 العصر  عصر الص سخ.!! وإال ل  ثان وضٌع آَر وثنا  يه حنن األعَلنْيَ لكان لنا شأن آَر.

  على األول    أيل ما ينبفي االحتيا .
 وعلى الرياين والريال   يُتقتَتَصتتُر على م ضع الضروسخ واحلاجة.

  اعلم.واهلل
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 واألناشيد ا ع مية امرها يف العم م اَ    واحلمد هلل.
لكتن ينبفتتي جتنيتتب املستاجد بلتتك    تتإن املستتاجد بنيت  للصتت خ ولتتذثر اهلل  واألناشتيد وإن ثتتان  يدتتا بثتتر هلل  
ان  ليَ ثلدا ثذلك وب تتمحت لذلك  بل الفالب عليدا اللد  وإ،ام النفَ والرتويح عليدتا باملبتاح  مدمتا ثت

  يدا من تريت على اجلداد وح  على اخل .
وليستت  هتتي مستتألة إنشتتاد الشتتعر يف املستتعد  والكتت م  يدتتا معتتروٌف يف الفقتته  ويتتد ثرهتته ،اعتتة متتن العلمتتاء  
وعمُر سضي اهلل عنه هنى حساَن عنه  واحت  عليه حسان سضي اهلل عنه بأنه ثان ينشد يف املسعد و يه َمن ه  

ََصتتة   َتتٌ  منتتك يعتتين النتتيب صتتلى اهلل عليتته وعتتلم  وهتتذا يف الصتتحيحني  ووسد  يدتتا احاديتت  ناهيتتة واَتترى مر
تيص  يدتا او الكراهتة والتحترمي  بنتاء علتى التفريتق بتني احت ال الشتعر  والصحيح ان املسألة  يدتا تفصتيل بتني الرَت

رد   ألن هتتذه ايتت ل ليستت  مستتألة األناشتتيد ثمستتألة إنشتتاد الشتتعر اجملتت -حستتنا ويبحتتا   والفتتر، متتن ا نشتتاد 
األناشتيد  يدتا شتيء زائتد علتى جمترد إنشتاد الشتتعر  وويتع  يدتا اخلت ف  وصت سها وان اعدتا ثريت خ  والصت اب  يدتتا 

 التفصيُل  واالحتيا  ،يٌل   واهلل اهلادي إىل ع اء السبيل.

 

 عمال األا : اب عماسخ 
 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته 

 شيرنا الفاضل 
 ثة محاس وهل ينطبق عليدم حكم الط اّي  يف هذا الزمان !ما سايك ـر  -
 ما حكم تفع  اماثن اخلم س والدعاسخ يف الب د العربية وهل جي ز القيام هبذه االم س بدون ام  يأمر هبذا ! -
 

 اجلتتتتت اب : 
َطتتأوا  ثمتتا ال نقت ل إن حرثتتة محتتاس او حتت  حك متتة محتتاس صتتاست طاّ تتاك  ألهنتتم مستتلم ن متتتأول ن اخلتت   ا

 تكلمنا عن امل ض ع يف م س  لسطني من هذه األج بة.
والطتتاّ ت هتت  ثتتل متتا جتتتاوز بتته العبتتد حتتده متتن معبتت د او متبتت ع او مطتتاع متتن دون اهلل   دتتل ينطبتتق هتتذا علتتى 

 محاس ايدا األا الكرمي! ال ينطبق.!
لتتذل ويفتتر  الكتتروب.. آمتتني يتتا سب ونستتأل اهلل تعتتاىل ان يدتتديدم ويصتتلح احتت اهلم واح النتتا ،يعتتا  وير تتع عنتتا ا

 العاملني.
وتفع  اماثن اخلم س والدعاسخ يف ب د املسلمني إبا ثان يتضتّمن يتتل َمتن  يدتا متن  ّستتتاق املستلمني   ت  جيت ز 

 بلك ذحاد الناس  ونندى عنه.
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ذا وإن ثتان جتائزا وإبا ثان املقص د إت  دا هي نفسدا )تلك األماثن( وما  يدا من وعائل الفستاد وادواتته   دت
تتتتتل يتتتتان ن املصتتتتاحل واملفاعتتتتد  يف األصتتتل مشتتتتروعا ـمتتتتد اهلل  لكتتتتن حنتتتتن يف ضرو نتتتتا احلاليتتتتة وضتتتتروف بلتتتتداننا نُتعما

 والسياعة الشرعية  ويد يدمُ  شيلا من الت ضيح يف اج بة عابقة مشاهبة.
تفعتتل بلتتك هبتتذه األمتتاثن  وامتتا بالنستتبة لستتلطة معلنتتة مريتتل عتتلطة ،اعتتة جماهتتدخ يف البلتتد    دتتل جيتت ز هلتتا ان

 الفاعدخ املفسدخ! هذا ممكن  وعندنا  يه تفصيل  ليَ هذا مله.
 واهلل اعلم   وه  وحده ويّل الت  يق.

 

 عمال األا : مع احلق 
 الس م عليكم شيرنا املبعل عطية اهلل

 إين احبك يف اهلل 
 وجيمعنا بك يف الفردوس االعلى واعأل اهلل ان يعينك ويفتح عليك وحيفظك واهلك واَ انك من ثل ع ء

والشتكر م  تت سا الَ اننتا يف املنتتتدى  تتاحتدم هتتذه الفرصتة الريمينتتة لنستتقي متتن علتم الشتتيخ ونستتفيد متتن بعتتت 
 جتاسبه

اصتة   قل ان تتاح لنا مريل هذه الفرصة الريمينة متع سجتل مريلتك حبتاه اهلل بقتدس ثبت  متن العلتم واملعر تة بتال ايع َو
ديتة متتع عتتدل وانصتاف وعقتتل ساجتح واتتتزان حتت  احبتك املميتتد لتك يف مندعتتك واملرتتال  وايتع اجلماعتتات اجلدا

 لك وهذا حسب معر يت بك وما اطلع  عليه من َ ل متابعة ما تكتبه يدما وحديريا
واعتستتمحك عتتذسا اَتتي احلبيتتب يف االطالتتة معتتك باالعتتللة الهنتتا  رصتتة يتتل ان ت جتتد  تتاسج  ان يتستتع صتتدسك 

   ما عددناه عليك معي وهذا ضننا  يك وه
اصة ان بعضتدا او ثريت  مندتا سمبتا  ونلتمَ لك العذس مقدما يف االجابة عما تراه من اعألة وترك ما ترى ترثه َو
عبقين االَ خ للسمال عنه وحنن نقدس ويتك واشفالك  ت  نريتد ان نصتر ك عتن االهتم بااليتل منته اأيتة  اجتب 

ك   عما شل  واترك ما شل  حسب ضرو ك وتفّر
ال : بعت اَ اننا من اجملاهدين ثريت ا متا جيعتل متن ثت م الشتيخ عبتدالقادس بتن عبتد العزيتز  تك اهلل اعتره واعتر او 

 اَ انه حعة ومرجعا ال يكاد حييد عنه 
  دل من ثلمة ت جده هلمالء االَ خ

قتادس بتتن  انيتا : بعتت اَ اننتتا اجملاهتدين وهتتم يلتة يليلتتة حستب متتا مسعت  والييت  ا تتذ متن ثتت م الشتيخ عبتتد ال
عبد العزيز  ك اهلل اعره حعة يف تكف ه الع ان الط اّي  ويستدل على ي له بلك ان  تيدم ا،تاع يطعتي ومتن 
َالفتته  قتتد ثفتتر  دتتل تتترى ان متتن ا تتذ بلتتك اصتتاب ام اَطتتأ وهتتل تتترى ان الشتتيخ اصتتاب يف حكمتته هتتذا ام 

فر اهلل لنا وله و ك اعره واعر اَ انه  اَطأ عفا اهلل عنا وعنه ّو
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لريا : هل مكن ان تتحفنا ببعت مماَذاتك عن ثتتاب اجلتامع يف طلتب العلتم الشتري  للشتيخ عبتد القتادس ان  ا
 وجدت ام ان  مقر لكل ما وسد  يه 

اسجتت  الت ضتتيح يتتدس متتا يستتمح بتته ويتتتك وبلتتك ملتتا بثتترت لتتك متتن ان بعتتت االَتت خ اخلتت ين متتن اهتتل اجلدتتاد 
يد عما جاء  يه ييد امنلة وضطيء املرال  بل ويشتنع عليته وسمبتا والت حيد جيعل من هذا الكتاب مرجعا له ال حي

يصتتتفه باالسجتتتاء او الكفتتتر بنتتتاء علتتتى يناعتتتته بصتتتحة يتتت ل الشتتتيخ يف تلتتتك املستتتائل التتتيت مندتتتا تكفتتت ه العتتت ان 
الط اّيتتت ان متتن ب يكفتترهم  دتت  ثتتا ر الن  تتيدم ا،اعتتا يطعيتتا متتن َالفتته  قتتد ثفتتر وال تستتتفرب شتتيرنا عنتتدما 

ان هنتتاك متتن يكفتتر متتن ال يكفتتر الط اّيتت  واعتت اهنم هبتتذه احلعتتة وهتتي اال،تتاع القطعتتي املنقتت ل عتتن يلتت  لتتك 
 الصحابة الكرام يف اتباع مسيلمة  ينزله على اع ان همالء الط اّي  ويكفر من ال يكفرهم 

م عليدتيم تفصتيل َامسا : ثي  حنكم على املشاسثني يف االنترابات التشريعية والربملانية والبلديتة وهتل يف احلكت
تتت هم التتتذين دَلتتت ا الربملتتتان بتتتدع ى  ام هتتتم  يتتته عتتت اء ومتتتا حكتتتم اعضتتتاء الربملتتتان متتتن االعتتت ميني ثتتتاالَ ان ّو
املصتتلحة و فيتت  املفاعتتد وابتت غ صتت ت احلتتق هلتتم والستتعي للحكتتم باالعتت م متتن َتت ل االنترابتتات والربملتتان 

م متتتن يتتتدع  للمشتتتتاسثة يف االنترابتتتات ثالشتتتتيخ ّو هتتتا متتتن املتتتتربسات التتتيت يتتتتذثرونا وانتتت  هبتتتا اعلتتتتم ومتتتا حكتتتت
عبدالرمحن عبد اخلالق والشيخ عتلمان العت دخ ّو أتا اي هتل هتمالء التداعني ل نترابتات هتم ثفتاسا ام مستلمني 

 مبتدعني ضالني ام مسلمني صاحلني مصلحني ام مسلمني خمطيلن معذوسين او ّ  بلك
هتتتا ثتتتايران ولبنتتتان وا فانستتتتان بالقتتتتل واالّتيتتتال والتفعتتت  عادعتتتا : هتتتل تقكصتتتد الشتتتيعة عم متتتا يف العتتتراق ّو  

بالستتياسات املفررتتة و االعتشتتداديني هتت  عمتتل جتتائز ام واجتتب ام متترم ام  يتته تفصتتيل علتتى حستتب طتت ائفدم 
 وبلداهنم 

 امنتتا : هتتل ممكتتن ان تبستتط لنتتا القتت ل يف مستتألة العتتذس باجلدتتل وتفيتتدنا  يدتتا ولتت  بتتبعت االعاعتتيات يف هتتذه 
ة الشائكة لعل اهلل ان حيفظنتا هبتا متن الزلتل والضت ل الهنتا ةمنتا جتدا يف احلكتم علتى عمت م املستلمني ممتن املسأل

يرتكب الشرثيات والكفريات وةمنا جدا يف احلكم على اع ان الط اّي  ثالشرطة واجليش يف الب د االعت مية 
ل يف العمت م ام ال وثيت  نقتيم علتيدم احلعتة ان  اليت حيكم احلكام  يدا بف  ما انزل اهلل وهل هم معذوسين باجلد

ثان ا معذوسين باجلدل وهم طائفة ممتنعة ول  يل  اننا ال حنكم عليدم بالكفر عيانا ويل  اهنم طائفة ثفتر وسدخ 
 يقاتل ن مقاتلة املرتدين  كي  التصرف مع من يتل مندم بايدي اَ اننا اجملاهدين من حي  امل اد ّو ه

ل تترى جت از مفتاداخ املرتتدين ممتن يقتع يف ايتدينا باَ اننتا املأعت سين يف ايتدي الط اّيت  او مبتال الريامن عشتر : هت
حنن يف امتَ احلاجتة اليته يف جدادنتا العتدائنا ام هت  ثمتا يتال شتيخ االعت م ال جيت ز مفتادخ املرتتد مبتال او بفت ه 

 ونقل عليه اال،اع 
ندتا اثريتر بكريت   بعضتدا حيت ي عتدخ اعتألة واعتفستاسات وعامنا اطلنا عليك  دي ليس  تستعة عشتر عتمال ولك

وعامنا  قد َرجنا يف بعت امل اضع عن م اضيع احلت اس  اجتب عمتا يستمح بته ويتتك ونستأل اهلل لكتم االعانتة 
 والت  يق والسداد

 
 اجلتتتت اب : 
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فر اهلل لنا ولكم.  جزاك اهلل َ ا اَي مع احلق  وحفظك اهلل  ّو
 رخ   وباهلل نستعني :ونأَذ األعللة  قرخ  ق

]اوال : بعت اَ اننا من اجملاهدين ثري ا ما جيعل من ث م الشتيخ عبتدالقادس بتن عبتد العزيتز  تك اهلل اعتره واعتر 
 اَ انه حعة ومرجعا ال يكاد حييد عنه   دل من ثلمة ت جددا هلمالء االَ خ![

زاه اهلل َت ا و ترّ  اهلل عنته  وثتبته  يدتا َتٌ  الشيخ عبد القادس بن عبد العزيز من اهل العلم والتحقيق والفضل ج
وعلتتم نتتا ع  و يدتتا تريتترات مدمتتة لطالتتب العلتتم  ومستتاأته يف إ تتراء املكتبتتة اجلداديتتة املعاصتترخ ثبتت خ ّتت  َا يتتة  
ذ  نسأل اهلل تعاىل ان جيعلدا يف ميزان حسناته وحسنات من عاعده وثان عببا يف بلك.. ولكن ثل إنسان يَم

رّد إال النتتتيب صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم  وثتتتل عتتتاب وثاتتتتب ضطتتتئ ويصتتتيب  ومدمتتتا يبلتتتغ ا نستتتان متتتن متتتن ي لتتته ويتتت
التحقيتتق والتحريتتر ويتت خ احلتتق يف اجلملتتة البتتد ان ينالتته نصتتيبه متتن اخلطتتأ والتتنقص املكتتت ب علتتى بتتين آدم  واعتتترب 

 بشيخ ا ع م ابن تيمية سمحه اهلل وامرياله من األئمة املسددين اخلّ ين.
جليل املسلم حيتا  إىل َمن يتصدى من اهل العلم للمسائل الكب خ املعاصرخ ويك ن من اهل اجلدتاد واهلعترخ يف وا

عتتبيل اهلل وممتتتن عتتتاؤ األمتت س وجرهبتتتا وباق حل هتتتا ومرهتتا  وهتتتذا متتتا تتت ا ر يف الشتتتيخ عبتتتد القتتادس  تتتر  اهلل عنتتته  
  ساهم جزاه اهلل َ ا مساأة  عالة حقا يف هذا.

  متتن الشتتباب يعتمتتدون علتتى ثتاباتتته وتقيقاتتته يف املستتائل اجلداديتتة ومستتائل التتب ء املعاصتتر بالتتدول وثتت ن الكريتت
املرتدخ و تنتدا   دذا طبيعي ّ  مستفربا  لكن جيب ان يعرف شبابنا ان بعتت املستائل التيت ـريدتا الشتيخ عبتد 

يتال الشتيخ  يدتا سايته ويتد ضالفته ّت ه  القادس يف ثتبه ثاجلامع والعمدخ ّو ها  ومندا مسائل حساعة وشتائكة 
 يدتتا  وهتتي مستتائل اجتدتتاد  مريتتل مستتألة اعتت ان الط اّيتت  املعاصتترين )جيتت   وشتترطة الدولتتة املرتتتدخ املعاصتترخ( 
ومريل مسألة العذس باجلدل  ومريل بعت مسائل احلكتم بفت  متا انتزل اهلل  ومريتل بعتت الكت م يف مستألة املت االخ  

ان يرتب ا على االعتفادخ من ثل عاب من اهل العلم امل   يني احملققني  لكن ال يتعصتب ا  ّو ها..  ينبفي لشبابنا
ألحتتدا  ويعلمتتت ا ان ثتتتل احتتتدا ضطتتتئ ويصتتتيب  وان يعر تتت ا معتتتو املستتتائل االجتداديتتتة ويعر تتت ا  قتتته التعامتتتل معدتتتا 

ستتطيعه ومتا ال يليتق بته.! وآدابه  وجيب ان يعرف ثل إنسان يبتل بلتك مستت اه ويتدسه   ت  يتستّ س علتى متا ال ي
 بعت الشباب يرا بعت املسائل يف اجلامع  ظن ان هذا ه  احلق الذي ليَ بعده إال الض ل  وجعله ثتالقرآن 
املنزل  وجعل نفسه مبنزلة احمليط باحلق املستت يل علتى متا هنالتك!! وهتذا هت  مكمتن اخلطتأ  يف حتني ان احلتق ان 

ريتت خ متتل ـتت  ونظتتر واجتدتتاد  والشتتيخ يتتال ي لتته باجتدتتاده ويتتد ضالفتته الكريتت  متتن تلتتك املستتائل  يدتتا تفاصتتيل ث
 ّ ه ثما يلنا يف بعضدا.

واحلق ايضا ان طبيعة اعل ب الشيخ عبد القادس وي خ شرصيته واعتداده بنفسه وعلمه  اليت هلتا بصتماةا وا رهتا 
 ال اضح على ثتاباته عاأ  يف بلك.!
دخ يف اجلملتتة بتت  شتتك  ولكتتن ال شتتيء احستتن متتن اعتتتدال األَتت ق  ويتت خ الشرصتتية والشتتعاعة العلميتتة ممتت  

وه   ضل اهلل يمتيه َمن يشاء  وامل  ق ه  َمتن يت ازن بتني هتذه الفضتائل : بتني شتعاعته يف احلتق ويت خ شرصتيته 
طرهتتا وطتت ل عتتاحلدا  وبتتني  ضتتيلة  وبتني إعطتتاء املستتائل يتتدسها متتن البحتت  والنظتتر  واملعر تة بقتتدسها وعمقدتتا َو

 تيا  وال سع.. والشعاعة ثما عّر دا احلكماء هي ا يدام يف مل ا يدام وا حعام يف م طن ا حعام.االح
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والعتابُ الكبت  املتبّحتتتر يف العلتم تتراه يتترتدد يف م اضتع لت  عرضت  علتى ثريتت ين متن الطلبتة الصتفاس ألعترع الفصتتل 
لفضتيلة  ولكتن اثريتر النتاس ال يعلمت ن  وهتذا  يدا!! وضال الضعفاء بلك ضعفا   وإمنا هت  دليتل القت خ ومتت ا

معروف مبس   يف ثتب آداب العاب واملتتعلم  واهلل هت  ويّل الت  يتق  والعايبتة للتقت ى   تاهلل عتز وجتل هت  التذي 
يضع القب ل ملن يشاء من َلقه على و ق األعباب اليت بّيندا اهلل يف شرعه َو صتدا التق ى والص ح )جمم ع 

العمل الصاحل(  وال يصح إال الصحيح ثما يقال  يال اهلل تعاىل : } أما الزبد  يذهُب جفتاءك وامتا العلم النا ع و 
 ما ينفع الناَس  يمكُ  يف األس،  ثذلك يضرب اهلل األمريال{.

وال شك ان الشيخ عبتد القتادس لته حتظ طيتب متن ثتل الفضتائل املتذث سخ ّو هتا  بتاسك اهلل  يته  لكتن يتد ّلتب 
يف بعتت األحيتان االنتد اع وشتيء متن التفتّرد متن  تر  يت خ الشرصتية واالعتتداد بتالنفَ ومتا  -يف نظتري–عليه 

آتاه اهلل من املدتاسخ وامللكتات الباسعتة   ترتاه جتزم يف م اضتع ثتان ينبفتي  يدتا الترتدد واالحترتاز اثريتر  وان يقت ل : 
 يظن اجلاهل الفرُّ اهنا احلتق املعلت م متن ديتن  يظدر يل ثذا  ويُتتحتَتَمتل ثذا  وال ضرجدا خمر  املسألة املقط ع هبا 

اهلل الذي ليَ وساءه إال الض ل!!  يرتّب الشتباب علتى التشتدد وتصتل مفاعتد ثريت خ  يف حتني ان ال اجتب هت  
تربيتتة شتتبابنا ونشتتلنا علتتى عتتعة األ تتق وتقيتتق احلتتق والعتتدل وا نصتتاف والتتتدييق والتت سع واالحتيتتا   ونبتتذ الععلتتة 

م م  ومعر ة ثل إنسان بقدسه  وتربيتدم على ادب العلم وادب اخل ف و قده   إننا يف زمن   ضتى والتسرّع املذ
وتقصتتت  متتتن العلمتتتاء علتتتى اجلملتتتة   تتتإبا َمتتتّن اهلل علينتتتا برجتتتلا مستتتدد م  تتتق جماهتتتد شتتتعاع   تتتإن ثمتتتال الت  يتتتق 

سل  : هت  َمتن يتريّب النتاس بصتفاس العلتم يبتل  والسداد ان يك ن متزنا معتدال مربّيتتاك الناس  سبّتتتانيّتتاك  يال بعت ال
ثباسه..  العلم البد ان يك ن مقروناك بالرتبية م زماك هلا  تربية النفت س وتكميلدتا بالفضتائل واألَت ق   تإبا ويتع 

 االنفصام بني هذين املقصدين ويع اخللل بقدسه.
 وال ح ل وال ي خ إال باهلل العلي العظيم.

بنا اال يستتتتععل ا يف اجلتتتزم يف عتتتائر املستتتائل التتتيت ويتتتع  يدتتتا النتتتزاع واَتلفتتت   يدتتتا واحلاصتتتل ان النصتتتيحة لشتتتبا
االجتدتتادات  وان ي زمتت ا التريبّتت  والبحتت   ويستتتعمل ا االحتيتتا  يف التتدين بتتأن يتشتتّبري ا بتترؤوس املستتائل املقتترسخ 

تت  متقتترس بعتد  ومتتا ثتتان ّريبتاك  و يتته جمتتال للنظتر  يتتذسوه ألهتتل العلتتم  املتفتق عليدتتا ويتتذسوا متا ثتتان ّتت  ناضت  ّو
حيرسونته وينضتع نه   ويكتفت ا هتم )الشتتباب( بتاملعل م املتقترس  ثمتا إليته ا شتتاسخ يف ي لته تعتاىل يف عت سخ النستتاء : 

داْم َحَرجاك 64} نَتُدْم ُذَّ الَ جيَاُدوْا يفا اَنُفسا ُن َن َح ََّ حُيَك ُم َك  ايَما َشَعَر بَتيتْ
مم َّا َيَضْيَ  َوُيَسل ُم ْا  { َ  َ َوسَب َك اَل يُتْمما

ُرُج ْا ماتن دايَتاساُثم مَّتا  َتَعلُت ُه إاالَّ يَلايتلٌ 65َتْسلايماك} َْ َنا َعَلْيداْم َانا ايْتتُتُل ْا اَنُفَسُكْم اَوا ا ُدْم َولَتْ  اَنتَُّدتْم  { َوَلْ  اَنَّا َثَتبتْ م تنتْ
ُتْم َواَ  تْ اك هلَّ ََ نَتاُهم م تن لَُّدنَّتتا َاْجتراك َعظايمتاك}66َشتدَّ تَترْيبايتتاك} َتَعُل ْا َما يُ َعُظ َن باتها َلَكتاَن  تَتيتْ { َوهَلَتَديْتَناُهْم 61{ َوإاباك ذَّ

رَاطاك مُّْسَتقايماك}  {.68صا
النصتتح  –واسى ان متتن مريالتته متتا يدمتُتتته متتراساك متتن النصتتح يف مستتألة جيتت   وشتترطة احلك متتات املرتتتدخ املعاصتترخ 

اضح املتقرس اتفاياك مان وج ب جداد هذه احلك مات املرتدخ  ان حكمدم )جي شتدم بالتمّستك بالرياب  البيّتتن ال  
وثل اع اهنم( يف احلرب ان يُقاتَتل ا يتال املرتدين   وامتا احلكتم علتى اعيتاهنم بتالكفر  دتذه مستألة شتائكة متملتة 

لضع    على ا نستان ان حيتتا  مل نظر وملّتتا تنض  بعُد النض  الكامل املنتدي  و يدا ص ٌس خمتلفة يف الق خ وا
 وال جيزم يف م ضع االحتمال   إن هذا مزلة.!
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تتل ا نسان مبا يعلم علّتتمه اهلل تعتاىل علتَم متا ب يكتن يعلتم  ثمتا جتاء بلتك يف بعتت اذ تاس  وثمتا تتدل  وإبا عما
اهلل جيعتل لكتم  ريانتاك{ عليه آيات النساء املتقدمة  وثما اَذه بعت اهل العلم من حن  ي له تعتاىل : }إن تتقت ا 

نُت ا باَرُعت لاها يُتتْمتاُكْم ثاْفلَتنْيا ماتن سَّمْحَتاتها َوجَيَْعت ل لَُّكتْم نُت ساك ََتُْشت َن باتها َويَتْففاتْر وي له : }يَا اَيتَُّدا الَّذايَن آَمُن ا اتتَُّق ا اللََّه َوآما
يٌم{احلديد َُّف ٌس سَّحا  28َلُكْم َواللَُّه 

انه يعمل مبتا عّلمته اهلل متن احلت ل البتني  وجيتنتب احلترام البتنّي  وجيتدتد يف اجتنتاب متا  ومن صفة ا نسان امل  ق
اشتبه  وما ثان ّريبا من مستائل العلتم تفتّرد بته بعتت النتاس   ت  يستاسع يف ايتناصته والفترح بته مدمتا بتدا ،تي  

 اد ع مة ت جب مزيد التريب .!مزيّتتنا باالعتدالالت  بل يزيد من ي خ التريّب   يه  ألن الفرابة واالنفر 
 إبا ما حصحص احلق وضدر وبان وحصل التريب  منه جداك ووي  ا نساُن على جلّيته   ريّمَ  عزَم األمُر   امُر 
العملا  وهناك ينزل املدد من اهلل تعاىل علتى عبتده الضتعي  اخلاضتع املستتعيب ألمتره  ثمتا يتال النتيب صتلى اهلل 

امانتة ومستتمولية( : "إنتتك إن اعطيتدتا عتتن ّت  مستتألة اعاتتنَ  عليدتتا  وإن اعطيتدتتا علبته وعتتلم يف ا متاسخ )وهتتي 
 عن مسألةا وُثاتلَ  إليدا".

وَمن ب يقدس على طلب العلم والبح    ليعرف يدس نفسه ودسجته  وليكرير من عمال اهتل العلتم  وال يظتن ان 
 لضروسخ وليَ بعده إال الض ل.!!اي شيء يرسه عبد القادس بن عبد العزيز او ّ ه انه ه  احلق با

وعلى اهل العلم ان يبيّتتن ا األَطاء ح  ال يفرت هبا الناس  وح  يكتمل ـ  ونض  املسائل ويصل اجليُل  يدا 
 إىل التحقيق بإبن اهلل تعاىل.
 واهلل امل  ق عبحانه وتعاىل.

ا تذ متن ثت م الشتيخ عبتد القتادس بتن  ] انيا : بعت اَ اننا اجملاهدين وهم يلة يليلة حسب ما مسعت  والييت  
عبد العزيز  ك اهلل اعره حعة يف تكف ه الع ان الط اّي  ويستدل على ي له بلك ان  تيدم ا،تاع يطعتي ومتن 
َالفته  قتد ثفتتر    دتل تترى ان متتن ا تذ بلتتك اصتاب ام اَطتأ وهتتل تترى ان الشتيخ اصتتاب يف حكمته هتتذا ام 

فر اهلل لنا  وله و ك اعره واعر اَ انه[ اَطأ عفا اهلل عنا وعنه ّو
 اع ان وانصاس الط اّي  املقص د هبم : ا راد جي   وشرطة وعائر اجناد الدولة املرتدخ املعاصرخ.

  دمالء هل يُتتحكم عليدم بالكفر بإط ق  اعين اعياهنم   ثما ياله الشيخ عبد القادس!
 شايخ والعلماء الذين نظروا وتكلم ا يف املسألة! او يفّصتتل  يدم ثما بثره ّ ه   وعليه اثرير َمن نعرف من امل

يتتدمُ  يف اج بتتة عتتابقة ان الصتتحيح هتت  التفصتتيل  تتيدم   ل اجتتع يف متت س اجلزائتتر متتن هتتذه األج بتتة  ويف ّتت ه 
 ايضا.

ويت ل الشتتيخ عبتتد القتادس وَمتتن يتتال بق لته هتت  ساي يف املستتألة متمتل  ولتتيَ اخلطتتأ الكبت  هنتتا   دتتذا اجتدتتاد يف 
ن اهلتته  لكتتن اخلطتتأ هتت  ان الشتتيخ ضتتن ان هتتذه املستتألة ممتتا ال يُتتتحتَتتتمل  يدتتا َتت ف خمتتال ا  واهنتتا متتن ملتته متت

املعل م من الدين بالضروسخ حكُمتتدا  وان عليدا إ،اعا يطعيا  وسّتب على بلك ان املرال   يدا خمالٌ   ،تاع 
سخ( ثا ٌر ثما ه  متقرس عند العلماء  ألنه يف ي خ يطعّي   وخمالُ  ا ،اع القطعي )اي املعل م من الدين بالضرو 

 املكذب بشرع اهلل تعاىل املستبني.!
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 دذا ه  اخلطأ  وه  َطأ مٌت ال شك  يه  وت ضتيحه حيتتا  إىل شتيء متن التط يتل  واالَتصتاس صتعٌب ويتد 
نظتتترات يف حيصتتل  يتته إَتت ل  ولتتتذلك احيتتل ا َتت خ إىل ثتتتتاب الشتتيخ الباحتت  النايتتد ايب حيتتتىي حستتن يايتتد "

 ا ،اع القطعي"  إنه بسط الق ل يف نقد ساي الشيخ عبد القادس املذث س.
وإبا ثتتان البتتد متتن َ صتتة للتترد علتتى دعتت ى ان تكفتت  هتتمالء العستتاثر متتل إ،تتاع يطعتتّي   ومعلتت م متتن التتدين 

 بالضروسخ   نق ل : 
ه علتى تكفت  اتبتاع مستيلمة الكتذاب  يال الشتيخ عبتد القتادس : إن الصتحابة ا،عت ا إ،اعتا معل متاك ال مطعتن  يت

 وهم انصاسه واع انه.
 وهذا صحيٌح مسّلم ال إشكال  يه.

يتتتال : وهتتتذه هتتتي الصتتت سخ ال ايعتتتة اليتتت م : صتتت سخ اتبتتتاع واعتتت ان وانصتتتاس احلكتتتام املرتتتتدين  التتتذين هتتتم جي شتتتدم 
 وشرطتدم وي ات امندم وعائر اع اهنم من ا ع ميني وحن هم.

 هذه الص سخ هي نفَ ص سخ ما ا،ع عليه الصحابة  بل هذا مل نظرا.!  يقال له : ال نسلم ان
 لمرتتال ا ان ضالفتتك ويتتدعي اهنمتتا صتت ستان خمتلفتتتان   بتتل احلتتق اهنمتتا خمتلفتتتان   تتإن اتبتتاع مستتيلمة وانصتتاسه 

بة علتى ثفتر اتبع ه على ا مان به نبيّتتاك آتياك ب حي جديد   وناصروه واعان ه على بلك   دذا التذي ا،تع الصتحا
 َمن  عله  ول   عله الي م  اعتتتٌل حكمنا بكفره يطعاك  وهي ص سخ ما ا،ع عليه الصحابة.

 لكن همالء احلكام الي م مسألتدم مسألة اَرى  ينظر  يدا نظراك آَر.
 وهي خمتلفة يف ي خ احلكم.

 دسجة واحدخ.وايضا ص س ا رادها )من حاثم ودولة إىل حاثم ودولة اَرى( متفاوتة  ليس  على 
واحلاصل انه يقال للشيخ عبد القتادس : إن يلتَ  إن صت سخ جيت   التدول املرتتدخ املعاصترخ هتي نفتَ صت سخ اتبتاع 

 مسيلمة الكذاب    دذا ال نسّلم به ثما مّر   بل ه  َطأ.
يم وإن يل  : ص سخ الي م مقيستة علتى صت سخ مستيلمة الكتذاب  سجتع األمتر إىل االعتتدالل بقيتاس   علتى التستل

بصحة القياس على ا ،اع   يبقى النظر يف صحة هذا القياس  ويد نظرنا   جدناه يياعا مع  اسق مم را    د  
 يياس ّ  صحيح.

 واهلل اعلم.
  دذا شيء.

 والشيء اذَر مما ينبّته عليه تطبيق الشيخ عبد القادس لقاعدخ "خمالفة ا ،اع القطعّي" .
َمتتتن َالفتتته يف هتتتذه املستتتألة خمالاتتتتتٌ   ،تتتاعا يطعتتتّي  ومعلتتت ٌم ان املرتتتال   إنتتته بعتتتد تلتتتك املقتتتدمات حكتتتم بتتتأن 

 لإل،اع القطعي )املعل م من الدين بالضروسخ( يكفر.!
 وهذا التطبيق ّ  صحيح.

ألن الذي َالفك ب ضالفك يف حكم هذا ا ،اع  وإمنا َالفك يف ان هذه الص سخ املعاصترخ هتي نفتَ صت سخ 
   او هي داَلة  يه   او مما يقاس عليه.ما ويع عليه ا ،اع

  أن  تق ل هي نفَ الص سخ  وخمالفك يق ل : ال   هي ص خ خمتلفة ويّدعي الفرَق.



 

 329 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

  دذا َ ٌف يف تقيق املنا    وليَ خمالفة ك للحكم الشرعّي الرياب  با ،اع.!
تتّتتتر املتممنني بالدّجتتتالني متّدعي النبت خ بعتتد ويُتتتص س معتو املرالفتة لإل،تاع هنتا بتتأن يتأيت إنستاٌن ويقت ل إنته ال يكتتف

 ممد صلى اهلل عليه وعلم املتبعني هلم املناصرين هلم املعينني هلم.
  دذا خمالٌ  لإل،اع   وهذا الذي يقع ت  طائلة ي لنا : خمال  ا ،اع القطعي يكفر.

  ،اع. معو املرالفة لإل،اع املرالفة يف اعتقاد احلكم الشرعّي الرياب  با
  اخلمر مري   اب  ترمدا با ،اع القطعي   مع  ب ته بالنص ص الكري خ.

  ل  يائل يائل بعدم حرمتدا   يلنا له ثفرَت.
 ولكن َمن شرَب اخلمر  ليَ بكا ر   إ،اعاك ايضاك.

تسكاتر ثما ه  متذهب ،اعتة متن  قدتاء اهتل الك  تة متن الستل   ألنته
ُ
ال يتراه  وثذلك من شرب نبيذ الشع  امل

 مخراك      نق ل إنه َال  ا ،اع.
  األول )القائل ـليّتة اخلمر( ه  املقص د بق ل العلماء : خمال  ا ،اع القطعي ثا ٌر.

 والرياين )شاسب اخلمر( ليَ ه  املقص د هبذه القاعدخ  بل ه  عاصا ثسائر اصحاب املعاصي.
َتتتالَ  احلكتتَم الشتترعّي املقطتت ع بتته هنتتا  وهتت  معتتو خمالفتتتة   تتإبا اعتحلّتتتتدا )يتتال هتتي حتت ل( صتتاَس ثتتا راك ألنتته

 ا ،اع القطعّي  وخمالفة النّص القطعي الريب ت القطعّي الداللة.
  ق هلم : خمالاتُ  ا ،اع ثا ٌر   مبناه على تكذيب حكم اهلل تعاىل املعل م.
تصر متتن العنتب  ال نقتت ل إنته َتتال  والقائتل بتأن نبيتتذ الشتع  املستتكر لتيَ مختتراك لظنته ان اخلمتتر َصت ُص متتا ُعت

 ا ،اع القطعي على حرمة اخلمر.!
 ألنه ينازع يف ث ن هذه من اخلمر.

 هذا اسج  انه خمتصر مفيد يف املسألة.
 وباهلل الت  يق.

هذا ويد ويع بسبب هذا الق ل للشتيخ عبتد القتادس  تنتة يف بت د باثستتان ّو هتا متن ط ائت  متن الشتباب ممتن 
ند اول صدوسه  وملتا ينتشتر نقتده متن يبتل العلمتاء وطلبتة العلتم بعتد   شتذوا وشطّتت ا وثفتروا عتائر يراوا الكتاب ع

فت   وهلل  تم اهنتا يلت  َو إَ اهنم ممتن ال يت ا قدم يف هتذه املستألة   ومازالت  الفتنت تتكترس يف مت اطن اَترى  ّس
 األمر من يبل ومن بعد.

نتدما يقترا ثت م الشتيخ ان ثتل جزئيتة متن جزئيتات ث مته وا نسان ّ  املترصص يف العل م الشترعية يتد يظتن ع
الدييقتتة عليدتتا دليتتل متتن الكتتتاب والستتنة  لقتت خ اعتتتعماله لألدلتتة ونبتتذه للتقليتتد والتتراي اجملتترد  ويرتّعتتخ يف بهنتته 
)ا نسان ّ  املترصص( ان هذا ه  احلق ال مالة وان َ  ه باطل  وبلك ألنه ال يدسك جيتدا انطبتاق األدلتة 

دل الةا   حقيقتتة احلاصتتل لتته يف مريتتل هتتذه اجلزئيتتات واملستتائل هتت  التقليتتد احملتتت  وهتت  يظتتن نفستته يتّتتتتبع علتتى متت
ب ثري  من الفقداء يدما عن بثر األدلتة للعتامّي ألنته ال يفدتم األدلتة  إال ان  الدليل  ومن اجل هذا امللحظ ّس

جمترد مساعته ثتافا يف العلتم والعمتل لستامعه  او متا يك ن الدليل نّصتاك وه  التذي يقتال  يته تأويلته تنزيلته  والتذي 
 يقاسبه.
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 واهلل املسمول ان يفقدنا يف الدين ويصلح اح النا ،يعا.
] الريا : هل مكن ان تتحفنتا بتبعت مماَتذاتك عتن ثتتاب اجلتامع يف طلتب العلتم الشتري  للشتيخ عبتد القتادس  

 ان وجدت ام ان  مقر لكل ما وسد  يه 
يستتمح بتته ويتتتك وبلتتك ملتتا بثتترت لتتك متتن ان بعتتت االَتت خ اخلتت ين متتن اهتتل اجلدتتاد  اسجتت  الت ضتتيح يتتدس متتا

والت حيد جيعل من هذا الكتاب مرجعا له ال حييد عما جاء  يه ييد امنلة وضطيء املرال  بل ويشتنع عليته وسمبتا 
ه العتتت ان يصتتتفه باالسجتتتاء او الكفتتتر بنتتتاء علتتتى يناعتتتته بصتتتحة يتتت ل الشتتتيخ يف تلتتتك املستتتائل التتتيت مندتتتا تكفتتت  

الط اّي  وان من ب يكفرهم  د  ثا ر الن  يدم ا،اعا يطعيا من َالفه  قد ثفتر وال تستتفرب شتيرنا عنتدما 
يلتت  لتتك ان هنتتاك متتن يكفتتر متتن ال يكفتتر الط اّيتت  واعتت اهنم هبتتذه احلعتتة وهتتي اال،تتاع القطعتتي املنقتت ل عتتن 

  اّي  ويكفر من ال يكفرهم[ الصحابة الكرام يف اتباع مسيلمة  ينزله على اع ان همالء الط
ثتتتاب اجلتتامع ثتتتاٌب ثريتت  النفتتع مملتت ء بالف ائتتد ثمتتا يتتدمنا  وثتتأي ثتتتابا متتن وضتتع البشتتر   بالضتتروسخ القدسيتتة 

كم الطبيعة البشرية   يه ما يقال إن صاحبه اَطأ  يه.  ـو
جلتامع ألنتين يراتته منتذ ويدمُ  إ،اال لذلك  وانا اذن ليَ عندي تق مي جاهز ا يدك وا َت خ بته حت ل ثتتاب ا

عن ات  وععلُ  عليته ح اشتّي وه امشتي ثشتأن طلبتة العلتم  لكتين اذن ال احتتفظ هبتا  ومتن متدخ ب اساجعته  
ولكتتن متتن اهتتم االنتقتتادات علتتى الكتتتاب هتت  متتا يتتدم  ا شتتاسخ إليتته متتن مستتألة "ا ،تتاع القطعتتي" وهتتي التتيت 

شتتتيخ ايب يتتتتادخ الفلستتتطيين  تتتر  اهلل عنتتته م حظتتتات علتتتى تصتتتدى لبياهنتتتا الشتتتيخ ايب حيتتتىي جتتتزاه اهلل َتتت ا  ولل
الكتاب خمتصترخ  وثنتُ  مسعتُ  متن عتنني انته ثتان ينت ي إَترا  نقتدا ثامتل حا تلا لكتتاب اجلتامع   ت  ادسي متا 
صاس إليه هذا املشروع  وثن  عأل  صديقنا الشيخ ابا ال ليد الفلسطيين حفظه اهلل عنه  ذثر يل ان الشتيخ ابتا 

 يتته مستتلك التط يتتل  يتتال الشتتيخ ابتت  ال ليتتد : ونصتتحته بتتأن ضتصتتر ويلتت  لتته إن هتتذا ممتتا تفتتو  يتته يتتتاده عتتلك 
األعماس.اهت  اهلل اعلم هل اثمل منه شيلا مكن ان ضر  وينشر يف ويت  متا او ال. وامتا م حظاتته )ايب يتتادخ( 

 املرتصرخ وا ،الية على الكتاب   أضعدا هنا إن شاء اهلل.
ايب ممتتتتتد املقدعتتتتتي م حظتتتتتات علتتتتتى الكتتتتتتاب ضتتتتتمندا يف سعتتتتتالة بعنتتتتت ان النكتتتتت  الل امتتتتتع يف وايضتتتتتا للشتتتتتيخ 

ملح ضتتات اجلتتتامع  لكندتتتا تتنتتاول اجلتتتزء الريتتتاين متتتن الكتتتاب  قتتتط  وهتتت  األهتتتم واألثريتتر حساعتتتية طبعتتتا  وهتتتي 
احلتتاثم منشتت سخ يف م يعتته  وهتتي طيبتتة ومفيتتدخ جتتداك  ومتتن احستتنا متتا  يدتتا تعقبتته للشتتيخ عبتتد القتتادس يف مستتألة 

 امللتزم بالشريعة إبا حكم بف  ما انزل اهلل مرخ واحدخ على عبيل اهل ى لشد خ او يرابة وحن ها. 
م حظة : يال الشيخ املقدعي يف مقدمة النك  الل امع :  إن ثتاب "اجلامع يف طلتب العلتم الشتري " ألَينتا 

ندعيّتة الطيبتة  التيت انصتح إَت اين طلبتة العلتم الشيخ عبد القادس بتن عبتد العزيتز حفظته اهلل تعتاىل  متن الكتتب امل
الناشلني باعتماده يف هنعدم الدساعي  َص صتاك متع  قتر زماننتا متن العلمتاء العتاملني املتعتردين الرّبتانيني  التذين  
ثتتان يفتتزع إلتتيدم طلبتتة العلتتم  يمتتا مضتتى   صتتاسوا اليتت م يعتمتتدون يف الفالتتب علتتى ال جتتادخ واملطالعتتة   تتأثريرهم 

 شطدم يف املطالعة  واعدهم اَتياساك ملا يدسس ويقرا"اهتتصي ك ان
واسى من النصح  َ اين الق ل إنين ال انصح بالكتاب لع اّم ا َ خ يف احلرثة اجلداديتة   ضت  عتن ّت هم  وال 
لطلبتتة العلتتم الناشتتلني املبتتتدئني  بتتل الكتتتاب مرجتتع مدتتم ونتتا ع مفيتتد لطلبتتة العلتتم املتقتتدمني او املت عتتطني علتتى 
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ري ا   إنته مفيتد جتدا   الط ا اهله ونايش ا ـو األيل  الذين حصل ا يدسا من العل م وماسع ا وعان ا مسائل العلم َو
وهتت  ثالفدرعتت  ملعظتتم املستتائل والنتت ازل املدمتتة املعاصتترخ  ال ينبفتتي ان يفتت ت طالتتَب علتتم او عاملتتاك مدتّمتتتاك  وامتتا 

 َ خ"    انصح به هلم  وانصح بعدم َتكيندم منه.!طلبة العلم الصفاس الناشلني   ض  عن ع اّم "ا 
واشبّته ثتاب اجلامع يف بلك بكتاب احمللى البن حزم  ويد نصح الشيخ نفسه يف اجلامع بأال يقراه طالتب العلتم 

 املبتدئ  وإمنا املتقدم يف التحصيل والعاب ال يستفين عنه  وهذا صحيح.
 نظر والتأمل.وهذا ما ايتضاه النصح على حسب ما ابداه ال

 والعلم عند اهلل تعاىل.
وهذه بعت تعليقات الشتيخ ايب يتتادخ علتى الكتتاب    إنته علتق علتى الكتتاب يف م اضتع متن مقاالتته وثتاباتته  

 ومندا ما بثره يف سعالة "اهل القبلة واملتأول ن" ت   صل ع ية احلقيقة باحلكم   يال :
 مان بسند صحيح إىل ايب ي بة التابعي انه يتال : حتد ين الرعت ل سوى ا مام اب  بكر بن ايب شيبة يف ثتاب ا

الذي عأل عبد اهلل بتن مستع د   قتال: انشتدك بتاهلل اتعلتم ان النتاس ثتان ا علتى عدتد سعت ل اهلل صتلى اهلل عليته 
ا ر وعتتلم علتتى    تتتة اصتتناف : متتممن الستتتريرخ متتممن الع نيتتة  وثتتتا ر الستتريرخ ثتتا ر الع نيتتتة  متتممن الع نيتتة ثتتت

 السريرخ!  قال عبد اهلل : اللدم نعم .
 لم يكن يف وايع اجليتل األول وال يف تصت سه وجت د املتممن الستريرخ ثتا ر الع نيتة  اي  -يال الشيخ عفر احل ايل:

 التاسك لإلمان )او من اتى بنايت( املممن بقلبه ثما تزعم املرجلة.
ستستلماك يف الظتاهر ّت  منقتاد يف البتاطن  وال يكت ن صتادق وانط ياك من هتذا يقت ل اخلطّتايب : يتد يكت ن املترء م

 الباطن ّ  منقاد يف الظاهر.
وهبذا تعلم َطأ صاحب"اجلامع يف طلب العلم الشري " الشيخ عبتد القتادس بتن عبتد العزيتز  حتني اوجتد يستماك 

 اك.سابعاك  وجعله متم ك وه  احلكم على الرجل بالكفر والردخ مع احتمالنا ان يك ن مسلم
يتتال يف حكمتته علتتى انصتتاس الط اّيتت  :  حكمنتتا بكفتترهم إمنتتا هتت  علتتى الظتتاهر وال نقطتتع بكفتترهم ثممتنعتتني 
على احلقيقة الحتمال ييام مانع من التكف  يف حق بعضدم  مع التذث  بأنته ال جيتب علينتا البحت  عتن امل انتع 

  احلكم عليدم إمنا ه  على الظاهر.
نته جت ز تكفت  الرجتل متع احتمتال ان يكت ن مستلماك يف البتاطن  وهتذا القت ل والشيخ ويع هنا يف َطأ جستيم أل

 ي ل مبتدع ال يعرف له عل   ويد ويع يف هذا اخلطأ لسببني :
اوهلما: إعمال الق اعد العامة من ّ  النظر إىل ا عتريناء  والقاعدخ التيت اعملدتا هنتا هتي تتبعت األحكتام  ويتد 

 ساي  ان هلذه القاعدخ اعتريناء.
 انيدما: َلطه لك م األئمة يف ن ع القتال وبني احلكم علتى األعيتان واأل تراد   قتد يقاتتل القت م مقاتلتة املرتتدين 
ونستتميدم بطائفتتة سدخ متتع عتتدم تستتمية ا تترادهم واعيتتاهنم مرتتتدين ل جتت د م انتتع يف بعتتت ا تترادهم   معتترد وجتت د 

تمتال وجت د امل انتع  بتل إهنتا هتي األّلتب يف وايعنتا  احتمال املانع جيب إعماله وا هتمام به  وه  هدنا ايتر باح
  إعماهلا ه  ال اجب. 
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يتال الشتيخ عبتدالرمحن بتن حستن بتن ممتد بتن عبتد ال هتاب : ال يقتال إنته جمترد جمامعتة ومستاثنة املشترك يكت ن  
يف  ثتتا راك  بتتل املتتراد انتته متتن ععتتز عتتن اخلتترو  متتن بتتني ضدتتراين املشتترثني واَرجتت ه معدتتم ثرهتتاك  حكمتته حكمدتتم

 القتل واَذ املال ال يف الكفر.
 ما بثره الشيخ عبد القادس )حفظه اهلل وهدانا اهلل وإياه( من ث م األئمة ان حكم اجلاهتل هت  حكتم الطائفتة  
 املقصتت د بتته حكمتته يف القتتتل واَتتذ املتتال ال حكمتته يف الكفتتر  ويتتد اهتتتدى الشتتيخ هلتتذه املستتألة يف سده علتتى  

 بيل "حد ا ع م وحقيقة ا مان" لكن  اتته هدنا  والكمال هلل وحده.ثتاب الشيخ عبد اجمليد الشا
وثتتتاب الشتتيخ "اجلتتامع يف طلتتب العلتتم الشتتري "  يتته ّلتت  يف متت اطن عتتدخ  ابثتتر بعضتتدا بثتتراك عتتريعاك وإن ثتتان 

 الكتاب حيتا  إىل منايشة واععة للكري  من اـا ه :
 يف َطأه يف  دم امل االخ.ّل ه يف عدم إعذاس صاحب "الرعالة الليمانية"  -1
 ّل ه يف تسمية امل االخ )م االخ املشرثني( يسماك واحداك ال تتمل إال الكفر األثرب. -2
ّلتتت ه يف تستتتمية بعتتتت اجلماعتتتات ا عتتت مية العاملتتتة لإلعتتت م اهنتتتم ليستتت ا متتتن اتبتتتاع النتتتيب صتتتلى اهلل عليتتته  -3

 وعلم.
 ية باملنا قني والضالني.ّل ه يف تسمية من َالفه يف بعت احلق ق الشرص -4
حكمه علتى متن َتالف ه يف بعتت احلقت ق الشرصتية بتأهنم يستتحق ن القتتال ثمتا يستتحق املرتتدون القتتال  -5

 ع اء بس اء.
 ّل ه يف إط ق التكف  على عم م الربملانيني واملنتربني دون يي د ثان ينبفي ان ت ضع باهتمام. -6

 اهلل اّب ان يتم إال ثتابه.وهذا ليَ تقلي ك من ييمة الكتاب لكن 
 انتدى ث م ايب يتادخ.

تنبيه : تعقب الشيخ املقدعي ايضاك الشيخ عبد القادس يف املسألة األوىل املتقدمة يف ث م الشيخ ايب يتادخ  وهي 
مسألة إ بات يسم سابعا ه  الكا ر ضاهراك املممن باطنا  واعتذس عنه ـمتل ث مته علتى ممتل حستن   ل اجتع يف 

 لنك  الل امع  إنه جيد.ا
 واهلل اعلم   ومنه نستمد الت  يق وا عانة.

]َامستتتا : ثيتتت  حنكتتتم علتتتى املشتتتاسثني يف االنترابتتتات التشتتتريعية والربملانيتتتة والبلديتتتة وهتتتل يف احلكتتتم عليدتتتيم  
ن بدع ى تفصيل ام هم  يه ع اء وما حكم اعضاء الربملان من االع ميني ثاالَ ان ّو هم الذين دَل ا الربملا

املصتتلحة و فيتت  املفاعتتد وابتت غ صتت ت احلتتق هلتتم والستتعي للحكتتم باالعتت م متتن َتت ل االنترابتتات والربملتتان 
ّو هتتتا متتتن املتتتتربسات التتتيت يتتتتذثرونا وانتتت  هبتتتا اعلتتتتم ومتتتا حكتتتتم متتتن يتتتدع  للمشتتتتاسثة يف االنترابتتتات ثالشتتتتيخ 

لتداعني ل نترابتات هتم ثفتاسا ام مستلمني عبدالرمحن عبد اخلالق والشيخ عتلمان العت دخ ّو أتا اي هتل هتمالء ا
 مبتدعني ضالني ام مسلمني صاحلني مصلحني ام مسلمني خمطيلن معذوسين او ّ  بلك[

 يد تقدم شيء مما يفيد يف اجل اب على هذا السمال ا ناء ث منا على حرثة محاس يف احمل س اخلاص هبا.
ي التتيت ال تلتتتزم بتتدين اهلل وشتترعه  بتتل تشتترع متتن دون اهلل  واحلاصتتل ان الربملانتتات الكفريتتة يف التتدول املرتتتدخ  وهتت

هي جمالَ ثفر وشترك بت  مريتة  وال جيت ز للمستلم املشتاسثة  يدتا تت  اي دعت ى متن التدعاوى املشتاس إليدتا او 
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ّ ها.. وهمالء املشترع ن )اعضتاء الربملتان امل صت ف( هتم ثفتاٌس ألهنتم يشترع ن متن دون اهلل متا ب يتأبن بته اهلل  
   عما مكن ان يك ن من ثفريات اَرى يتلبس ن هبا يف ا ناء هذه املشاسثة. ض

ولكن يد ابتلينا بط ائ  ممن ينتسب إىل احلرثتة ا عت مية والتدع خ وا صت ح  بتل ومتن العلمتاء اعتتباح ا بلتك 
ة واملشتاسثة وب يروا  يه ّضاضة بدع ى  في  الشر ود ع ما مكن من الفساد  وا صت ح مبتا مكتن متن الكلمت

يف اعتصداس القراسات والق انني علتى و تق الشتريعة  ثتذا  واألمتر بتاملعروف والندتي عتن املنكتر وإمستاع ثلمتة احلتق 
للناس من َ ل هذا املنرب واملنصب...اخل ما يذثرونه  وه  َطأ وباطل  ومنايشته تطت ل  ويتد سد عليته علمتاء  

ريتت  ثريتت ا وحصتتل   يدتتا املنتتاضرخ واملنايشتتة طتت ي  يف عتتاحة ثريتت ون وصتتنف ا  يتته الرعتتائل والكتتتب  واملستتألة  ـُ
 العمل ا ع مي.

 ولكن بلك اوجب لعلمائنا عدم التسرع يف تكف  همالء املشاسثني  ألجل التأويل.
وَمتتن يتترى شتترعية بلتتك متتن اهتتل العلتتم ويتتدع  إىل املشتتاسثة  يتته   دتت  خمطتتئ ونرجتت  ان يكتت ن معتتذوساك مففتت ساك لتته 

اجتدتتتاده  امتتتا ثتتت ن بلتتتك إصتتت حا واهلتتته مصتتتلحني  تتت    بتتتل ال نتتترى بلتتتك إال  ستتتاداك وبتتتاط   متتتادام هتتتذا هتتت 
 مضاك.!

 واهلل املستعان  ونسأل اهلل ان يددينا ،يعا للحق ويعيننا عليه..آمني
هتتذا يف التتدول العلمانيتتة املستتتعلنة بتحكتتيم القتت انني ال ضتتعية  وامتتا يف دولتتة مريتتل "الستتع دية"  تتاألمر اَتت  بتت  
شتك  والكتت م  يتته لتته وجتت ه اَتترى   التتذي يف الستتع دية هت  جملتتَ شتت سى يلتتتزم علنتتا بالشتتريعة ا عتت مية   تت  

 يست ي احلكمان.!
 وهلذا  يعب التفريق بني ص س املسائل وإعطاء ثل مرتبة حقدا.

بني )املشتتتاسثني يف انترتتتاب اعضتتتاء الربملتتتان او احل تتت هم( وامتتتا الشتتتطر األول متتتن عتتتمالك املتعلتتتق بتتتاملنترا كتتتام ّو
 يعتتب  تتيدم التفصتتيل ايضتتاك يف ال ايتتع   ألن َمتتن ينترتتب املشتترّع متتن دون اهلل ليشتتتفل يف التشتتريع متتن دون اهلل 
 دذا ثا ٌر   هذا ه  احلكم النظري  وثتذلك التذي ينترتب احلتاثم املرتتد لتيحكم املستلمني وبت د املستلمني هت   

لة ليست  هبتذه البستاطة  والنتاس ال يرتكبت ن بلتك عتاملني مقترّين ثتا ٌر ثتذلك .. لكتن إبا نزلنتا إىل ال ايتع  املستأ
بتتتأهنم ينتربتتت ن املشتتترّع متتتن دون اهلل  او ينتربتتت ن احلتتتاثم املرتتتتد .. واملقصتتت د ان ال اجتتتب التفصتتتيل   تتت  نكفتتتر 
ر  عتن اصت ل العلتم والفقته  وآل بته احلتال إىل  الناس بذلك على العم م   وَمن  عل بلك ضّل ض ال مبيناك  َو

 تكف  ،اه  املسلمني مبا ال يقع به الكفر عليدم..! نسأل اهلل السرت والعا ية.
 واهلل امل  ق.

]عادعتتا : هتتل تقكصتتد الشتتيعة عم متتا يف العتتراق ّو هتتا ثتتايران ولبنتتان وا فانستتتان بالقتتتل واالّتيتتال والتفعتت   
 يتته تفصتتيل علتتى حستتب طتت ائفدم بالستتياسات املفررتتة و االعتشتتداديني هتت  عمتتل جتتائز ام واجتتب ام متترم ام 

 وبلداهنم[ 
 تقدم اجل اب على هذا   واحلمد هلل.

] امنتا : هتتل ممكتتن ان تبستط لنتتا القتت ل يف مستتألة العتذس باجلدتتل وتفيتتدنا  يدتتا ولت  بتتبعت االعاعتتيات يف هتتذه  
م املستلمني ممتن املسألة الشائكة لعل اهلل ان حيفظنتا هبتا متن الزلتل والضت ل الهنتا ةمنتا جتدا يف احلكتم علتى عمت  
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يرتكب الشرثيات والكفريات وةمنا جدا يف احلكم على اع ان الط اّي  ثالشرطة واجليش يف الب د االعت مية 
اليت حيكم احلكام  يدا بف  ما انزل اهلل وهل هم معذوسين باجلدل يف العمت م ام ال وثيت  نقتيم علتيدم احلعتة ان  

ل  يل  اننا ال حنكم عليدم بالكفر عيانا ويل  اهنم طائفة ثفتر وسدخ ثان ا معذوسين باجلدل وهم طائفة ممتنعة و 
 يقاتل ن مقاتلة املرتدين  كي  التصرف مع من يتل مندم بايدي اَ اننا اجملاهدين من حي  امل اد ّو ه[

 بعت  قرات هذا السمال تقدم  ا جابة على مريلدا.
ت ه   تإن ثنتا نعر ته  بحستب وثيفية التصرف مع من يتل بأيدي اجملاهدين من جنت د ا لدولتة املرتتدخ يف املت اد ّو

ما نعرف من حاله : إن ثان مستلما  أحكتام املستلم  وإن ثتان ثتا راك  مرتتد  ت  يُت سد  ومالته يفء للمستلمني   
واما إن ثان جمد ال    ادسي   ه  م ضع تردد!!  يحتمل النظر يف الفالب متن حتال اجلنت د  وإجتراء امتره علتى 

 اهلم  وحيتمل ّ  بلك   ُيسأل  يدا العلماء   وص س األح ال خمتلفة.ّالب ح
 واهلل اعلم   وال ح ل وال ي خ إال باهلل.

واما املسألة املعن نتة بتتت "مستألة العتذس باجلدتل"  تالك م  يدتا يطت ل  واحلتق انته لتيَ عنتدي  يدتا تريتر ثامتل إىل 
حبابنتا عندتا  كتبت  لته ح هلتا نبتذخ يصت خ اسى ان  يدتا هذه الساعة  ولكن يد ثان عتألين بعتت ا َت ان متن ا

 ائدخ    أنا ا بتدا هنا مع تعتديل متا يلتزم ليستتفيد مندتا َمتن شتاء  متع ا يتراس بالتقصت  وان املستألة مستألة ثبت خ 
له حتاَس  يدتتا الكريت  متتن اهتل العلتتم وت يت  بعضتتدم عتن اجلتتزم  يدتا  واهلل امل  تتق ال إلته ّتت ه وال سب عت اه   نستتأ

 تعاىل ان يفتح علينا ما اعتفلق وان ال يكلنا إىل انفسنا طر ة عني.. آمني
 وهذه هي النبذخ املشاس إليدا :

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 حفظه اهلل وسعاه/………. األا العزيز 

 الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 

اهلل تعاىل لنا ولكتم تريترا للمستألة علتى  ح ل مسألة العذس باجلدل  سيريما ييسر -إن شاء اهلل–هذه نبذخ مفيدخ 
 الطريقة الفقدية  إن شاء اهلل.

 و أنظم الك م هنا يف نقا   وباهلل الت  يق :
) النقطة األوىل( اعلم ان هذه املسألة من مسائل االجتداد اليت عبيلدا االعتنبا  وطريق العلم هبتا االعتتدالل   

اهلل اعلم  وي لنا إهنا ليس  منص صا عليدا يف الشريعة معناه : انته ال ألهنا ليس  منص صا عليدا يف الشريعة  و 
نصَّ عليدا بشكل عاّم وثقاعدخ مري   وهذا ال ينايف ان ي جد يف نص ص ث م اهلل وسع ل صلى اهلل عليه وعلم 
ا ما يدل على عذس شرص يف حالا او اَرى. ذ تلك النص ص اليت تت ي تلك الدالالت هي اليت يستتردمد

 الفقداء ويستدل ن هبا  ويف االعتنبا  من جمم ع بلك ويع اخل ف.
)النقطة الريانية( من اجل بلك اَتلف  ا دام العلماء  يدا وتن عت  اجتدتاداةم  وصتدست هلتم  يدتا اساء خمتلفتة  

 عنش  إليدا إن شاء اهلل تعاىل  ثف ها من مسائل االجتداد واالَت ف.
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بلتتتك ايضتتتا  تتتإن متتتن جيعتتتل متتتن هتتتذه املستتتألة مستتتألةك عقديتتتة اصتتت لية ال يستتتع  يدتتتا  )النقطتتتة الريالريتتتة( ومتتتن اجتتتل 
اخلت ف  ويترى املرتتال   يدتا خمالفتا يف اصتت ل التدين وي اعتتده الريابتتة  ويبتو علتتى بلتك عقتد التت الء والترباء علتتى 

 هذه املسألة   إنه جاهل ضاّل  يد ضل ع اء السبيل  وا رتى على اهلل ودينه..!
بعة( وثتذلك متن يتّدعي ان متذهب الستل  هت  القت ل الفت ين  او ان متذهب اهتل الستنة واجلماعتة )النقطة الرا 

او مند  اهل السنة واجلماعة ه  الق ل الف ين )ثما ه  ديدن امل لعني من اهل عصترنا بكلمتة "متند "(   دت  
ستتائل اصتت ل التتدين يف يريتتب متتن بلتتك..!  تتإن ائمتنتتا التتذين صتتّنف ا يف اعتقتتاد اهتتل الستتنة واجلماعتتة ونظمتت ا م

مذهبنا )اهل السنة واجلماعة( ب ينّص احٌد مندم  يما نعلم على هذه املسألة  ول  نّص بعضدم على شيء متن 
بلتتك يف بعتتت الفتتروع   تت  ي جتتد  يدتتا حكايتتة إ،تتاع وال متتا يقاسبتته  وال القتت ل بأهنتتا متتن مستتائل اعتقتتادهم التتيت 

 يتمّيزون هبا او ما شابه هذا.
يف ثتب الفقه  ينّص الفقداء يف بعت الفروع على ان اجلاهل معذوس او انه ّ  معذوس ويفّصل ن  وثذلك احلال

يف مسائل  امتا ان يكت ن هنتاك شتيء مكتن ان يستّمى : "متند  اهتل الستنة واجلماعتة" يف هتذه املستألة  ت   او 
 ان يك ن هناك إ،اع على ي ل  صلا  يدا مري     ايضا  واهلل اعلم.

اخلامستتتة( اعلتتتم ان هتتتذه املستتتألة هتتتي متتتن مستتتائل الفقتتته )مبعنتتتاه االصتتتط حي : وهتتت  معر تتتة األحكتتتام  )النقطتتتة 
الشترعة العمليتة املستتنبطة متن ادلتدتتا التفصتيلية( وبلتك ألهنتا عمليتة وعتتبيلدا االعتتدالل واالعتتنبا  ثمتا بثرنتتا  

ابت اب "علتم الفقته"  وهتذا ال  وهي إما  ت ى او يضتاء  وهتي تتدَل عنتد العلمتاء يف بتاب التردخ  وهت  بتاب متن
يعتتين ان ال تُتتتذثر يف اـتتاد علتتم العقائتتد والت حيتتد   تتإن هلتتا بتته تعّلقتتا و يقتتاك ال ضفتتى  وهتتذا متتن تتتداَل العلتت م 
والفن ن  ثما ان ثل حكم شرعي عملي  له متعلق اعتقادي وه  اعتقاد بلك احلكم  ولكن هي اَّص بالفقته  

 ل هذا الفن او بلك   دي من مسائل االجتداد.ثما بثرُت  وع اء عددةا يف مسائ
)النقطتتة السادعتتة(  متتن يتتزعم اهنتتا متتن مستتائل العقيتتدخ والت حيتتد  ويريتتد بتتذلك ان يدتتّ ل ويشتتّنع علتتى املرتتال   

 يدا  ويبين على بلتك الت الء والترباء ثمتا تقتدم  ا شتاسُخ  او يتدعي االنفتراد بتحقيتق الت حيتد  وينتتقص خمالفيته 
 إنه يتد جانتب الصت اب واعتتحق اللت م  ولته متن اعتم االحنتراف  –بالتدم العظيمة وما شابه بلك  يدا ويرميدم 

 والض ل ـسبه!!
بل احلق احلقيق بالقب ل والصدع به اهنا ثما تقدم الق ُل : من مسائل الفقه واالعتنبا  وتدَل يف مستائل بتاب 

 تدادية.الردخ يف علم الفقه  ويتكلم  يدا الفقيُه  واهنا مسألة اج
 )النقطة السابعة( بيان بلك : ان ص سخ املسألة هي ثاذيت :  

مستتلم  بتتَ  لتته عقتتُد ا عتت م عنتتدنا  ذ استكتتب مكف تتراك اي نايضتتا متتن نتت ايت ا عتت م  متتن يتت ل او عمتتل او 
 اعتقاد جاه  اي حال ث نه جيدل ان هذا الفعل او الق ل او االعتقاد مرٌم ومنافا للت حيد.

 سخ املسألة.هذه هي ص  
  دل نكّفره )حنكم عليه بأنه ثا ر( مباشرخ مبعرد تلّبسه بذلك النايت!

او نقتت ل : ال حنكتتم بتتالكفر مباشتترخ  بتتل نُبقتتي حكمتته علتتى األصتتل وهتت  ا عتت م  حتت  نعتترف ان احلعتتة يتتد 
 يام  عليه  رالفدا!
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 او ان هناك تفصي  يف املسألة! وما ه  هذا التفصيل!
علتتى ان املستتائل اخلفيتتة التتيت ال تنتتايف  -إال متتن شتتذّ –إبا تقتترس هتتذا  تتاعلم ان العلمتتاء ياطبتتة )النقطتتة الريامنتتة(  

الت حيد )عبادخ اهلل وحده ال شريك له( منا اخك صرحية  واليت عبيل معر تدا السمع اي بل غ الدليل السمعي وهت  
 م عليتته احلعتتة  ذ إبا يامتت  عليتته التتدليل متتن التت حي   تتإن هتتذه املستتائل يُعتتَذُس  يدتتا اجلاهتتل املرتتال   حتت  تقتت

 احلعة  رالفدا حنكم عليه مبا يقتضيه الدليل يف تلك املرالفة  من تكف  او تفسيق.
 واخل ف يف بلك شاّب منب ٌب   وهلل احلمد..

مرياهلا : الكري  من مسائل األمساء والصفات  وما يتعلق ـق ق األنبياء  ما جيب هلم او ينفى عندم وحنت  بلتك  
ا يتعلتتق بإ بتتات األحكتتام الشتترعية  ومتتا يتعلتتق بتتالفي ب ثتتأح ال اليتت م اذَتتر واجلنتتة والنتتاس والريتت اب والعقتتاب  ومتت

 وعائر األَباس  وإ بات احرف القرآن والسنة الريابتة املعل مة  وحن  بلك  واألمريلة ثري خ جدا.
شريك له( منا اخك صرحية" ما معناه! وهل هذا )النقطة التاععة( ي لنا "اليت ال تنايف الت حيد )عبادخ اهلل وحده ال  

 الك م جامٌع مانٌع!
 ت جد بعت الفروع من ا عال املكلفني يد يرتدد املرء  يدا هل هي مما ينايف اصل الت حيد او ال.

 لكن يف اجلملةا الت حيُد الذي ه  عبادخ اهلل وحده ال شريك له  واضح وما ينا يه واضٌح جداك  واحلمد هلل.
قطتتتة العاشتتترخ(  تتتإبا جتاوزنتتتا بعتتتت الفتتتروع احملتملتتتة  ويلنتتتا : نأَتتتذ بطتتترفا املستتتألة ال اضتتتح ونتتترتك متتتا تشتتتابه )الن 

واحتَمل  مبعو : نتكلم  يما اتضح اّتضاحا بّينا انه ينتايف الت حيتد ـيت  يقت ل ،يتع العلمتاء والعقت ء ملتن تلتبََّ 
 به إنه يد اشرَك واتى مبا ينايُت الت حيد.

  الت  يق :  نق ل وباهلل
 للعلماء    ة اي ال يف املسألة  يما علمناه : 

الق ل األول : انته ّت  معتذوس باجلدتل  بتل مبعترد ان يرتكتب النتايت )املنتايف للت حيتد  اي ألصتل التدين  اصتل 
 الت حيد(  د  ثا ٌر َاس  من ملة ا ع م  جيب دع ته واعتتابته ل جع إىل ا ع م   إن تتاب  تذلك املطلت ب
واحلمتتد هلل  وإال يُتاتتتل )اي لتتت  يتتدسنا علتتتى بلتتتك  وحيتتت  ال متتانع  وبلتتتك يف حتتتال وجتت د دولتتتة ا عتتت م او متتتا 

 يعادهلا وين ب عندا(  واملقص د : اعتحق القتل شرعاك ألنه مرتٌد حينلذا.
افا القتت ل الريتتاين : انتته معتتذوس باجلدتتل حيتت  علمنتتا انتته جاهتتل  اي انتته استكتتب هتتذا النتتايت وهتت  جيدتتل انتته منتت

 -مبقتضتتى إع نتته ا عتت م وي لتته ال إلتته إال اهلل–للت حيتتد  بتتل يظتتن انتته ب يفعتتل متتا ينتتايف الت حيتتد  وهتت  ملتتتزم 
بالرباءخ من الشرك ومن ثل دين ّ  دين ا ع م  وبتعبادخ اهلل وحده ال شريك له  لكنته ب يعلتم ان هتذا التذي 

ك )اي جتاه ( حت  نعلتم ييتام احلعتة عليته   تإن يامت   عله منافا لذلك..    حنكم عليه بالكفر متادام ثتذل
عليه احلعة )ايمناها حنن او ّ نا  او علاتمنا اهنا يتد يامت  عليته( ذ َالفدتا واعتتمر يف استكابته بلتك النتايت  

 حكمنا عليه بالكفر والردخ اي اخلرو  من ملة ا ع م.
العلتتتم  قّصتتتر وب يطلتتتب العلتتتم متتتع ان العلتتتم مبتتتذول  القتتت ل الريالتتت  : التفصتتتيل والتفريتتتق بتتتني َمتتتن إبا ثتتتان مكنتتته

معتترو، عليتته ويف متناولتته لتت  بتتذل ايستتر شتتيء لل صتت ل إليتته  بتتأن يستتأل ويتتتعلم دينتته ومتتا يلزمتته متتن ت حيتتد اهلل 



 

 331 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

تعتتتاىل.. وبتتتني متتتا إبا ب يكتتتن ثتتتذلك بتتتأن ثتتتان بعيتتتدا عتتتن العلتتتم والعلمتتتاء يصتتتعب عليتتته يف العتتتادخ طلتتتب العلتتتم 
 َ منتشراك وال مبذوال يف ميطه بالقدس الذي وصفناه.والتعّلم  والعلم لي

  نكّفره يف احلالة األوىل وال نعترب جدله باك عذسا له.
وال نكّفره يف احلالة الريانية  بل نعترب جدلته يف هتذه احلالتة  ألنته جاهتل  عت ك وب يتتمكن متن العلتم  والظتروف ب 

ر  ـيت  إننتا نظتن انته لت  ثتان العلتم مبتذوال ميست سا منتشترا تساعده والعلم ليَ مبذوال له   الظاهر انه ب يقّصت
 عنده لكان يعرف َطأه ومتنع عن استكاب بلك النايت.

م حظة : هنتاك يت ٌل آَتر يف املستألة لتبعت العلمتاء مكتن جعلته يت ال سابعتاك  ثمتا مكتن جعلته داَت  يف القت ل 
مشرٌك )اي نسميه مشرثاك وه  هنا مبعو اخلتاس  متن امللتة(  األول ألنه آيٌل إليه يف احلقيقة  وه  : الق ل بأن هذا

 وال نسّميه ثا تتراك ألنه ب تقم عليه احلعة.
وهتتمالء  ّريتت ا بتتني إطتت ق اعتتم الشتترك وإطتت ق اعتتم الكفتتر يف هتتذا امل ضتتع  وهتت  اصتتط ح  لكتتن حقيقتتة هتتذا 

ا حنتتن علتتى هتتذا الشتترص يف ضتتاهر القتت ل هتتي القتت ل األول  ألن ث منتتا إمنتتا هتت  يف احكتتام التتدنيا  اي حكمنتت
 الشرع  ال يف احكام اذَرخ اي مص ه عند اهلل ي م القيامة.

)النقطتة احلاديتة عشترخ( تريتر املستألة  وبثتر اعتتدالالت اصتحاب هتذه األيت ال  والرتجتيح بيندتا بطريقتة علميتة  
  وهتت  امتتر لتتيَ بالستتدل  دتتي  قديتتة هتت  متتا نتمتتّو ان ييّستتره اهلل تعتتاىل يف  رصتتة ا ضتتل بع نتته ومتتدده عتتز وجتتل
مض   يدا املداسك  واهلل املستعان.  مسألة شائكة تكا أت  يدا االعتدالالت ّو

التتذي ب حيتترس املستتألة  -وثتتذلك العتتاب-)النقطتتة الريانيتتة عشتترخ( ا نستتان العتتادّي منتتا )العتتاّمّي(  وطالتتب العلتتم  
ويأَتتذ جانتتب احلتتذس   االحتيتتا  هنتتا اصتتل اصتتيل تريتتراك شتتا يا يطمتتلن إليتته ويعتمتتد علتتى مريلتته  عليتته ان حيتتتا  

 نلعأ إليه حي  ب يتبنّي لنا الص اب يف املسألة.
والعتتتاّمي عليتتته ان يقلتتتد العلمتتتاء علتتتى حستتتبا متتتا هتتت  مقتتترس يف األصتتت ل  وعليتتته ان يكتتتّ  عتتتن الكتتت م يف هتتتذه 

واعتتأل ا العلمتتاء  ويكفتتتي املستتألة  وال يقتتدام علتتى تكفتت  احتتدا يف احلتتاالت املرتلتتت   يدتتا  بتتل يقتت ل ال ادسي  
معر ة ان الفعل ثفٌر وان جيتنبه  اما الفاعل    يلزمه احلكم عليه يف مريل هتذه املستائل التيت ضتلت   يدتا العلمتاء 

 وتشتبه   عليه ان يعرف يدسه وحيتا  لدينه.
القبت س واألوليتاء  )النقطة الريالرية عشرخ(  علتى الشتباب اال يتستّرع ا يف تكفت  اجلدتال ممتن تلتّبَ بشتيء متن شترك 

وحن ها من ي منا وال عيما من ثباس السّن اجلدلة  ح  يعرا  ا اهنم ممن يام  عليدم احلعتة..  دتذا علتى العمت م 
 اعلم للشباب واح    وليرتث ا احلكم للعلماء. 

لكتن عليته ان ومن يّلد عاملا يف تكف هم ايضا    جنتاح عليته وال لت َم  إنته آَتذ بقت ل يت ي معتترب يف املستألة  و 
يضي  إىل بلك شيلا آَر من العلم الفقه وه  : ان يعرف ان املسألة مل َ ف واجتداد  وليعذس من ضالفته 

  يدا ممن حيكم على اوللك با ع م جلدلدم ح  تبلفدم احلعة.
 يعنّت  علتى وباجلملة  من اهم األشياء يف هذه املسألة ان يعرف اهنتا مستألة اجتداديتة اَتلت   يدتا العلمتاء  ت 

َا متن اجنتاس واوصتاف النتاس ممتن ويتع يف مكّفترا    من َالفه يف احلكم على شرص او ،اعة وطائفة او جن
 مع بقاء التناصح والتباح  بر ق.
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 الرج ن يد يعيشتان يف وايتع واحتدا وضتلفتان يف احلكتم علتى شترصا هتل هت  ثتا ر او ال  بنتاء علتى اعتباب : 
الذي ويع  يه ثفراك او ّ  ثفرا  وإمتا الَتت  دم يف ويت ع الكفتر عليته )اي علتى  إما الَت  دم يف ث ن الشيء

 الفاعل املعنّي( الَت  دم يف ت  ر الشرو  وانتفاء امل انع يف حقه  واعتباس بعضدا او عدمه.
 .   ضَ  يف بلك حي  يك ن بعلم وعدلا  وهم إَ خ متحاب ن متعاصم ن مت ال ن واحلمد هلل سب العاملني

)النقطة الرابعة عشرخ( عندما ننزل إىل ال ايع يف ميتدان التدع خ يف اوعتا  الشتعب والتعامتل متع النتاس   ستنعد  
انفستنا اتفقنتا يف احلكتم علتتى انتاس او ط ائت   وسمبتتا خنتلت  يف احلكتم علتتى آَترين   لتيكن هتتذا منتّزالك علتى متتا 

 ما مّر.عبق  وليعذس ال احُد منا صاحبه  يما َالفه  يه بناء على 
 وهذا من الفقه الصحيح  والعلم النا ع.

ذ علينتا ان ننطلتتق إىل ال اجتتب األهتتم واألوضتح وهتت  واجتتب دعتت خ هتتمالء النتاس وهتتدايتدم وشتترح ا عتت م هلتتم  
 واهلل امل  ق.

)النقطتتة اخلامستتة عشتترخ( يتت ل متتن يقتت ل "حنتتن دعتتاخ ال يضتتاخ" وإنتته ال يلزمنتتا احلكتتم علتتى النتتاس  وال نشتتتفل  
ه  هكذا بإط ق َطأ خمال  للشرع  بل يلزمنا وحنن مكلف ن به  ألنته ينبتين عليته معتاملتدم يف الكريت   بذلك 

سب علما ثلا منا   من علم الص اب يف مسألة  من األحكام  لكن بلك ـسب حاجتنا إىل التعامل معدم  ـو
يف علمتته ودينتته متتن العلمتتاء متتن وحققدتتا متتن اهتتل العلتتم  ليقتتل هبتتا  ومتتن ثتتان عاّمتتتيا  كمتتا متتّر يقلتتد متتن يريتتق 

 ح له... إىل آَر ما بيّناه.
وَمْن ب حيت  إىل معاملة احدا من تلك الط ائ  واألشراص  ليكت ا باالعتقاد وااللتتزام اجلملتّي بالت حيتد ومبتة 

علتتى  اهلتته ومتت الةم  والتترباءخ متتن الشتترك والكفتتر واهلتته ومعتتاداةم  وليكاتتْل متتا اشتتتبه عليتته متتن تفاصتتيل األحكتتام
 األعيان إىل اهلل تعاىل  وليطلب العا ية والس مة.

ان اثريتتر اهتتل شتترك القبتت س  -ـستتب متتا يظدتتر واضتتحاك واهلل اعلتتم–)النقطتتة السادعتتة عشتترخ( ينبفتتي ان يُعلَتتم  
واألضرحة وما يسّمى باألولياء ال عيما اهل املدن الكب خ يد يام  عليدم احلعة منذ زمن   إن العلم ـمد اهلل 

انتشر وبلغ معظم احناء ب د املستلمني يف العقت د األَت خ  متع يت خ التدع خ ا عت مية وجدت د التدعاخ إىل اهلل  يد 
وال عيما يف السنني األَ خ   لم يبق إال املعاندون املرالف ن على بص خ السائرون على متا وجتدوا عليته آبتاءهم 

 ملة ا ع م  وال ثرامة.!! ومشاضدم اهل الض لة   دمالء ثفاس مشرث ن َاسج ن من
لكن مع بلك ثلته ي َجتد متن اهتل التدواَل والبت ادي واأليتاليم البعيتدخ متن هتم يف ّايتة اجلدتل والُبعتد عتن العلتم 
 واهله   فرٌق بني همالء واوللك  وهذه ص ٌس ويضايا يرجع تقديرها إىل املفيت الناضر يف املسألة  وباهلل الت  يق.

 س مة   ونع ب باهلل من الشرك واهله.ونسأل اهلل العا ية وال
 اللدم إنا نع ب بك ان نشراك بك شيلا وحنن نعلم  ونستففرك ملا ال نعلم.

َّ َان نتَّْعبُتتَد اأَلْصتتَناَم َسب  إانتَّ  نتتاك َواْجُنْبتتينا َوبَتتينا َن النَّتتاسا ُدتتنَّ َاْضتتَلْلَن َثرياتت اك م تت}َوإاْب يَتتاَل إابْتتترَاهايُم َسب  اْجَعتتْل َهتتتَذا اْلبَتلَتتَد آما
يٌم{ َُّف ٌس سَّحا  َ َمن تَباَعينا  َإانَُّه ماين  َوَمْن َعَصاينا  َإانََّك 
 واحلمد هلل سب العاملني اوال وآَراك وضاهراك وباطناك..

 والص خ والس م على نبينا ممد وآله وصحبه والتابعني هلم بإحسان.
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 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته
 هت1421سبيع األول 

 م2006ابريل 
 

 ت انتد  النبذخ ح ل مسألة العذس باجلدل ت
]الريامن عشر : هل ترى ج از مفاداخ املرتدين ممن يقع يف ايدينا باَ اننا املأعت سين يف ايتدي الط اّيت  او مبتال  

و بفت ه حنن يف امتَ احلاجتة اليته يف جدادنتا العتدائنا ام هت  ثمتا يتال شتيخ االعت م ال جيت ز مفتادخ املرتتد مبتال ا
 ونقل عليه اال،اع.[

املسألة متملة   والذي يق ى عندي ج از مفتادةم بأعترى املستلمني  وجت از مبتادلتدم باملتال ايضتاك مت  متا ثتان 
 املسلم ن يف جاحة إىل بلك.

 وج از املفاداخ بالرجال اي ى واضدر  من املبادلة باملال.
 أ ت ا باجل از  واملسألة من املسائل اليت ويتع  يدتا البحت    ويد ثن  عأل  يف هذه املسألة ،اعة من اهل العلم

 ثري ا عند مشايخ اجملاهدين   مندم من جييز بلك ومندم َمن ال جييزه  والضروسخ تقدس بقدسها.
 واملسألة من م اسد النظر واالجتداد وال تزال ب تقتل ـريا.

ألة وتريرهتا  ولعتل اهلل ييستر لته او لفت ه بلتك  وثن  اَتو من بعت املشتايخ الفضت ء ان يتت يل ـت  هتذه املست
  يكفي اجملاهدين ممونتدا ويسد  فرةا بإبن اهلل.!

 واهلل املسمول ان يفتح علينا وعليكم وعلى ،يع املسلمني من برثات العلم والعمل

 

 عمال األا اعد السنة : 
اجي والشتيخ اب يتتادخ  تك اهلل اعتره عتن : ما سايكم شيرنا يف املصتطلح والفكتر التذي يطلقته الشتيخ ابت بكر نت4

 الت حش واداسخ الف ضى وهل تعتقد بان الشيخ اب مصعب يطبق هذا الفكر واملند  االن يف ب د الرا دين 
 : وددت ان يكتب الشيخ سعالة يف مسألة العذس باجلدل14
داديتة ب تستتفد متن : هل تعتقد شتيرنا ان اهتل شتنقيط مقصترون يف نشتر العلتم واجلدتاد وان الستاحات اجل16

 يدساةم وامكانيتدم اال بقدس مدود
: ملابا اعتقال الشيخ عبدالقادس عبد العزيز من اماسخ ،اعة اجلداد وملتا وصت  الشتيخ عبتد القتادس يف ثتابته  11

اجلتتامع هتتذه اجلماعتتة باهنتتا ضتتالة وهتتل تستترع الشتتيخ يف هتتذا ال صتت  واَذتتته احلميتتة بستتب نشتترهم لكتابتته هتتذا 
 والزيادخ عليه واحلذف منه ام ان للشيخ عبد القادس م حظات اَري علي هذه اجلماعة بدون ابن

 
 اجلتتتتت اب : 
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 : سحم اهلل الشيخ ابا مصعب واعكنه الفردوس األعلي  آمني . 4الفقرخ 
فة واملصطلح املذث س ال ادسي ما حدوده بالضبط   لكين  دم  ان املقص د به حالة الف ضى املعقدخ جدا والبال

مبلفا ثب اك يف االنف ت األمين والسياعي لألنظمة مع تعدد الصراعات وتداَلدا  وهتي حالتة مت يعتة ومتصت سخ  
 نسأل اهلل ان جيعل عايبة ما يضى لنا َ اك وسشداك.

 لتيَ هتذا املصتطلح هت   كترخ ومتند  يطبتق او ال يطبتتق  إمنتا هت  تصت ير حلالتة مت يعتة  وبالتأثيتد املطلت ب متتن 
 ا ه  االعتعداد والتديم حلسن إداسةا والتصرف  يدا إن ويع .تص يره

وال يدم االصط حات وتعددها وال التفتنن  يدتا بقتدس متا يدتم حستن التصت س والفدتم لألمت س  ذ حستن العمتل  
 واهلل امل  ق  وال اضن ان احلالة يف العراق بلف  املعو الذي يش  إليه اصحاب هذا املصطلح.

 واهلل اعلم.
 : تقدم الك م  يدا يف اجل اب السابق. 14قرخ الف

: ب  شك هناك تقص  من اهل شتنقيط ومتن ّت هم  وتكلمنتا يف مت س العلتم والعلمتاء واجلدتاد عتن  16الفقرخ 
التقص  واخللل الكائن يف طبقات اهل العلم  وهذه حقيقة  وهي  تنة للناس وهي شّر البد من السعي يف د عه 

 املمكنة  واهلل املستعان. باألعباب املشروعة
وطبقتتات اهتتل العلتتم يف شتتنقيط   واملتتراد هبتتا هنتتا عمتت م بتت د م سيتانيتتا   يدتتا الكريتت  متتن العلمتتاء وطتت ب العلتتم 
اجليدين  ثما  يدا اصناف العلماء السيلني  الكل م جت د  وصتاس  يدتا يف العقتد األَت  تّستتن  ومازلت  تتتا  

سلبية والتقليديتة مبعناهتا املتذم م ّالبتة.! وال ادسي متا هتي احللت ل! نستأل اهلل إىل إص ح وجتديد واعتندا،   ال
ان يصلح اح النا ،يعا  ونسأل اهلل تعاىل برمحته اليت وعع  ثل شيء ان يفر  عن إَ اننتا املشتايخ املستع نني 

ى يلتت هبم ويزيتتدهم هنتاك  وان جيعتتل هلتتم متتن ضتتيقدم خمرجتتا ومتتن ثتترهبم  رجتا واعتتعا يريبتتا  وان يريبتتتدم ويتتربط علتت
 يقينا ون ساك   وان جيعلدم لإلع م واملسلمني نصراك وعزاك.. آمني.

: ب اثن شاهدا على تلك الفرتخ من النزاع الذي حصل بتني التدثت س عبتد القتادس وبتني التدثت س امتن  11الفقرخ 
َ خ تفاصيل األمتر  وال واصحابه وهم ا راد اجلماعة   لم اثن يف الس دان ي مدا  لكين مسع  من عدد من ا 

احب ان ادَل يف التفاصيل  لكن اخل صة ان ا َ خ ويع بيندم نتزاع يف امت س وطلبت ا متن التدثت س عبتد القتادس 
تت  بلتتك  وويتتع نتتزاع بيتتندم   التنحتتي عتتن ييتتادخ اجلماعتتة وطلبتت ا ماعتتبته علتتى  تترتخ ييتتادةم املاضتتية ومراجعتدتتا ّو

عتتاء القتت ل  تتيدم  وبلفتت  ا عتتاءخ منتته عتتامه اهلل عنتتدما نشتترت اجلماعتتة  ادى إىل انتته انفصتتل عتتندم وتتترثدم  وا
ثتتاب اجلتامع بتدون م ا قتته  واجلماعتة هلتا وجددتا يف نشتتر الكتتاب  تإهنم يق لت ن : إن الشتيخ عبتد القتادس ثتتان 

اعة يمل  الكتاب لصاحل اجلماعة ليك ن من منش ساةا على ّراس عائر ثتب ومنش سات اجلماعة السابقة  واجلم
تت  بلتتك   اجلماعتتة اعتتتربت الكتتتاب ملكتتا للعماعتتة  تتته هلتتذا وامدتتته بكتتل متتا يلتتزم وبطتتايم متتن املستتاعدين ّو  رّّ
وحقا هلا  وه  ملا تنتازع معدتم وتترثدم ب يستّلم بتذلك واصتر علتى انته صتاحب احلتق يف الكتتاب ال ّت   ولكتل 

للعماعتة بتلتك األوصتاف الستيلة وحكمته يف وصتفه  -واهلل يففر لته–وجٌه  ولكنه اَطأ ب  شك وضلم وتسرع 
ذ  يدا بق ل احد يف صاحبه   دي من  عليدا بتلك األحكام القاعية اجلائرخ.!! وال شك ان هذه نزاعات ال يَم
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جتنَ ثتت م األيتتران بعضتدم يف بعتتت  ويتتد َالطتدتا بعتتت حظتت ض التنفَ ومشاّحتتتتات  واي الرجتتال املدتتذب  
 مما اعتيقنا انه ّلط! وب ندَل يف عمق التفاصيل. وإمنا حكمنا على الشيء املستيقن  قط 
 واهلل يعف  عن اجلميع مبنّته وثرمه.. آمني.

 

 اب  صديق 
 جزاثم اهلل َ كا العتضا ة هذا الشيخ األديب الفاضل.

 السمال الرياين: اين الشيخ من التألي  يف التأسيخ للعداد املعاصر  ويف ـ  بعت املسائل املعاصرخ التيت ب تعتط
حقدتتا متتن البحتت  ثتتالترتس متتري    تتأثرير اململفتتات  يتته جتتاءت ياصتترخ العتمتتاد اصتتحاهبا ثليتتةك علتتى النقتتل عتتن 
الفقداء ّ  املعاصرين دون البح  يف ادلة هذه املسائل والنظر  يدا من جدة اَت ف طبيعتة املعتاسك يف اجلدتاد 

 املعاصر عن السابق. 
هم يف األصتل اهتل بمتة ثنصتاسى مصتر والعتراق  هتل هتم اليت م اهتل السمال الرابع: ما ه  اَتياس الشيخ يف من 

عتبب يف  -بفت  امتنتاع متندم  -بد ع اجلزية والتتزام احكتام ا عت م والصتفاس -الي م  -بمة ام ان عدم إلزامدم 
تتا عتتن امل ضتت ع إال ان لتته تعلقتتا بتته متتن جدتتة عتتدم سبتتط اعتتتدداف   ستتخ عقتتد الذمتتة! )يتتد يبتتدو الستتمال َاسجك

 يف ب د املسلمني باملصلحة  قط(. النصاسى 
واوصتتي الشتتيخ بكريتترخ ا نتتتا   تتيعلم اهلل ان الستتاحة ـاجتتة ألمريالتته َص صكتتا متتع اعتقتتال اثريتتر املشتتايخ املميتتدين 

 بأنصاف املتعلمني واهل الفل .  -وال بد -للعداد   إن ترثْ   ستمأل 
 وجزاثم اهلل َ كا.

 
 اجلتتتتت اب : 

 صديق  ونسأل اهلل ان يعف  عنا وعنكم.جزاك اهلل َ ا اَي ابا 
التألي  يف التأسيخ للعداد املعاصر بثرت يف م س اجلزائتر متن هتذه األج بتة متا ويتع يل متن ماولتة لتذلك  ب تتر 
الن س حلد اذن ولعل اهلل من بتداسثدا برمحته ولطفه  ولعل اهلل ييسر بفضله الكتابة يف اشياء اَترى يف املستتقبل  

  يكم. وباسك اهلل
والتتألي  لعلتته متازال مبكتترا علتتى مريلتي   وانتتا اَشتتاه واتقاصتر عنتته  واعتتأل اهلل ان يعتني َمتتن هتتم َتٌ  متتين لستتد 

 الريفرات املشاس إليدا ّو ها  واهلل ثرمي  ويف امل ج د برثة إن شاء اهلل ملن اساد اخل  واالعتفادخ.
 ومنكم صاحل العمل وجنبنا مض ت الفنت.وجزاثم اهلل َ ا على التشعيع والنصح  وتقبل اهلل منا 

بالنسبة لسمالكم عن النصاسي "امل اطنني" يف بلداننا اذن ثمصر والعراق ّو ها هل هم اهل بمة او ال!  أبثر 
ان الشتتيخ س تتاعي طتته  تترّ  اهلل عنتته ـتت  هتتذه املستتألة يف ثتابتته إماطتتة اللريتتام  ويتترس اهنتتم )النصتتاسى املتت اطنني يف 
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بمة اذن  ولي  العلماء يزيدوهنا ـريدا وت ضيحا  ويد ثن  ُعتلتاتلُ  يبل عامني تقريبا من يبل  مصر( ليس ا اهل
 بعت اجملاهدين يف العراق عن هذه املسألة  أجبتدم مبا يأيت : 

 اعلم ان الكا ر ن عان : حريّب ّو  حريّب .
ين من اصنا دم : النستاء والصتبيان والشتي ا احلريّب مباح الدم واملال  ّ  معص ما .. هذا ه  األصل إال ما اعتري

الفانني واملرضى والزمو والرهبان يف الص امع واألجراء والف حني الذين ال شأن هلم يف العادخ يف يتال وال مماسعة 
 عياعية وحن ها وحن  بلك من األصناف ويف بعضدا َ ف وتفاصيل ال نطيل هبا.

   ة ان اع : ّو  احلريب معص م الدم واملال   وه   
النتتت ع األول : التتتذمي : وهتتت  ال ايتتتع تتتت  حكمنتتتا بذمتتتة وهتتتي عقتتتد ممبّتتتد يتتتد ع مب جبتتته اجلزيتتتة  واهتتتل الذمتتتة 

 واحكامدم يف اجلملة تعر  هنا.
الن ع الريتاين : املستأَمتتتن : وهت  التداَل إىل ب دنتا وعتلطاننا بأمتانا منتا  او َمتتن اعطينتاه حنتن األمتان حيت  ثتان 

 رب  ولألمان واحكام املستأمنني ايضا  روع وتفاصيل تعرف يف ملدا.ول  يف داس احل
الن ع الريال  : اهل العدد  ويد يسّمى الصلح وامل ادعة واهلدنة وحن ها.  دذا ثا ر بيننتا وبينته عدتد  دت  معصت م 

 الدم واملال بذلك العدد مّدخ اعتمراس العدد وبقاء ص حيته.
. هتذا ال َت ف  يته  تلّرص ان احلريّب عند الفقداء ، يعتا هت  متا ب يكتن متن اهتل الذّمتة وال العدتد وال األمتانا

 بني الفقداء.
 وإمنا اخل ف ثما بثرُت يف تفاصيل من يستريو من اعتحقاق القتل من اصناف احلربيني.

 ويف  روع يف مسألة األمان.
 ويف مسائل من مسائل احكام الذمة.

 والصلح وامل ادعة.ويف مسائل و روع اَرى من باب اهلدنة 
 وثلدا تعرف تفاصيلدا يف اب اهبا من ثتب الفقداء.

بالنسبة للعراييني النصاسى او اليد د او الصابلة ّو هم من األديان ّت  املستلمني  ممتن هتم متن اهتل العتراق متن 
 زمن ط يل م اطن ن عرايي ن   دمالء اسى انه يفصَّل يف امرهم : 

 ل بمة يعط ن اجلزية عن يدا وهم صاّرون للمسلمني  اي للسلطان املسلم. األصل يف همالء ان يك ن ا اه
ولكن باعتباس انته منتذ ازمتان ال وجت د لستطان مستلم علتى احلقيقتة يف العتراق ثمتا يف اثريتر بت د املستلمني   قتد 

ليبية انفتتر  متتع األزمتتان عقتتد بمتتتدم  بستتبب تتترك املستتلمني لتلتتك العقتت د وبستتبب الع ملتتة ومتتا تفرضتته القتت ى الصتت
 العاملية من مفاهيم ومن احكام ايضا ّو  بلك من األعباب املعرو ة.

وامتتا البحتت  اذن هتتل هتتم نايضتت ن لتلتتك العدتت د القدمتتة املتطاولتتة األزمتتان  ام بقتتي هلتتم مندتتا شتتيء يستتتحق ان 
 حيرتم!

  دذا ليَ اذن ه  املدم.
على عدده ومستعد ل لتزام بته  ويترى ان  مع ان الظاهر ان التفصيل ه  ال اجب   قد يك ن  يدم من ه  باق

 عيشه يف ثن  املسلمني َ  له وألهله وعش ته  وحيفظ له نفسه وماله وعيشه باحرتام .
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 ويد يك ن  يدم من يستفل الفرصة للكيد للمسلمني وال ي ف مع عدوهم بفضا وحقا على ا ع م واهله...!
ن  ألنته حيتتا  إىل ان نبتنّي للنتاس ان عتلطان ا عت م عتاد  دذا ثله واسد  ولكتن ثمتا بثترت لتيَ هت  املدتم اذ

من جديد واهنم مطالب ن بتتحديد َياسهم إما االعتتمراس علتى اجلزيتة التيت ثتان عليدتا ابتاؤهم  او س ضتدا ونقتت 
 عد دهم وبالتايل  ليَ إال احلرب والسي .

 يعط ن اجلزية  ع ك.  احلاصل اهنم يف األصل اهل بمة  آباؤهم واجدادهم البُتتعداء ثان ا
ضين ان هذا ه  ال ايع  وإن ثان حيتمل ان بعضتدم عتكن واعتت طن يف القترن األَت  متع االعتتعماس وب يك نت ا 

 من اهل الذمة عابقاك    دذا يُتنظر ايضاك.
لتيت املدم اذن انه ال وج د للعزية وال للسلطان الذي يأَذها مندم وحيملدم على مقتضى تلك العقت د القدمتة ا

دَل هبا آباؤهم يف بمتنا  وينبذ إليدم على ع اء  ومع بلك  لتيَ للمستلمني متع هتمالء عدتٌد جيتب ال  تاء بته  
  يما يظدر.!

 ولكين اسى ان ال يتسرّع اجملاهدون للقيام هبذا الدوس اذن!!
متن طتايتدم  ال داعي ألن يق م اجملاهدون هبذا التدوس.. ألنته يشتفلدم ويتدَلدم يف جبدتة جديتدخ ويصترف جتزءا

 يف شيء ليَ ه  اول ية اذن.
وليكتتت ا اجملاهتتدون متتندم بتتأن يعتزلتت هم ويكفتت ا شتترهم عتتن اجملاهتتدين وعتتن املستتلمني وال يقفتت ا متتع العتتدو احملتتتل 
 الصلييب واوليائه ضد اجملاهدين واملقاومة   إن  عل ا بلك والتزم ه  د  جيد ومقب ل مندم اذن ح  يفتح اهلل.

ي  اك مع اعدائدم الصليبيني واحلك مة املرتدخ ضد اجملاهدين  د  عدّو  ليترذوه عدواك  ولت  تتُتُصتتّ س ومن ساوا منه و 
 ان له بقية عددا  إنه ينتقت بذلك.. وهذا واضح.

وال بتأس ان يبتتادسهم اجملاهتتدون بتتأن يراعتل ا سؤوعتتدم وييتتاداةم ويق لتت ا هلتتم : حنتن ال نتعتتّر، ألحتتدا متتنكم متتا ب 
ّونا ضدنا  اترث نا وعتدّونا وثفت ا ايتديكم تستلم ا   متن تعتّر، لنتا  دت  عتدّو نستتبيح يتلته ويتتل متن تقف ا مع عد

 معه   وحن  بلك من اخلطاب.
  دذا جيد إن شاء ا هلل   وحيصل به  ذيل هلم عن حربنا   و ذيل بني  لات الكفاس.

 وه  إن شاء اهلل من السياعة احلكيمة.
 وال ي خ إال به ومنه نستمد الت  يق.واهلل اعلم واحكم وال ح ل 

 انتدى اجل اب.
 واخل صة : 

ان الذي يظدر ان همالء ليَ هلم عدد )بمة( يلزم املسلمني واجملاهدين احرتاُمتدا     نرى هلم عصمة ابتداءك يف 
تلتتك  اجلملتتة  ويتتد عر نتتا الفالتتب متتندم املتأثتتد اهنتتم ال يقتترون بتتذلك للمستتلمني  بتتل هتتم متمتتردون علتتى بقايتتا

 العد د التاسضية..!
ومتتع بلتتك  تت  نتتأمر بقتتتلدم إال إبا شتتاسث ا يف حربنتتا   حتت  يفتتتح اهلل  تت ى املستتلم ن  تتيدم سايدتتم ويكتت ن هلتتم 
معدم شأن  وبلك ل ج ه : مندا : عدم االنشتفال هبتم و تتح جبدتات واثتستاب اعتداء جتدد  يف حتني حنتن يف 

ومندا : االحتيا  ملا مكن ان يك ن من البعت القليل جدا إن  حاجة إىل تييد من مكن من الناس والط ائ  
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وجد ممن ال يزال يقتر ويرضتى بذمتة املستلمني  وب حيصتل منته نقتت لذمتته امل سو تة عتن آبائته إمنتا وايتع احلتال هت  
 التتذي جعتتل بلتتك العدتتد ثاملعتتدوم بالنستتبة إليتته  ومندتتا : ا بقتتاء علتتيدم لعتتل اهلل يدتتدي متتندم َمتتن يشتتاء  وحنتتن
لسنا مطالبني بقتل ثل ثا ر على الف س وعلى ثتل حتال  بتل حيت  ُسجتي للكتا ر ان يستلم وب يكتن هنتاك ضترٌس 
علتتى ا عتت م واملستتلمني يف ا بقتتاء عليتته تتتترَج  ترثتته  واألدلتتة علتتى بلتتك ثريتتت خ جتتدا  ثمتتا هتت  شتتأن اصتتتناف 

 الكا ر  يال اهلل تعاىل } إما منتاك بعتُد الكفاس ّ  املقاتلني  ويكفي يف بلك ا ،اع على ج از املّن على األع 
وإّمتتتا  تداء حت  تضتع احلترُب اوزاسهتا{  وحتدي  التذي اَترت  علتى النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم عتيفه ويتال َمتتن 

 منعك مين  إىل آَر القصة وهي يف الصحيح  وهلا نظائر يف الس خ النب ية   ّو  بلك ثري .
 واهلل اعلم وباهلل الت  يق.

 

 ال األا :عم 
abraham 

 شيرنا الفاضل حياك اهلل 
 ما حكم جمد ل الدين يف ب د الكفاس 

 نريد منك شيرنا الفاضل تأصي  شرعيا مبسطا 
 و الس م عليكم وسمحة اهلل وبرثته.

 
 اجلتتتتتت اب : 

ان يكتت ن  جمدتت ل احلتتال متتن حيتت  ا عتت م والكفتتر   معنتتاه التتذي ال يُتتتتعَرف هتتل هتت  ثتتا ٌر او مستتلم   يحتمتتل
 مسلماك ثما حيتمل ان يك ن ثا راك.
 والسبب يف ث نه ال يُعَرف شيلان : 

 اننا ال نعرف عينه )ال نعر ه بعينه(  نعرف إع مه او ثفره. -
 وانه ليَ عليه ع مات تدل على إع مه وال على ثفره داللة ياطعة او ّالبة. -

اوهلتتا حكتتم التتداس  وهتتذه متتن   ائتتد تقستتيم التتدوس إىل داس    دتتذا هتت  اجملدتت ل احلتتال   دتتذا يُرجتتع  يتته إىل اصتت ل :
ثفرا او داس إع م  يعطى حكم الداس  و انيدا األثريرية من السكان هتل هتم مستلم ن او ثفتاٌس   يعطتى حكتم 

 األثرير األّلب.
 وهذا ثله يف حال ب مكن التحري  ثَمن ي جد ميَتتتاك.

التحتتري  ومعتتو التحتتري : البحتت  والستتمال والتبتتنّي والنظتتر يف وامتتا إبا امكتتن التحتتّري  طريتتق معر تتة حالتته هتتي 
 الع مات والدالئل.

 ومعل ٌم ان مل بلك حي  اسدت معاملته.
 إبا عر   بلك  ددنا مسائل : 
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إبا تعتتاس، حكتتم التتداس متتع حكتتم األثريريتتة   بتتأن تكتت ن التتداس داس ثفتترا واثريتتر عتتكاهنا مستتلم ن متتري    متتا  -
 علم ان اعتباس األثريرية مقدٌم  وعليه يدل ث م اثرير الفقداء.العمل!  الظاهر واهلل ا

اجملد ل يف داس ا ع م وحي  الفلبة للمسلمني عدداك مك ٌم بإع مه  إال ان ت جتد ع متة تتدل علتى الكفتر  -
 اي تتمل انه ثا ر  بأن ي جد  يه شيء مما ه  عادخ من صفات الكفاس    يعب التحري  يه.

س الكفر وحي  الفلبة العددية للكفاس مك ٌم بكفره   إال ان ت جد ع مة تدل على إع مه اي اجملد ل يف دا -
 تتمل إع مه  يعب التحري  يه والتبني.

 وعليه تعرف ا جابة على عمالك.
 واما بسط ادلة هذه املسائل   يط ل     جع  يدا إىل الكتب.

 ء : لكن عليك ان تعرف ان اهم اص ل هذه املسائل اشيا
ما تقرس يف الشترع بأدلتة ياطعتة ثريت خ ان النظتر إمنتا هت  إىل الظتاهر   تنحن حنكتم علتى النتاس مبتا ضدتر لنتا متن  -

 حاهلم ونكل عرائرهم إىل اهلل تعاىل.
وج ب التبنّي والتحري يف م اضع االحتمال واالشتباه   واحلال اننا متاج ن إىل معر ة حال الشرص ملعاملتة  -

ى إالَتتْيُكُم هلل تعتتاىل : }يَتتا اَيتَُّدتتا الَّتتذايَن آَمنُتت ْا إاَبا َضتتَربْتُتْم يفا َعتتبايلا اللّتتها  َتَتبَتيتَّنُتت ْا َواَل تَتُق لُتت ْا لاَمتتْن اَْلَقتتلنتتا معتته  يتتال ا
نْتَيا َ عانتتَد اللّتتها َمفَتتاتاُ َثرياتت ٌَخ َثتتَذلاَك ُثنتتتُ  نتتاك تَتْبتَتفُتت َن َعتتَرَ، احْلَيَتتاخا التتدُّ تتَ َم َلْستتَ  ُمْمما م م تتن يَتْبتتُل َ َمتتنَّ اللّتتُه َعلَتتْيُكْم السَّ

با ا {النساء ََ َا تَتْعَمُل َن   94 َتَتبَتيتَُّن ْا إانَّ الّلَه َثاَن مبا
 ياعدخ تفليب الفالب. -
 ان ا ع م يعل  وال يُتتعلى. -
ال ان هنتتاك اشتتتياء يُتتتتتحكم هبتتتا بإعتتت م الشتتترص متتت  اتتتى هبتتتا ثالشتتتدادتني والصتتت خ وحن هتتتا  وهنتتتاك اشتتتياء  -

يُتتحكم هبا له با ع م  لكن جيتب عنتدها التحتري والتبتنّي وهتي الع متات واألمتاسات احملتملتة  عت مه  ثإيرائته 
 الس م تية املسلمني  وثلباعه لباس املسلمني وزيدم وحن  بلك.

 وباهلل الت  يق.

 

 عمال األا :
abotorab 

 .السمال الريال  : ماتق مكم ملريل عمليات عمان الفنادق
 السمال الرابع : الروا ت هل تروهنم ثفاس اصلي ن ام مرتدين عن الدين.

 السمال اخلامَ : ماتق مكم لرعالة الشيخ اّب مصعب الزسياوي حفظه اهلل االَ خ.
ويف االَتت  حنتتيلكم اىل هتتذا التترابط للتعليتتق عليتته متتن يتتبلكم هتتذا حستتب التعربتتة اجلداديتتة التت  مسعنتتا هبتتا عتتنكم 

 حفظكم اهلل.
alhesbah.org/v/showthread.php?t=63656 



 

 346 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

 والس م عليكم وسمحة اهلل وبرثاته.
 

 اجلتتتتت اب :
 عملية  نادق عمان تقدم الك م ح هلا.

والروا ت َمن ثفرناه متندم  دت  مرتتٌد   وهتذا هت  الفالتب  تيمن نكفترهم متندم  ألننتا ال نكفترهم بأعيتاهنم ،يعتا  
 نفصل  يدم.ثما يد ُعتراَف   وه  الصحيح  بل 

وحيتمل احلكم على بعضدم بأهنم ثفاٌس اصلي ن إبا تبني لنا اهنم نشأوا منذ ازمان متطاولة على الشرك والكفر    
ثمن ينشأ مندم على عبادخ اضرحة األئمة وما شابه بلك من الكفر والشرك الصريح ويك ن آباؤه واجداده ممن  

 متعه.ثان ا ثذلك   دذا احلكم عليه بأنه ثا ٌر اصلّي 
 واهلل اعلم .

واما سعتالة الشتيخ ايب مصتعب األَت خ    لعلتك تقصتد ث مته سمحته اهلل وسضتي عنته عتن الرا ضتة وثانت  بعنت ان 
"هل اتاك حدي  الرا ضة"  دي جيدخ يف عم مدا جزاه اهلل َ ا   ،ع  يدا ما يبني ويكش  لشتباب ا عت م 

م  وهناك بعت امل حظات البسيطة التفصيلة ال تم ر ثري ا علتى حقيقة همالء املاسيني املتزنديني و ضحدم وعرّاه
رضتته  وهتتي متتن متت اسد النظتتر   ومندتتا مستتألة القتت ل بتتأن إيتتران ومريلدتتا حتتزب اهلل هتتي   كتترخ امل ضتت ع الرئيستتية ّو

ق انه صنيعة ّربية او يد دية وان امرهم ال يعدو ان يك ن "َترييلية " او "مسرحية"    دذا ال اساه ص اباك   بل احل
ال َترييلة وال مسرحية وان الكفاس والزنادية لكل مندم اّترا، واهتداف واجنتدات واعترتاتيعيات حقيقيتة تتقتاطع 
وتلتقي احيانا وحيصل بيندم النزاع احيانا ثما يتنازع عائر الكفاس     اسى اجلزم بالق ل بأن هذا الذي نتراه ثلته 

ما ع اه مما يُتت ّهم   تإبا ثتان البتد متن إبتراز االحتمتال  لنقتل : مسرحية بل نرثز على الشيء البنّي الرياب  وندع 
 وحُيتمل ثذا  وال يبُعتتد ثذا مري .

واما القدس املستيَقن الذي ال حنتا  بعده إىل ث م عن مسرحية او ّ ها  د  : ان هتذا احلتزب املتزنتدق املستمى 
ئفّي متزنتتدق مشتتترٌك   وهتت  عنتتتدنا حتتزُب ثفتتترا زوساك ـتتزب اهلل انتته صتتتنيعة إيرانيتتة عتتت سية   دتت  حتتتزب سا ضتتي طتتتا

وطائفتتة ثفتتر  هعتتنٌي متتن عتتفاح التتروا ت وزنديتتة النصتت ية املرتتتدين  ولتته اجندتتته واهدا تته املعرو تتة وهتتي يف اهتتم 
نقاطدتتا : نصتتر التتدين الرا ضتتي الشتترثي الطتتائفي علتتى ديتتن ا عتت م التتذي بعتت  اهلل بتته ممتتداك صتتلى اهلل عليتته 

 عاعّي هلذا احلزب  وثل ما عداه  إمنا ه  َادم هلذا الفر، ومساعٌد.!!وعلم  هذا ه  اهلدف األ
  حرهبم  عرائيل هي لتحقيق هذا اهلدف  وثل براجمدم واعماهلم هي لتحقيق هذا اهلدف.

ولتتذلك  تت  عتتدّو هلتتذا احلتتزب الكتتا ر علتتى احلقيقتتة وعلتتى التأبيتتد إال اهتتل الستتنة التتذين هتتم اهتتل ا عتت م علتتى 
ل الستتنة هتتم العتتدّو األول واحلقيقتتي لرا ضتتة إيتتران وحلتتزهبم اهلعتتني  وثتتل اعتترتاتيعياةم م سهتتا يدتتر احلقيقتتة    أهتت

ونصر الدين الرا ضي املبدل ال ضعّي  -ال يدسهم اهلل على بلك–اهل السنة وماسبتدم ودحرهم والقضاء عليدم 
 ماعة.الطائفي اجمل عّي عليه  وإح له مل ا ع م الذي عليه اهل السنة واجل
 يف ا ناء بلك هم حيتاج ن إىل ان يتكلم ا عن  لسطني ويتبن ا يضيتدا.!!

 ويتحتاج ن ان يك ن ا "مقاومة" وير ع ا شعاسات اهلل اثرب واجلداد وما إىل بلك.



 

 341 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

 ويتحتاج ن إىل الكري  من التقية والكذب الذي ه   صصدم واخلداع للشع ب ا ع مية..
لتى احلقيقتة  ت  متانع عنتدهم متن التحتال  والتتنَي والتت ادد متع الزناديتة واملرتتدين وهم ال ديَن هلتم وال ت حيتد ع

تت هم وحتت  اليدتت د والنصتتاسي يف عتتبيل تقيتتق هتتد دم الكبتت  املتتذث س )القضتتاء علتتى  متتن النصتت ية والعلمتتانيني ّو
 اهل السنة وان حيلّت ا هم مّلدم يف القيادخ ا ع مية(.

 دهم اي مشكلة.!هم مستعدون لكل بلك  ليَ عن
 ألهنم ال دين هلم   ال ت حيد لرب العاملني  وال نظر إىل اهلل والي م اذَر.

ويتتتد حُيتمتتتل انتتته يف ويتتت  متتتن األويتتتات شّعتتتتتع  بعتتتت األطتتتراف الفربيتتتة الصتتتلييية او اليدتتت د ييتتتام هتتتذا احلتتتزب 
ال شك ان جيمع اطراف الكفرخ  الرا ضي او ييام   سخ اخلميين  ملا ساوه او ت يع ه من مصاحل هلم يف بلك  لكن

 والزنادية لكل مندم اعتق له ومصاحله.
وحنتتتن ـمتتتد اهلل معلتتت ٌم عنتتتدنا ومتقتتترس عنتتتد ائمتنتتتا األَيتتتاس احملققتتتني ان هتتتمالء التتتروا ت وإن ب نكفتتترهم ،يعتتتا 

يتتتتاك   بأعياهنم )اي ثل من ينتسب إليدم( ونفصتُل  تيدم   وهت  الصتحيح ثمتا بثترُت  ولكنتا نستّميدم حزبتاك ثفر 
ثمتا -ونعلم ان الكفر  يدم والزندية ثريٌ  جداك   وسؤوعدم ثفاٌس زنادية ال شك  تيدم   ت  يكت ن الرا ضتّي يتط 

 إال جاه ك او منا قا يف الباطن زنديقا. -يال ابن تيمية سمحه اهلل
 يستتمع ا متتا عنتتد اهتتل واجلدتل يُتصتتّ س يف عتت ام املنتستتبني إلتتيدم ممتتن نشتتموا علتتى هتتذا املتتذهب وال يعر تت ن ّتت ه وب

 احلق من العلم واهلدى والن س  واما ائمتدم وثرباؤهم وسؤعاؤهم    يك ن ن إال منا قني وزنادية.!
 نحن نبنّي بلك للناس  ونشرحه هلم   ونكش  هلم حقيقة همالء الق م  واّراضدم اخلبيريتة اخلسيستة  مبتا يفتتح 

متتا يشتتتمل عليتته هتتمالء القتت م متتن الكفتتر والشتترك بتتاهلل تعتتاىل اهلل بتته متتن البيتتان والتفدتتيم  ون ضتتح ألهتتل الستتنة 
 وا حلاد والزندية واملروق من الدين لميع ان اعه.

  دذا القدس ثافا يف نظري   دون احلاجة إىل الق ل بنظرية املسرحية.
  دذا سايي   وه  عندي ص اٌب حيتمل اخلطأ   واهلل اعلم واحكم.

 واعتففر اهلل من ثل بنبا .
 التعليق على ما يف الرابط املذث س  أعتذس عنه اَي الكرمي   ألن األمر يط ل. واما

 وجزاثم اهلل َ ا.

 

 عمال األا : طالباين 
 احسن اهلل إليك ياشيرنا الكرمي 

/ ماسايك يا شيرنا يف تف  املناه  الدساعية يف ب د احلرمني وبلك خبذف بعت امل اضيع مريل بتاب اجلدتاد 1س
ل الء والرباء وثذلك وهت  األهتم عتدم تكفت  اليدت د والنصتاسى ! وهتل تنصتح نا بتأن نتدسس ابنائنتا وثذلك باب ا

 يف املداسس هذه ! ونريد منكم النصيحه يف هذا األمر باسك اهلل  يكم ! وما احلكم يف بالك!
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 )وثل هذا األمر جاء حسب اوامر امريكا ساس الكفر ونفاق( 
 

 اجلتتتتتتت اب :
يف ب د احلرمني ومصر ّو ها من ب د املسلمني بأوامر متن اليدت د والنصتاسى وعلتى ساعتدم امريكتا  تفي  املناه 

يتتد تكلتتم  يتته الكريتت ون متتن اهتتل العلتتم ونقتتدوه وبّينتت ا متتا  يتته متتن طاعتتة الكفتتاس ومتتن تتتركا ألمتتر اهلل تعتتاىل ودينتته 
ا ألعداء اهلل.  سضَ 

 ئنة  اَزاها اهلل.! دذا األمر ه  من ،لة خمازي هذه احلك مات اخلا
نعم املناه  الدساعية تتتا  دائمتا إىل مراجعتة وتعتديل وتطت ير وتكميتل عتعيا لل صت ل إىل ا ضتل الصتيغ والطترق 
لتتتدسيَ الت ميتتذ وتربيتتة التتنشء  علتتى و تتق متتا يرضتتي اهلل تعتتاىل  وهتتذا البتتد ان يكتت ن بأيتتدي املستتلمني وبكامتتل 

 ن العلماء واملرّبني واهل اخلربخ والبص خ والتق ى.حريتدم واَتياسهم  وعلى ايدي اثفاء مندم م
امتتتا دعتتتاوى ا صتتت ح والتفيتتت  التتتيت يتبناهتتتا الزناديتتتة العلمتتتاني ن وينتتتادي هبتتتا بعتتتت املفتتتت نني املنتتتا قني متتتن زبانيتتتة 
الستت طني  عبتتدخ الدولتتة والتتدنيا   دتتذه مر  ضتتة ساعتتاك  وهتتي ليستت  إصتت حاك بتتل هتتي إ ستتاد متتت  واؤ يتتأيت 

من املفسدين!! }وإبا ييل هلم تفسدوا يف األس، يال ا إمنا حنن مصلح ن اال إهنم هم املفسدون ولكتن الص ح 
 ال يشعرون{.

 لكن الدولة الي م هلم..!
وحنن ماض ن يف جدادنا هلم  وال نتزداد ثتلَّ يت ما إال يقينتاك ب جت ب جدتادهم  حت  يفتتح اهلل بيننتا وبيتندم بتاحلق  

 مد هلل سب العاملني  نسأله عز وجل الريبات يف األمر والعزمة يف الرشد.وه  َُ  الفاتني  واحل
 واما تدسيَ األوالد يف مداسس هذه الب د    دذا ضتل  من بلد إىل آَر ومن حالة إىل اَرى.

 ينظر يف ثل حالةا وثل بلد وما  يدا من مناه  دساعية  ويُترتاس األثرير تقيقتا للصت ح ولت  متع بعتت املفاعتد 
لقليلتتة التتيت مكتتن الفلتتب عليدتتا بطتترق اَتترى   تتإن ثانتت  املفاعتتد ّالبتتة طاّيتتة  ليتترتك ا نستتان تلتتك املتتداسس ا

 وليبح  عن َياسات اَرى ألوالده  وليستعن باهلل على ثل حال.
ويف الفالب َص صاك يف ب د احلرمني  لم يصتل األمتر لدسجتة ان منتع ا نستان اوالده متن الدساعتة يف مداسعتدا  

.! بتتتل يرعتتتل اوالده إىل املتتتداسس يتعلمتتت ن   ويتعاهتتتدهم هتتت  بالرتبيتتتة والت جيتتته والتنبيتتته علتتتى اخلطتتتأ واخللتتتل  ال.
وتفدتتيمدم متتتا يلتتتزم يف ثتتتل مرحلتتتة علتتتى متتتا يناعتتبدم وتستتتت عبه عقتتت هلم ويلتتت هبم  وينتفعتتت ن بتتته   وال يستتتتععل  

وبيتندم ا جت ل واحملبتة والريقتة  ويف ثتل بلتك علتى وليكن يدوخ هلم ومعلماك  انيا ومرجعا  ابتاك   ي ام الع ية بينته 
األا املسلم ان يتفقه يف طرائق الرتبية لألوالد ويقرا يف هذا الباب بعت الكتب النا عة  ويسأل اهل العلم يف ما 

 يشكل عليه من الفروع  يدا  واهلل يفتح عليه وي  قه.

 

 عمال األا : اب  عبد اهلل املداجر :
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وعنتده حستابات  -التعتاسخ -ه  : ما نصيحتك لشاب  تح لته بتاب سزق علتى مصتراعيه  عيرنا الفاضل عميل
تقتت ل انتته متتن عتتنة اىل عتتنتني مكتتن ان يصتتبح معتته ساس متتال البتتأس بتته ض لتته هتتذا املتتال ان يضتتعه يف تصتترف 

َ   اجلدتتتاد واجملاهتتتدين . ولكتتتن يف نفتتتَ ال يتتت  تيستتتر لتتته طريقتتتا للدعتتترخ وإعتتتداد العتتتدخ ومنازلتتتة الكفتتتاس بتتتالنف
 مالتتذي تنصتتحه بتته هتتل يتتذهب ألس، اجلدتتاد ام مضتتي يف جتاستتته ليستتررها للعدتتاد واجملاهتتدين يف عتتيبل اهلل . 

 ا يدونا باسك اهلل بكم .
 اَ ك يف اهلل اب  عبد اهلل املداجر.

 
 اجلتتتتت اب :

 نسأل اهلل تعاىل ان يفتح علينا وعليك وعليه وعلى عائر املسلمني من اب اب سمحته.
ل نظتتر    األصتتل ثمتتا بثرنتتا ان اجلدتتاد بتتالنفَ واجتتٌب علتتى ،يتتع املستتلمني حتت  تصتتل الكفايتتة متتن هتتذا متت

الرجال املقاتلني  لد ع العدو   من ثان اجلداد واجملاهدون حيتاج ن إليه   اجٌب عليه النفت  إلتيدم بنفسته   وإال 
  لينظر ثي  يعيندم ويك ن مع القا لة.

 تقٌل.ثما ان ا عداد واجٌب آَر مس
وايضا اجلداد حيتتا  إىل املتال ثمتا حيتتا  إىل عتائر املرا تق األَترى اخلادمتة لته  وال مكتن للمعاهتد ان جياهتد يف 
ميتتتتدان القتتتتتال ويتتتتنعح ويتتتتمدي اهلتتتتدف املتتتتأم س بتتتته  إال ان يكتتتت ن وساءه اجدتتتتزخ متتتتن التتتتداعمني باملتتتتال وا عتتتت م 

 اك ح  تسّد احلاجة.واخلدمات ّو ها  وواجب على املسلمني القيام بذلك ايض
  دذا األا إن ثان يستطيع ان يشاوس اجملاهدين ويعرف املطل ب  دذا جيد.

 او بعت اهل العلم ممن يتصل هبم ويعر  ن حاله .
وايضا استباطه باجملاهدين او بأهل العلم ه  ثالضمانة له واملعني له  ح  ال   نته نفسته  والقلت ب بتني إصتبعني 

دتتا ثيتت  يشتتاء   نستتأل اهلل تعتتاىل مقلتتَب القلتت ب ان يريبتت  يل بنتتا ويلتت بكم علتتى دينتته.. متتن اصتتابع التترمحن يقلب
 آمني.

تتنه ولته  وإال  ليعتدد يف النظر على اعاس : اين األ ضل واأل يد لنصرخ ا ع م واملسلمني  ممتا يقتدس عليته وحيسا
ولينتت  اخلتتَ  دائمتتاك وليعتتزم علتتى  يتته  رصتتة جيتتدخ م اتيتتة   ال علتتى اعتتاس "األسيتتح" واألحتتب للتتنفَ )التشتتّدي(.! 

الكت ن حيت  حيتبُّ اهللُ  عتتز وجتل  وليستترر اهلل تعتاىل  ذ يت ثتتل علتى اهلل يف  عتل متا تتترجح لته متن النظتر علتتى 
 األعاس املذث س.

 ونرج  بذلك انه ادى الذي عليه   واهلل اعلم   واهلل عز وجل يففر لنا ولكم.

 

 عمال األا : عبد اهلل ج اد :
 هلل ثل َ  وحفظكم اهللجزاثم ا
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 وجزى اهلل إَ اننا مشريف احلسبة َ  اجلزاء
متتا سايكتتم يف مق لتتة إن دولتتة ا عتت م مكتتن ان تقتت م بتتدون جدتتاد  حيتت  هنتتاك بعتتت ا َتت خ ضطتتئ متتن  - 1

 يق ل ال حل إال باجلداد ويق ل له ما تقدم
   ل  نفرت األمة ثلدا هل مكن هذا!هل ترون اجلداد  ر، عني الي م وهل ترون نف  االمة ثلدا وثي - 2
 ما ي لكم يف مق لة ال يفيت ياعد جملاهد - 3
متتتا ساي حضتتترتك يف مناشتتتدخ التتتدثت س امتتتن حفظتتته اهلل للعتتتيش الباثستتتتاين ان يريتتت س علتتتى برويتتتز مشتتترف  - 4

 اخلائن!
 

 اجلتتتتتت اب : 
ي تعتاين منته األمتة جتراء عتيطرخ حك متات : ي ل من يق ل : ال حتل إال باجلدتاد   املتراد بته للتب ء التذ 1الفقرخ 

 الردخ   دذه البد من جدادها  وهذا صحيح إما ثليا او اّلبيا.
ومن يال إن دولة ا ع م ال تق م إال باجلداد  دذا ايضاك صحيح   لكنه اّليّب   وال بتأس بإط يته علتى اعتاس 

طتت ق  ومعتتو ييتتام دولتتة ا عتت م باجلدتتاد لتته انتته اّلتتيّب  ومعتتو اجلدتتاد هنتتا القتتتال ثمتتا هتت  معتتو اللفتتظ عنتتد ا 
وجدان : ال جه األول : اهنا ال تق م ابتداء للمسلمني دولة إال باجلداد يف عبيل اهلل  ويّل ان ت جد دولٌة مسلمة 
بتتدون جدتتاد. وال جتته الريتتاين : اهنتتا ال تقتت م مبعتتو ال تستتتمر يائمتتة  ابتتتة إال باجلدتتاد يف عتتبيل اهلل ألن اجلدتتاد هتت  

لبدتتتا األعتتتداء حتتتا مي األمتتتة والدولتتتة املستتتلمة  وهتتت  عمتتتاد عتتتلطاهنا وعزةتتتا   تتتإبا ترثتتتته اهنتتتاست واصتتتاهبا التتتذل ّو
 واعت ل ا عليدا  وهذا صحيح مدل ٌل عليه بأدلة القدس والشرع الكري خ.

ا اي ومتن يقتت ل إن دولتتة النتتيب صتتلى اهلل عليته وعتتلم يف املدينتتة يامتت  بتتدون جدتاد  ألن اجلدتتاد شتترع بعتتد ييامدتت
بعد اهلعرخ إىل املدينة  والدولة يام  هبعرته   دذا وإن ثان ضاهره يبدو صتحيحاك لكتن ال ينبفتي االعترتا، بته  
ألنتتته يابتتتل للبحتتت  بتتتأن يقتتتال : ال وجتتت د للدولتتتة مبعناهتتتا الكامتتتل يبلتتته  والنتتتيب صتتتلى اهلل عليتتته وعتتتلم هتتت  إمتتتام 

رد اهلعترخ مقرونتاك هبتا    ويتد ييتل إن آيتات احلت  : املستلمني وهت  دولتتدم و لتتدم حيت  ثتان  واجلدتاُد شترع مبعت
}ابن للذين يقاتل ن بأهنم ضلم ا{اخل نزل  متع َترو  النتيب صتلى اهلل عليته وعتلم مدتاجراك متن مكتة إىل املدينتة  

  يحتمل اهنا نزل  يف طريق اهلعرخ او بعد ال ص ل بزمن يس ا.
  وسواه ا متتتام امحتتتد والرتمتتتذي   ويتتتال حتتتدي  حستتتٌن   ممتتتا وسد يف عتتتبب نزوهلتتتا متتتا سواه ابتتتن جريتتتريف تفستتت ه 

تت هم : عتتن ابتتن عبتتتاس يتتال: لتتتما َتتر  النبتتتّي صتتلى اهلل عليتته وعتتلم متتن مكتتة يتتال ابتت   والنستتائي وابتتن حبتتان ّو
َن بأنّتُدْم بكر: اَرج ا نبتيدم  إنا هلل وإنا إلتيه ساجع ن  لتيدلُكّن   يال ابن عبتاس :  أنزل اهلل : اُباَن لّلذايَن يَقاتَل  

ضُلاتُم ا َوإّن الّلَه َعلتتى َنْصتراهْم َلَقتدايٌر يتال ابت  بكتر :  عر ت  انته عتيك ن يتتال   يتال ابتن عبتاس : وهتي اّول آيتة 
 نزل  يف القتال.اهت

ومتتا يتتذثر متتن ييتتام بعتتت دول للمستتلمني يف التتتاسيخ بتتدون جدتتاد )يتتتال وحتترب( ثمتتا يف بعتتت نتت احي جنتت ب 
ر  ب ا ريقيا   تلك ثان  يف ّالبدا يبائل تدَل ا ع م بستبب االحتكتاك باملستلمني شرق آعيا ويف اواعط ّو
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ت هم متن املدتاجرين  ويستتمر هلتا ملكدتا وحكمدتا علتى إيليمدتا وناحيتدتا ذ تتكت ن الدولتة  الدعاخ من التعاس ّو
 بعد    تستفين عن اجلداد..

 ة. احلق ان اجلداد ه  ي ام عز وَتكني واعتمراس الدولة املسلم
وعلتتى ثتتل حتتالا ال مشتتاحة   وال يلتتزم اخلتت ف يف بلتتك   وال اساه ممتتا ينبتتين عليتته شتتيء مدتتم متتن العمتتل  ألن 
ال اجتتب النظتتر يف األدلتتة التفصتتيلية ملعر تتة األحكتتام الشتترعية العمليتتة يف ثتتل متت سد تكليتت   وامل  تتق َمتتن هتتداه اهلل 

 واهلمه سشده  وما النصر إال من عند اهلل.
 م على ث ن اجلداد  ر، عني وما نرى يف معو بلك تقدم يف األج بة السابقة  وبتاهلل الت  يتق  : الك 2الفقرخ 

واخل صة ان اجلداد واجٌب الي م على املسلمني ،يعا النعقاد ا ،اع على ان العدّو الكا ر إبا نتزل بتأي ناحيتة 
او يّصتتروا ونكلتت ا اتستتع  تتتر،  متتن اس، املستتلمني  يعتتب علتتى اهتتل تلتتك الناحيتتة د عتتته  تتإن ب مكتتندم بلتتك

 اجلداد إىل َمن يليدم ذ َمن يليدم إىل ان تصل الكفاية  ول  عّم  رُ، العني األس، ثلدا.
 والعدو اذن نازل بالعقر ..

!..  واجزاء متفرية ثب خ من ب د ا ع م متلة من يبل العدو الكا ر منذ ازمانا
 واملرتدون حيكم ن معظم ب د ا ع م.! 

 جلداد  ر، عني على املسلمني مبقتضى هذا الدليل ال إشكال  يه. ا
وألن اجلدتتتاد اذن لتتتيَ جمتتترد معرثتتتة متتتدودخ تنتدتتتي وتنحستتتم بتتتأن ينفتتتر النتتتاس أليتتتام  يتتتد ع ا العتتتدّو ويرتتتتاح ن 
بعتتدها!! بتتل هتت  )اجلدتتاد( عمتتل متكامتتل ط يتتل التتنفَ مستتتمٌر إىل متتا شتتاء اهلل حتت  حيصتتل  لتتيص عتتائر بتت د 

واألعتتاسى   وهتت  متتتا  بالضتتروسخ إىل املتتال والتتدع خ وا عتت م وعتتائر اخلتتدمات املستتاعدخ   تت  بتتد ايضتتاك  ا عت م
 من ان يتفرّغ بعت املسلمني هلذه األعمال...!

من اجل بلك يلنا إن ال اجَب على ثل مستلم الستعي يف هتذا اجلدتاد وبتذل املستتطاع ـستب حالته ومتا يناعتبه 
 ح له يف ويته ومكانه و رصته.وما يُتتطلُب منه وما يتا 

 ويلنا إن هذا ه  معو ي لنا : احلق بالقا لة.
 واهلل املستعان.

 أما نف  األمتة ثلدتا  اي للعدتاد بتالنفَ واليتد يف عتاحات القتتال   دتذا ّت  ممكتن وهت  ممتا تيلُتته العتادخ واهلل 
 مندا.اعلم  وليَ مما حُيتا  إليه  وال لنف  اثريرها  لكن القدس الكايف 

 ومادام املسلم ن مقصرين والكفاية ّ  حاصلة لد ع العدّو  ا ذ الحق لكل َمن يّصر..!
 وَمن يام مبا يتتَدَس عليه وبذل جدده )حلاتق بالقا لة(  قد برئ وعلم إن شاء اهلل.

 واهلل املستعان   وبه عز وجل الت  يق.
يدتتا  وإمنتتا متتراد القائتتل هلتتا : ان املفتتيت جيتتب ان يكتت ن : عبتتاسخ "اليفتتيت ياعتتٌد جملاهتتدا" ليستت  علتتى إط  3الفقتترخ 

عاس ا ب ايع ما يفتيت  يته وَمتن يفتيت هلتم   متن ب يكتن عاس تاك باجلدتاد جمربتاك لته او ثتاجملرب لته بقربته منته ومتن اهلته 
ي  تتق ومبتابعتته لشتتمونه وحستتن الع يتة بتته   تت  يستتتطيع ان يفتيت يف امتت س اجلدتتاد  وإبا  عتتل  ستيرطئ ثريتت اك ولتتن 

 به.!
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وهلذا يال شيخ ا ع م : وال اجب ان يُعترب يف ام س اجلداد براي اهل الدين الصتحيح التذين هلتم َتربخ مبتا عليته 
تذ بترايدم وال بتراي اهتل التدين  اهل الدنيا   دون اهل الدنيا التذين يفلتب علتيدم النظتر يف ضتاهر التدين   ت  يَم

 الذين ال َربخ هلم يف الدنيا".اهتت
بعتتت النتتاس بالعبتتاسخ املتتذث سخ ان يق لتت ا إن القاعتتد عتتن اجلدتتاد يعتت داك ّتتَ  معتتذوسا  يتته  ثتتاملترلفني  ويتتد يقصتتد

القاعدين عن اجلداد ال اجب املتعيّتن عليدم   وثاملريبطني عن اجلداد واملرجفني واملرذلني من اهل الدعة والقعت د 
هدم ال يفتت ن للمعاهتد يف عتبيل اهلل  وال يُتتتسمع والراحة وحب الس مة   ومن املنا قني العليمتي اللستان واشتبا

 هلم ي ٌل يف مسائل اجلداد  وهذا حق ب  شك.!
وإبا ثتان العالتاتتتُم معتتذوساك يف يعتت ده وهتت  متتن اهتتل اخلتت  والصتت ح والنصتتح للمستتلمني   تت  يشتتمله بلتتك  ولتته ان 

 اهدين ثما يلنا يف اول الك م.يفيت ويتكلم مبا يريه اهلل   بشر  ان يك ن عاس ا بأح ال اجلداد واجمل
 واهلل اعلم .

: مناشتتدخ التتدثت س امتتن حفظتته اهلل للعتتيش الباثستتتاين بتتأن يريتت سوا علتتى برويتتز مشتترف  عياعتتة جيتتدخ  4الفقتترخ 
وحكيمة  يما نرى واهلل اعلم  وال يلزم مندا انه يرى همالء العساثر )جيش الدولة الباثستانية( اناعتاك اَيتاساك وال 

ولكندا عمٌل عياعّي مشتروع  حت  لت  ثتان املراطتتَبني ثفتاساك   و ائدتته : الترتذيل بتني  لتات العتدو  ّ  بلك 
جن ده وييادته  وتريك واعتندا، بعت َمن بقي  يدم ٌَ  من ا راد اجليش   وإضداس االهتمام هبتم والرمحتة ملتا 

ضتعاف عتذسا هلتم  يمتا هت  وايعت ن  يته هم  يه من اعتضعاف )وإن ب يك ن ا معذوسين بستببه   لتيَ هتذا االعت
من  س قا او ثفرا(  وثل بلك مقرون بالعمل العسكري اجلدادي يف امليدان   دي َط   مت ازية  وايل  ائدتته 
: ثسر ش ثة األعداء يف حربنتا وتت هني عتزائمدم وانقمتاعدم داَليتا ونفسيّتتتا بتأن يلتفتت ا إىل هتذا األمتر ويتفكتروا 

 يحتتدد بلتتك يف نف عتتدم ثرهتتا متزايتتداك لقيتتادةم اخلبيريتتة احلقتت خ الفاعتتدخ   -علتتى األيتتلبعضتتدم – يتته ويتتتأمل ا 
ص صاك الشعب الباثستاين حي  يعلم ن ان اجملاهدين  ونف سا مندا.! ثما ان  يه  ائدخ من جدة ،د س األمة َو

 علك ه  وهذا مدم.حاول ا وبذل ا النصح واعذسوا إىل اوللك العساثر وب يرتث ا عبي  إىل دع ةم إال 
 واهلل اعلم.

 وباجلملة  دذا مما يدَل يف السياعة الشرعية اليت مبناها على عدم خمالفة الشريعة.
 واحلمد هلل سب العاملني.

 

 عمال األا : شسيبل :
: نريتتتد متتتن  ضتتتيلتك ان تنصتتتح االَتتت ه التتتذين يستتتتعدون اىل اجلدتتتاد وب تتتتأتى الفرعتتته خلتتترجدم اىل اجلدتتتاد متتتا 4

 ن ! وما االعداد الذى يناعبدم !دوسهم اال
: هل لديك من نصائح امنيته ل َت خ التذين يتدع ا اىل اجلدتاد وهتم ىف ب دنتا االعت ميه ! وثيت  يتعتامل ا متع 1

 العلماء املترازلني الذين يريبط ن املسلمني عن اجلداد ! نرج ا االعتفاضه!



 

 353 

 "حفظة هللا"لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية هللا 
 

 
 اجلتتتتت اب : 

ه األج بتة نصتائح لإلَت خ التذين ب تتن هلتم بعتد  رصتة اللحتاق اَي الكرمي   تقدم يف اثرير من جت اب متن هتذ
بستتاحات اجلدتتاد  وثتتذلك تكلمنتتا علتتى بعتتت النصتتائح األمنيتتة   لعلتتك تراجتتع متتا بثرنتتاه يف متت س اجلزائتتر  ويف 

 م س ا ع م  مري   نسأل اهلل لنا ولكم الت  يق.
طاّ تيتة ب ليستية   عليتك بقتراءخ متا ثتبته الكريت   وخبص ص النصتائح األمنيتة للشتباب يف بلتداننا احملك متة بأنظمتة

 من ا َ خ املترصصني يف هذا اجلانب  وه  منش س على الشبكة.
واهم شيء ان يتحلي الشاب باجلتاتتّد والشتع س باملستمولية ومعر تة حعتم القضتية وانته هت  )الشتاب املستلم( شتيء 

ذس واالحتيتتتا  واألَتتتذ باألعتتتباب ومتتتن اأدتتتا عزيتتتز  تتتني  ومعر تتتة عتتتدّوه ايضتتتاك  وعتتتدم التدتتتاون  ويستتتتعمل احلتتت
الكتمتتتان للمعل متتتات   املعل متتتة علتتتى يتتتدس احلاجتتتة بتتتل الضتتتروسخ  ثتتتل بلتتتك متتتع الت ثتتتل علتتتى اهلل واللعتتت ء إليتتته 
واالعتعانة به     ضاف إال من اهلل  وال يقعده َ ف عدوه عن العمتل بطاعتة اهلل  لكتن متع التلطت  والتتفطن 

َّ لل صتت ل إىل املطلتت ب  وجيتنتتب واألَتتذ باألعتتباب التتيت شتت رعدا اهلل ودلتت  عليدتتا دالئتتل الشتترع والعقتتل واحلتت
التستتترّع واالعتتتتععال والتتتدَ ل  يمتتتا ال يعنيتتته ممتتتا مكتتتن ان يفستتتد عليتتته شتتتأنه  ويتفقتتته يف التتتدين ومتتتا مكتتتن ان 

ر )األول يات(   ويف اجملتمعات الب ليسية علت ص  يه من ام س  وما ال  وما يقدم وما يَم ى الشتاب ان ينتبته يرَت
إىل ع ياتتته االجتماعيتتة والعاديتتة    تت  يكريتتر متتن الع يتتات ومتتن التعتتّرف واالستبتتا  بتتأي شتترص  بتتل يستتتعمل 
االحرتاس من الناس عم ما  لكريترخ الفستاد والشتر  نستأل اهلل العا يتة  وجيتب يبتل بلتك ثلته ان يتحلتي بالصتدق 

 ثل حرثة وعكنة.  وا َ ص والك ن مع اهلل تعاىل وحي  احب اهلل يف
 واهلل ه  ويّل الت  يق.

واما التعامل مع علماء الس ء املرتذلني واملريبطتني    قتد تقتدم  يته متا يكفتي إن شتاء اهلل يف مت س العلتم والعلمتاء 
من هذه األج بة  واحسن ما ننصح به الشاب من شبابنا ه  : دعدم وشأهنم وال تشتتفل هبتم  وال يضتّرونك   

فذ على سعلك وال تلتف   وال تظلمدم ايضتا وال تعتتدي علتيدم  تتتت }إنته ال يفلتح الظتامل ن{ وامتا يف امرك وان
   قد يكت ن يف ا نستان َتٌ  وشتّر   واملستلُم ال يعتَدم َت اك  ويتد جيتمتع  يته إمتان و ستق   ت  تتعتاوز احلتّد يف 

يتته  بتتتل دعتته للعلمتتاء واملشتتتايخ احلكتتم علتتى احتتتدا  وال تقتتتحم متتا ال تعر تتته وال تستتنه وال تقتتدس علتتتى اخلتت ،  
 اجملاهدين الذين تريق  يدم   ويل : ال ادسي. 

 تتإبا التزمتت  بلتتك اَتتي الشتتاب سج نتتا لتتك الت  يتتق وا عانتتة متتن املتت ىل الكتترمي   أبشتتر بتتاخل  والتستتديد والفتتتح 
 املبني  واهلل م الك.

 ونسأل اهلل تعاىل لنا ولكم الت  يق واهلدى والسداد.
لعاملني اوال وآَراك وضاهراك وباطناك  وصلى اهلل وعلم وباسك على عبده وسعت له ممتد وآلته وصتحبه واحلمد هلل سب ا

 والتابعني هلم بإحسان إىل ي م الدين.
 هتت1421اجلمعة ّرخ شعبان 

 م2006اّسطَ  25امل ا ق 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 متفرقـــات
 
 

 عمال األا : مب الرع ل 
 ب اجلامع يف طلب العلم الشري  والعمدخ يف اعداد العدخ !هل يرات ثتا

 وهل التقي  مع الشيخ عبد القادس بن عبد العزيز !
  ان ثن  يد التقيته  د  حد تنا عنه 

 وهل يرات ثتب الشيخ ايب ممد املقدعي مريل "ملة ابراهيم" ّو ها !
 

 اجلتتتتت اب : 
 احلمد هلل سب العاملني..
 امع يف طلب العلم الشري    وثتاب العمدخ يف إعداد العدخ للعداد.نعم يرات ثتاب اجل

والتقيتت  عتتدخ متترات مبملفدمتتا الشتتيخ الفاضتتل عبتتد القتتادس بتتن عبتتد العزيتتز  التتذي ثتتان معرو تتا يف عتتاحة بيشتتاوس 
بالتتدثت س  ضتتل  نستتأل اهلل ان يفتتر  عنتته ويفتتك اعتتره ويتتربط علتتى يلبتته وينتتزل عليتته الريبتتات وينصتتره علتتى القتت م 

 لظاملني اعداء اهلل املعتدين.ا
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ولقائي بالشيخ ثان ثلقاء عائر ا َ خ   ب يكن بيين وبينه ع ية َاصة  وب اَالطه ـي  احتد ك عنته شتيلا 
بات ييمة تذثر  لكن ثل من ساى الشيخ وعر ته ساى  يته شرصتية ويت سخ يبتدو عليته اجلتد واحلتزم  نستأل اهلل ان 

 يباسك  يه.
 براهيم للشيخ ايب ممد املقدعي  ر  اهلل عنه  ويرات بعت سعائله األَرى.ونعم يرات ثتاب ملة إ

 

 عمال األا : صدى اجلداد 
 الس م عليكم وسمحة اهلل

 شيرنا الفاضل عطية اهلل حفظه اهلل
 بثر  من يبل يف مقال عابق انكم التقيتم الشيخ األع  اب  مصعب الس سي  ك اهلل اعره

لدى الق ات األمريكية    دل مكن ان تّد  نا عن الشيخ مبا مكن َص صاك وان ثري اك وتعلم ن انه اذن معتقل 
 من الناس ليَ لديدم معر ة بالشيخ.

 باسك اهلل  يكم ونفع بكم
 

 اجلتتتت اب :
األا األعتتتاب ابتت  مصتتعب الستت سي  تتك اهلل اعتتره و تتر  ثربتته  متتن التتدعاخ واجملاهتتدين التتذين حنستتبدم علتتى َتت   

هلتم جدت د وإعتدامات طيبتة يف إ تراء الفكتر والريقا تة اجلداديتة  ويف ترشتيد املتند   ويف عمت م التدع خ  وممن ثان 
إىل اهلل تعاىل  وه  ثاتب متميز صاحب يدسات وم اهتب   واعتع االطت ع واملعر تة  حيستن التحتدد يف الفكتر 

ئتدخ وحكمتة  صتاحب ّت خ علتى التدين والسياعة واالجتماع والرتبيتة والتتاسيخ  باحريتا ونايتداك  جليسته ال يعتدم  ا
وحرية وصدق   حنسبه ثذلك وال نزثي على اهلل احداك.. َالطته وثان  بيين وبينه صداية يف  رتخ عيشنا يف ضل 
ا ماسخ ا عت مية يف ا فانستتان  وهتي الفترتخ التيت تعر ت  عليته  يدتا عتن يترب  ألننتا ايتام اجلدتاد يتدما ثنتا نعر ته 

ثنا صفاس وثان ه  من اجليل األثرب منا   لم يكتن بيننتا وبينته ع يتة َاصتة عتاعتدا  لكتن ونراه ثسائر الناس و 
يف  تترتخ طالبتتان التقتتى اجلتتي ن.! وملستت  منتته طيبتتة القلتتب وحستتن األَتت ق وحستتن العشتترخ بتتاسك اهلل  يتته  وَمتتن 

 َالطه اجتماعيا عرف بلك  وباجلملة ما ساي  منه إال اخل .
 عالية والق خ والنشا  وثريرخ البذل والعطاء واحلرية.ومما يتميز به اهلمة ال

علتتى مستتت ى الفكتتر واالَتيتتاسات املندعيتتة ثتتان للشتتيخ ايب مصتتعب الستت سي بعتتت االَتيتتاسات ب يكتتن ُمتتَ ا َتتتقا 
عليدتا متتن يبتتل الكريتت  متن ا َتت خ  وهتتي متتل اجتدتتاد علتى ثتتل حتتال  وثتتان يبتدي شتتدخ يف بعتتت املستتائل ّتت خ 

 د  مريل شدخ م ايفه من اهل العلم املقصرين   وشدخ على املرالفني عم ما.على الدين واجلدا
وه  من الن ع اصحاب القدسات وامل اهب املميزخ  واأل ذاب يف باهبم   كان  شرصيته احيانا َتيل إىل االنفراد  

 لكنه يف ثل بلك جمتدد مريد للر  حنسبه ثذلك.
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 أل اهلل ان يتقبل منه.ثما انه من السابقني إىل اجلداد والبذل  نس
 ونسأل اهلل تعاىل ان يفر  عنه وينصره على من بفى عليه من الق م الكا رين والظاملني..آمني

 

 unidentifiedعمال األا : 
 آَر عمال : هل يابل  الشيخ امحد ععيد َضر ط ال بقائك يف ا فانستان !

 باسك اهلل  يك 
 اَ ك اجملد ل املصري

 
 اجلتتتتتت اب :

الشتتيخ امحتتد عتتعيد َصتتر املعتتروف بتتأيب عبتتد التترمحن الكنتتدي يابتلتته ايتتام اجلدتتاد  وعر تتته عنتتدما جتتاء إىل  األا
بيشاوس واعَ املرثز ا ع مي هناك  لكن ايضا هي معر ة عادية ثسائر الناس  ذ سايته مراسا ايضا ايتام ا متاسخ 

 ا ع مية   وب يكن بيين وبينه ع ية َاصة.
 ان يتقبله يف الشدداء.. آمنينسأل اهلل تعاىل 

 

 عمال األا : ل يَ احلريري 
/ نريد منك ان تكي لنا م اي  حصل  معتك يف اس، اجلدتاد ومتع سمت ز اجلدتاد ثالشتيخ اعتامة والشتيخ 3س

 امن و الشيخ اب  مصعب .
 وجزاثم اهلل عنا و عن املسلمني ثل َ 

 
 اجلتتتتتت اب : 

 وإياثم ،يعا يف الدنيا واذَرخ.احلمد هلل   نسأل اهلل ان يسرتنا 
امل ايتت  يف اس، اجلدتتاد ثريتت خ ومتعتتددخ   تتإن عتتاحات اجلدتتاد العيشتتة  يدتتا عيشتتة طيبتتة  وحيتتاخ ثرمتتة  حيتتاخ عتتز 
ويتترب متتن اهلل تعتتاىل وتتتنَي بتتني اجملاهتتدين  وإيريتتاس  وعبتتادخ   وبثتتر هلل واليتت م اذَتتر  وجتتتايف عتتن داس الفتتروس  

  وتعتترف عتتن عفاعتتفدا  حيتتاخ  يدتتا الصتتدق والبستتاطة   ينتظتتر  يدتتا ا نستتان دائمتتا واعتتتدانة هبتتا واحتقتتاس هلتتا
 سصاصة او شظية تط ف عليه بإبن اهلل  تنقله إىل الداس اذَرخ! إهنا حياخ خمتلفة حقا.!

 وامل اي  ثري خ ..
 يف اجلداد ساينا اصناف الناس وان اعدم واشكاهلم وال ان النف س يف اخل  والشر.
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لُعتتبّتتتاد والزّهتتتتاد واألبطتتال الشتتععان اهتتل ا يتتدام  واملتتم رين علتتى انفستتدم ولتت  ثتتان هبتتم َصاصتتة  واهتتل وساينتتا ا
 الصرب واليقني...!

نا مرخ ملدخ ا لدساعة النح  عند شتيخ عتريب دثتت س يف اللفتة العربيتة يتدسس يف إحتدى جامعتات باثستتان  انتا  تفّر
ن هذا الدثت س سج  صاحلا من اهل اخل  وضالط ،اعتة التبليتغ ويتتأ ر وزميل يل بثره اهلل باخل  وحفظه اهلل  وثا

هبتم  وثتتان مبتاك للعدتتاد  ثنتا نتتدسس عليتته يطتر النتتدى البتن هشتتام   ستتألنا مترخ : هتتل سايتتم بعتتت الكرامتتات يف 
املت ت يف  اجلداد!  أجابه صتاحيب : اعظتم ثرامتة سايتدتا :  تيتة ٌ يف سيعتان الشتباب ويف زهترخ العمتر يتستابق ن إىل

 عبيل اهلل.!  راي  هذا األعتاب تأ ر بتلك الكلمة جداك.
 وصدق صحابنا واهلل   هذه من اضدر الكرامات.

 يما يتعلق بامل اي  مع بعت املشايخ املذث سين  نسأل اهلل تعتاىل ان يتقبتل َمتن يتتل متندم   وان حيفتظ األحيتاء 
  اي اهلم وا عاهلم.. آمنيويباسك  يدم ويرزيدم اهلدى والسداد وجيري احلكمة يف

 أمتتا ابتت  صتتعب سمحتته اهلل تعتتاىل  كتتان األا احلبيتتب  التت يّف الشتتفيق  صتتاحب اخللتتق الر يتتع  واحليتتاء  والت اضتتع  
واهلمة العالية  ثن  اضن انين من احب الناس إليه  او هكذا ثان ضيتل إيّل متن  تر  اهتمامته بصتاحبه ونصتحه 

جيداك ثالتلميذ املتعلم وه  يف بعت ما يسألين عنه اعرف مين  عتألين ثريت ا له  ثان يستش ين ويسألين ويستمع 
عن جتربة اجلزائر ّو ها  وثان ابنه ممد يدسس عندنا يف املدسعة العربية الكابلية   كان ثلمتا لقيتين يستألين عتن 

لصتت  متتع ولتتدّي   ابنتته  وب اثتتن انتتا معّلمتته لكتتن ثنتت  متتن طتتايم التتتدسيَ يف املدسعتتة وثتتان ال لتتد يتتدسس يف ا
 كنتت  احد تته عنتته   يقتت ل يل : شتتتُفلنا واهلل عتتندم ويتأعتت  لعتتدم وجدانتته الفرصتتة ل هتمتتام بتته بشتتكل اثريتتر  

  كن  اي ل له : إن شاء اهلل حنن جنتدد يف عد هذا الريفر لكم   كان يدع  ثري ا ويفرح. 
 له  ثما يُتقال.!وثان سمحه اهلل ثري ا ا هداء عرّي اليدا   الشيء الذي يف يده ليَ 

وإبا لقي اي احدا من إَ انه بعد  راق    تسأل عن البشتر والبشاشتة والستمال عتن األحت ال والتفقتد وامل اعتاخ  
 وإضداس الفرح به واالهتمام.

وامتتا التتدثت س امتتن حفظتته اهلل    كنتت  ثلمتتا سايتتته تتتأ رت بتته  وثنتتا حنتتب عتتماله واالعتتتفادخ منتته وطتترح امل اضتتيع 
 ر ب ياسه وحيائه وحكمته و قه اهلل وعدده  وال ابثر م يفا معينا معه احكيه لكم اذن.عليه  ونتأ 

 
واما الشيخ اعامه حفظه اهلل وسعاه ونصره   قد ثنا نتأ ر ثري ا بأَ يته وحلمته وت اضتعه وحكمتته  زستته مترخ متع 

ن الشتتيخ يتترس التتذهاب إىل بعتتت إَتت اين ايتتام بيشتتاوس بعتتد عتتق   ثابتتل وبتتدء الفتنتتة بتتني األحتتزاب ويتتد علمنتتا ا
الستت دان   رايتت  عنتتد بتتاب بيتتته سجتت  عربيتتا ثتتان شتتديدا عنيفتتا وثتتان يشتتتم ويتتتكلم بكتت م َتتاس  عتتن األدب  
وثان احلراس يصدونه وه  يف شبه صراع معدم  وثان يطلُب ماال ويق ل خماطبا الشتيخ   والشتيخ يف التداَل ال 

فته عتن طريتق ا َت خ احلتراس  وعلمت  ان هتذا الشترص لتيَ ادسي هل ثان يسمعه او ال  لكن الك م ثلته بل
هذه اول مرخ يفعلدا ويد اعطي ماال من يبل ليستعني به على السفر لكنه يطلب املزيتد  ثتان يقت ل : هتذا املتال 
لتتيَ مالتتك وال متتال ابيتتك... وحنتت  بلتتك متتن الكتت م  وحنتتن ثنتتا يتتادمني  راينتتا امل يتت   ذ دَلنتتا علتتى الشتتيخ 

َ خ من املقربني إىل الشيخ من إَ خ القاعدخ يق لت ن لته : هتذا الشترص جمترم وال يستتحق شتيلا  راي  بعت ا 
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وال تعطتتته يتتتا شتتتيخ شتتتيلا وحنتتت  بلتتتك  وبثتتتروا لتتته يف ا نتتتاء الكتتت م اشتتتياء اَتتترى يق لتتت ن  تتت ن اَتتتذ الستتتياسخ او 
هتتذه األشتتياء متتندم ألهنتتا  الستتياسات يف املنطقتتة الف نيتتة و تت ن اَتتذ ثتتذا  يريتتدون متتن الشتتيخ ان يتتأمر باعتترتداد

ملتتك للقاعتتدخ او للشتتيخ نفستته   كتتان الشتتيخ يبتستتم هلتتمالء ا َتت خ متتن اصتتحابه ويدتتدئدم ويقتت ل : إبا جيتت  
 سايح ثرير امل يح   مازل  ابثر تلك الكلمة وامل ي  منه.

 وامل اي  مع الشيخ مريل هذه ثري خ.
اصة لألمراء  ويق ل  : ال يس د الناَس َمن يل حلُمته. وثري ا ما ثان ي صي باحللم والر ق َو

ويف ايتتام ا متتاسخ ا عتت مية زستتته متترخ يف ينتتدهاس واَتتذت معتتي مستتّ دخ الكتتتاب التتذي ثتبتتته عتتن اجلزائتتر ألعرضتته 
عليته واعتشت ه  يتته  وب يكتن ثتتام  عتاعتدا ولكتن التتذي عرضتته عليتته ثتان ازيتد يلتتي  متن نصتتفه )ثنت  طبعتتته 

   قلتت  يف نفستتي ال اضتتن الشتتيخ عتتيفرغ لقراءتتته لكريتترخ انشتتفاالته  وثنتتُ  علتتى وسق وجعلتتته ملفتتا(  أَتتذه متتين
مكري  يف يندهاس ح ايل اعب ع  ويبل الرج ع إىل ثابتل اتيتته  أحضتر يل امللت  ويتال إنته يتراه ثتام  وا تو عليته 

تريبتت  واوصتتاين بعتتدم االعتتتععال يف نشتتره إىل بضتتعة اشتتدر وان ايتتراه عتتدخ متترات يبتتل بلتتك حتت  انّقحتته جيتتدا و 
 األ كاس بعد ط ل املراجعة والتمحيص.

وثتتتب علتتى احلاشتتية بضتتع ملح ضتتات ابثتتر مندتتا انتتين حينمتتا تكلمتت  عتتن اهتتل اجلزائتتر وايتتاليمدم ومنتتاطقدم 
وصفُ  بعضدم بالكرم واجل د وا ني  عليدم مبا ساي  من بلتك وحكيت  م ايت   ذ بثترت اناعتاك آَترين اهتل 

يل الشتيخ : ابثتر اهتل اخلت  بأمستائدم ونتّ ه هبتم  وامتا اهتل الست ء  ت   مناطق اَرى  ذثرت  يدم البرل   قتال
تذثرهم بأمسائدم بل اهبمدم   تإن بثترهم بأمستائدم وامستاء منتاطقدم حيتزهنم  ولعلته حيصتل الفلتط ايضتا يف بلتك 

  تظلم بعضدم  او ثما يال   تأمل  نصيحته واعتفدت مندا ثري ا.
 اهلل ان ينفع هبا  وان يففر لنا ولكم ويعف  عنا. دذه بعت امل اي  مما ابثره  نسأل 

اللدم سبنا اّفر لنا و َ اننا الذين عبق نا با متان وال جتعتل يف يل بنتا ّت  للتذين آمنت ا سبنتا إنتك ّفت ٌس سحتيم.. 
 آمني

 

 عمال األا :
albattar almuhajir 

 حياثم اهلل ياشيخ اعأل اهلل جل وع  ان حيفظكم 
يعترب من ثباس املنظرين للتياس اجلدادي ومن ااملم رين يف حياخ الشيخ اب  مصعب الزسياوي  هناك شرصية عظيمة

اال وه  الشيخ اجملاهد والعاب املداجر اب  عبداهلل املداجر املصري  د  اتفنم نا بشيء من ع ته وهل ه  علتى 
 ايل ل 11ييد احلياخ ام اعتشدد يف اَدود 
شتريط ألن ثريت  متن ألَت خ يستمل ن  44لرائعة يف ت حيد احلاثمية وهي مك نة متنوهل ـ زتكم دوسته الشرعية ا

 عندا
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السمال الرياين تنظيم اجلماعة املفريية املقاتلة هتل هت  م جت د علتى الستاحة ام هت  دعايتة متن طترف األعتترباسات 
 املفربية لضرب الصح خ باملفرب.

 
 اجلتتتت اب : 

 جزاك اهلل َ ا اَي الكرمي.
خ اب  عبد اهلل املداجر املصري علتى حتّد علمتي حتّي ال بتأس عليته واحلمتد هلل  واَتربين بعتت ا َت خ األا الشي

األحبتتاب يبتتل متتدخ انتته ثتتان علتتى اتصتتال بتته   نستتأل اهلل ان حيفظتته وعتتائر إَ اننتتا ويبتتاسك  تتيدم ويفتتر  ثتتروب 
 املسلمني ،يعا.. آمني

رتخ ما على الشيخ ايب مصعب وإَ انه من َ ل انته اعتتعان والشيخ اب  عبد اهلل املداجر نعم ثان له تأ   يف  
ترات  وبثتر الشتيخ ابت  مصتعب يف احتد  به الشيخ ابت  مصتعب يف إعطتاء دوسخ شترعية مصتفرخ يف معستكره يف ها
اشرطته انته ثتان يترى عتدم جت از العمليتات االعتشتدادية يف الستابق حت  ايتنتع بشترعيتدا بعتد منايشتات الشتيخ 

 املداجر.
فظ على ي لك يف السمال "من ثباس املنظرين للتياس اجلدتادي"  تأسى ان نتتعلم االيتصتاد يف العبتاسخ  دت  ولكن ات

من اذداب املدمة اليت ينبفي لطالب العلم وللداعيتة إىل اهلل ان حُيلّتي نفسته هبتا  ألهنتا ايترب إىل صتدق اللدعتة  
 وت يي العريرخ  وايسط عند اهلل وعند الناس  واهلل اعلم.

 َ عندي اشرطة دوسخ احلاثمية اليت عألتم عندا.ولي
وامتتتا اجلماعتتتة املفربيتتتة  بحستتتب متتتا اعتتترف ان امسدتتتا ثتتتان "اجلماعتتتة ا عتتت مية اجملاهتتتدخ" وهتتتي ،اعتتتة حقيقيتتتة  
عر ناها يف ثابل ايتام ا متاسخ ا عت مية وعر نتا ا َت خ القيتادات  يدتا مريتل ايب عبتد اهلل ايب معتاب واحلتا  وممت د 

هم  وبعت همالء ا َ خ يتل ا يف احلملة الصليبية نسأل اهلل تعاىل ان يتقبلدم يف الشتدداء  وبعضتدم وعاب ّو  
تتتن ا بعتتد سجتت عدم  تتر يف بتت دا اَترى وعتتلم إىل بتت ده وبعضتدم ععا تتر  حيتتا  ذ بلفتين ان بعضتتدم اعا انستحب َو

 إىل املفرب.
 ا رين .. آمنينسأل اهلل تعاىل ان يفر  عندم ،يعا وينصرهم على الق م الك

وشدادخ هلل تعاىل اين ساي  يف همالء ا َ خ َ ا ثري ا وعر    يدم ص حاك وحسَن  دم وتفقه يف الدين    اهلل 
املسمول ان جيمع ،ل األحياء متندم علتى اخلت  ويرزينتا وإيتاهم اهلتدى والستداد والت  يتق  وان جيمتع اجلميتع ّتداك 

 ني .. آمني.يف داس ثرامته إَ انا على عرس متقابل

 

 عمال األا : النصرالريايب 
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بسم اهلل الرمحن الترحيم الست م علتيكم وسمحتة اهلل وبرثاتته حيتاك اهلل ياشتيخ بتني احبابتك واَ انتك واشتدداهلل اين 
احبك  يه...نفع اهلل بك ولك ياشيخ ماه عبب يلة مقاالتك وحنن ـاجه اليدا..جزاثم اهلل َ  و حيتاثم اهلل 

 ا لت اجدثم بيننا.ياشيخ وثم ععدن
 

 اجلتتتتت اب :
 باسك اهلل  يك وحياك اهلل اَي الكرمي.

نسأل اهلل ان يعيننا وإياثم على اخل   ويلتة املقتاالت لعلدتا إن شتاء اهلل ليست  مشتكلة  املدتم اثريتر مندتا التذي 
 باهلل.نسأله اهلل تعاىل دائما ه  الت  يق والسداد وص ح العمل وإَ صه  وال ح ل وال ي خ إال 

واحلقيقة يف املدخ املاضية ثن  اشاسك يف منتدى انا املسلم وبعت املنتديات األَرى وثان   رتخ ثن   يدتا ايتل 
اشفاال  كن  اتابع واثتب  ويف املتدخ األَت خ حصتل  يل انشتفاالت وضتروف اجتماعيتة ّو هتا وابتعتدت عتن 

 ين.الكتابة  وايضا ابتعدت يلي  عن املنتديات ل حتيا  األم
 نسأل اهلل ان حيفظنا وإياثم من ثل مكروه   وان يكفينا شر ثل بي شر.. آمني

 وجزاثم اهلل َ ا.

 

 عمال األا : ثلمة حق يف وجه العدو :
 ل تكرم  ياشيخ وحد تنا يلي  وبشكل خمتصر عن دساعتك الشرعية يف شنقيط. -4

 الس م عليكمولكم جزيل الشكر واحملبة واعذسين ياشيرنا على األطالة , و 
 

 اجلتتتتت اب : 
ثانتت  دساعتتة حتترخ علتتى املشتتايخ يف احملاضتتر )،يتتع   -التتيت يستتميدا املشتتاسية بتت د شتتنقيط-الدساعتتة يف م سيتانتتا 

َمتْحتتتضرخ  وهتتي التتيت تستتمى يف بعتتت بتت د املفتترب العتتريب األَتترى بالزاويتتة  وتستتّمى يف الستت دان بتتاخلل خ  وهتتي 
روٌف يضتترب النتتاس إليتته اثبتتاد ا بتتل او تقيمدتتا جدتتة اَتترى ويتتدّسس  يدتتا مدسعتتة اهليتتة يقيمدتتا عتتادخ شتتيخ معتت

املشايخ  ويك ن  يدا يف العادخ مكان  يامة الطلبة القادمني من بعيد( او املساجد او يف البي ت  وثن  انا من 
ك بتبعت ا َت خ ضمن جمم عة من ا َ خ الطلبة ممن ت جد ا لطلب العلم بعد  رتخ اجلداد األ فاين  والتقينتا هنتا

القتتادمني متتن بلتتدان املفتترب العتتريب وال عتتيما متتن اجلزائتتر وليبيتتا   كنتتا نعتتيش يف جمم عتتات نتعتتاون علتتى املعيشتتة 
 وتأج  السكن  ونذهب إىل الشي ا ثما بثرت.

ويف بعتتت األحيتتان بهبنتتا إىل متتدن بعيتتدخ عتتن العاصتتمة ن اثشتت   متتن القتترى والنعتت ع طلبتتا لشتتيخا معتتنّي ثمتتا 
وبعت إَ اين يف بهابنا إىل الشيخ امحد ولد املرتاس بن إبراهيم بن يعق ب اجلكتين صتاحب ثتتاب حصل معي 
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م اهب اجلليل من ادلة َليل  وإىل الشيخ عبد اهلل ولد ا مام اجلكين   يف يرية ي و يف والية ثيفا  وهكذا بقية 
 إَ اننا الطلبة اثريرهم سحل إىل شيخ هنا او شي ا هناك.

ب تطل مديت هناك لألع  بسبب بعت الظروف األمنية   قد طردنا طرداك متن التب د  وحستبنا اهلل وبالنسبة يل 
 ونعم ال ثيل.

والتتذي دسعتتُته هنتتاك ثتتان اثريتتره يف اللفتتة والفقتته واألصتت ل   بتتدانا بألفيتتة ابتتن مالتتك وبعتتت متتت ن اللفتتة األَتترى 
ع د وب اثمله لألع  على املشايخ  ويرات يف وبعت الشعر  و نينا بالفقه واألص ل  قرات شيلا من مرايي الس

الفقه ازيد من نص  ثتاب "ثفاف املبتدي متن  تين العتادات والتعبتد"   متع تصتي ت اَترى متن عتة  واحلمتد 
 هلل سب العاملني.

والفالتتب ثتتان ان الفتتن ال احتتد ندسعتته علتتى اثريتتر متتن شتتيخ  وهتتذه هتتي طتتريقتدم هنتتاك  ال يلتتتزم الطالتتب ّالبتتا 
 لقراءخ الكتاب   بل اي شيخ اتفق له يدسس عليه دسعه الي مّي. بشيخ واحدا 

وثان   رصة ل لتقاء بكريت  متن مشتايخ العلتم املتربّزين والعلمتاء الكبتاس واالعتتفادخ متندم ومتذاثرةم  واحلمتد هلل 
 سب العاملني. 

دتا وبعتدها  دت  متن التحصتيل  دذه هي الدساعة شبه الرمسية يف م سيتانيتا   وامتا اثريتر متا حصتلناه يف احلقيقتة يبل
 الشرصي مبطالعة الكتب مع مراجعة اهل العلم حسبما تيسر  واهلل املستعان.

ونسأل اهلل ان جيرب ثسرنا ويرحم ضعفنا ويعف  عنتا  ومتن علينتا وعلتيكم بتالعلم النتا ع والت  يتق للعمتل الصتاحل.. 
 آمني

 

 عمال األا : شسيبل
 : هل حضرتك االن جتاهد ام ال !5
 هل عند  ضيلتك مأَذ على شيرنا اب  مصعب الزسياوى وما تعليقك على سده علي يضيلتك! :6
 

 اجلتتتتت اب : 
اا الكرمي انا اذن ياعٌد يف بييت ولسُ  اجاهتد  نستأل اهلل تعتاىل ان يففتر لنتا ويسترتنا وإيتاثم يف التدنيا واذَترخ 

ضتتتم لنتتا ولكتتم بالشتتدادخ يف عتتبيله مقبلتتني ّتت  متتدبرين وان متتّن علينتتا بتتالت  يق والتيستت  للعدتتاد يف عتتبيله  وان 
 صاديني خملصني حنفاء .. آمني يا سب العاملني.

واما ما يتعلق بالشيخ ايب مصعب سمحه اهلل  تقدم ا جابة على حن  هتذا الستمال  يف م ضتعني متن هتذه األج بتة 
 تل   يدا نظر األحباب.على األيل  وليَ عندي على ايب مصعب إال ما يك ن من اذساء اليت ض

وامتتا خبصتت ص متتا عتتربَت عنتته بتتتت "سده علتتّي"  لعلتتك تقصتتد الكلمتتة التتيت بثتترين  يدتتا ونشتترت علتتى النتت    دتتذه 
علقُ  عليدتا يف حيندتا  و رحتُ  اهنتا بلفتته ألهنتا متن النصتح التذي نرجت  بترّه  و رحتُ  بت اضتعه وسعت ا اَ يته 
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 ع دسجته يف املدديني  وان يففر لنا تقص نا   ويفر  ثروبنا  ويصلح وو ائه ثما عددته   نسأل اهلل ان يرمحه وير 
 اح النا .. آمني.

 

 

 

 

 

 

 خـــاتمـة
 

 نسأل اهلل تعالى لنا ولكم حسن الختام
 

 إَ اين األحباب   و قنا اهلل وإياثم لكل َ  :
ننتتا ونتناصتتح  يتته ونت اصتتى بتتاحلق حنمتتد اهلل تعتتاىل ونشتتكره علتتى ان يّستتتر لنتتا هتتذا اللقتتاء نتتتداسس  يتته مستتائل دي

وبالصتتترب   ساجتتتني متتتن املتتت ىل التتترحيم عتتتز وجتتتل ان يتتتدَلنا مبنتتته وثرمتتته  تتتيمن اعتتتتريناهم متتتن اخلستتتران يف ي لتتته : 
ْستتتتترا}1َواْلَعْصتتتتترا} َُ نَستتتتتاَن َلفاتتتتتي  َاتا َوتَتَ اَصتتتتتْ ا باتتتتتاحلَْق  َوتَتَ ا2{ إانَّ اْ ا لُتتتتت ا الصَّتتتتتاحلا َصتتتتتْ ا { إاالَّ الَّتتتتتذايَن آَمنُتتتتت ا َوَعما
 { 3باالصَّرْبا}

ُّ َت َان يَتْعُبُدوَها َواَنَتابُ ا إاىَل اللَّتها هَلُتُم اْلُبْشت تْر عابَتادا وان جيعلنا من الذين يال  يدم : }َوالَّذايَن اْجتَتَنُب ا الطَّا َرى  َتَبش 
 18و  11ُم اللَُّه َواُْولَلاَك ُهْم اُْوُل ا اأْلَْلَبابا {الزمرالَّذايَن َيْسَتماُع َن اْلَقْ َل  َتَيتَّباُع َن َاْحَسَنُه اُْولَلاَك الَّذايَن َهَداهُ 

انين ترددت ثري ا يف يب ل هذا اللقاء حينما عتر، علتّي اوال  ذ تترددت  -و قين اهلل وإياثم لكل َ -واعلم ا 
سايت  ا يتتدام يف ا جابتة علتى ثريتت  متن األعتتللة  ذ بعتد تقليتتب الفكتر والتأمتل  وبعتتد االعتشتاسخ واالعتتتراسخ   

ترجيحتتا لتتداعي احلاجتتة احمللتتة  َ اننتتا وشتتبابنا متتن احبتتاب اجلدتتاد وانصتتاسه  بتتاسك اهلل  تتيدم وعتتددنا اهلل وإيتتاهم 
،يعا  يف مداسعة هذه املسائل التيت يتل ان جيتدوا متن اهتل العلتم متن يداسعتدم إياهتا  وان الستك ت ممتن اعطتاه 

 تت اهلل متتا ثتتان شتتيء هنتتا احتتب إيّل متتن ان يكفينتتا العلمتتاُء الكبتتاُس اهلل مبتتة إَ انتته و قتتتدم مفستتدته اثريتتر  وإال 
 املتبحرون هذه املسائل  واهلل املستعان.
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وإين ايتت ل  َتت اين : هتتذا جدتتدي واجتدتتادي  وب آُل جدتتداك يف النصتتح لكتتم   متتا ثتتان متتن حتتق وصتت ابا  متتن 
  متن نفستي ومتن الشتيطان  وانتا بتريء اهلل الكرمي وحده وبت  يقه وإمداده  وما ثان من َطأ َو ف احلق   دت
 من ثل ما َال  احلق يف حيايت وبعد ممايت  وحسيب اهلل ونعم ال ثيل.
 واحب ان ابثر بالق اعد اليت اشرت إليدا يف مقدمة هذا اللقاء وهي : 

كريت  األوىل : ينبفي يطع الطمع عن ال ص ل إىل اليقني يف ثل مستألة  اعتين مستائل اخلت ف واالجتدتاد   تإن ال
من مسائل الدين )بل اثريرها( مبيّن على ّلبة الظن  وعلى االجتداد  وعبيل املعر ة به االعتدالل   َمتتن حيتاول 

ال صتتت ل إىل يطتتتعا ويقتتتني  او يتتتت ّهم انتتته مكنتتته ان يستتتت يل علتتتى علتتتم ثتتتل  -يف ثتتتل مستتتألة  او اثريتتتر املستتتائل–
ب ثري ا.. واَطر ما يف األمر انه ُضشتى عليته الفتنتة الديائق وال يك ن عنده جمال ألي تردد   د  خمطئ  وعيتع

 والض ل.!
 وعيأيت مزيد إضاح هلذا األمر يف مناعباته إن شاء اهلل.

الريانية : وهي مكملة لألوىل  وهتي وجت ب التفريتق بتني املستائل  وإنتزال ثتل مستألة منزلتدتا  بالقستط  وإعطائدتا 
 ثل ما ينبو على بلك.دسجتدا من حي  ي خ احلكم و ب ته ووض حه  ويف  
 الريالرية : لزوم التفقه يف باب :  قه اخل ف وآدابه.

 الرابعة : االشتفال مبا ينبين عليه العمل  وترك ما ع اه.
 اخلامسة : معر ة  قه األول يات  ويّدم األهم...!

 وآدابه.السادعة : اأية معر ة التعاسب والعرب والتاسيخ و قه االعتفادخ مندا  ومعر ة حدود بلك 
 وإن ثان من نصيحة اَرى يبل اخلتام  أي ل : 

إن ثري ا متن املستائل التيت يكريتر عتمال إَ اننتا عندتا ومندتا مستائل التكفت  ّو هتا  ترجتع يف إصتداس احلكتم  يدتا 
 إىل نظر احلاثم  يدا مفتياك ثان او ياضياك   وال تنحسم ثريٌ  من املسائل والقضايا إال بذلك  ثما نبد  عليه يف

 النقطة السادعة عشرخ عند الك م على مسألة العذس باجلدل.
 وهذا األصل ثري  يف ث م الفقداء  ومما وجدته من األمريلة اذن :

ما ياله اب  حامتد الفتزايل سمحته اهلل يف إحيتاء علت م التدين يف بتابا عقتده يف التحتّري عنتد اَتت   احلت ل بتاحلرام 
 ح  والسمال واهلع م وا أال ومظاهنا.وحن ه   وه  : الباب الريال  يف الب

  ثمتا  يال  يه : "  أمتا إن ثتان احلترام هت  األيتل واحتمتل ان ال يكت ن األثتل حرامتاك وإن تقتق وجت ده يف احلتال
   دتذا ممتا ال ادسي متا ايت ل  يته وهت  متن املتشتاهبات التيت يتحت  املفتيت  يدتا ألهنتتا  يف مستألة اشتتباه الذثيتة بامليتتة

والرضيعة إبا اشتتبد  بقريتة  يدتا عشتر نست خ وجتب االجتنتاب   وإن    .  مشاهبة احملص س ّو  احملص سمرتددخ بني
  وبيندمتا اعتداد ولت  عتلل  عندتا لكنت  ال ادسي متا ايت ل  يدتا   ولقتد  ثان  ببلدخ  يدا عشترخ آالف ب جيتب

ن سجتتل سمتتى صتتيداك   يتتع يف ت يت  العلمتتاء يف مستتائل هتتي اوضتتح متتن هتتذه إب عتتلل امحتتد بتتن حنبتتل سمحتته اهلل عتت
. وثريت اك متن   ال ادسي  : ال ادسي  روجع  يه مرات  قال   : ملك ّ ه ايك ن الصيد للرامي او ملالك األس،  قال 

 ".اهت  بلك حكيناه عن السل  يف ثتاب العلم  ليقطع املفيت طمعه عن دسك احلكم يف ،يع الص س
 ويال شيخ ا ع م ابن تيمية : 
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يد تنازع ا يف تكف  اهل البدع واأله اء و ليدهم يف الناس وما من األئمتة إال متن حكتي عنته يف بلتك  "والعلماء
تتت هم  وصتتتاس بعتتتتت اتبتتتاعدم حيكتتتي هتتتذا النتتتزاع يف ،يتتتع اهتتتل البتتتتدع ويف  يتتت الن ثمالتتتك والشتتتا عي وامحتتتد ّو

متتا ال حيصتتى ويابلتته بعضتتدم   ليتتدهم  حتت  التتتزم  ليتتدهم ثتتل متتن يعتقتتد انتته مبتتتدع بعينتته  ويف هتتذا متتن اخلطتتأ
  صاس يظن انه ال يطلق ثفر احد من اهل األه اء وإن ثان ا ات ا من ا حلاد واي ال اهل التعطيل وا حلاد.اهت

ويتتال : وعتتبب هتتذا التنتتازع تعتتاس، األدلتتة  تتإهنم يتترون ادلتتة ت جتتب إحلتتاق احكتتام الكفتتر هبتتم ذ إهنتتم يتترون متتن 
متن يتام بتته متن ا متتان متا متنتع ان يكتت ن ثتا راك   يتعتتاس، عنتدهم التتدلي ن  األعيتان التذين يتتال ا تلتك املقتتاالت 

وحقيقتتة األمتتر اهنتتم اصتتاهبم يف الفتتاض العمتت م متتن ثتت م األئمتتة متتا اصتتاب األولتتني يف الفتتاض العمتت م يف نصتت ص 
وب يتتدبروا الشاسع  ثلما سآهم يال ا: من يال ثذا  د  ثا ر  اعتقد املستمع ان هذا اللفظ شتامل لكتل متن يالته 

ان التكفت  لتته شترو  وم انتتع يتد تنتفتتي يف حتتق املعتني وان تكفتت  املطلتق ال يستتتلزم تكفت  املعتتني إال إبا وجتتدت 
الشرو  وانتف  امل انع  يبني هذا ان ا مام امحد وعامة األئمة الذين اطلق ا هذه العم مات ب يكفروا اثريتر متن 

 تكلم هبذا الك م بعينه.اهتت
 احملقق الشيخ اب  يتادخ  ر  اهلل عنه يف سعالته املسّماخ اهل القبلة واملتأول ن   ذ علق عليه بق له :  نقله الباح 

" وهتتذا التتذي يالتته ا متتام سمحتته اهلل يف ّايتتة النفاعتتة يف ثشتتفه لتترتدد األئمتتة يف تكفتت  بعتتت األعيتتان متتع وجتت د 
 لما اسادوا احلكم عليته امتنعت ا متن بلتك حتني ساوا متا القاعدخ اليت اصل ها    إن القاعدخ اليت لديدم ه  تكف ه 

بتتةك يف -… اعمتتال صتتاحلة  بثتتر اهلل  صتت خ الليتتل  صتتديات - يتته متتن صتت ح بايت ومتتا ساوا متتن هتتم لديتته وّس
َدمة دين اهلل تعاىل   يع ا يف احل خ  عادوا علتى القاعتدخ بتالتفي   وهتذا يقتع متع الكريت ين وإىل ي منتا هتذا ولت ال 

 طالة لذثرت ص ساك متعددخ هلذا الذي ياله ا مام  وه  يبني لك ثذلك ان املرء ال تكمه القاعتدخ  قتط خما ة ا
يف احلكم والفتيا بل ال بد من اطملنان نفسه يف احلكم على املعني  ومسي هذا التعاس، بني القاعدخ وال ايع متن 

علتى املعينتني وال تتراه انت   متع التنبته ان الفتت ى  تعاس، األدلة   اهتم هلذا جداك واعذس اَاك مبا يرى يف احلكم
 واألحكام هي ألهل العلم وليَ للعدلة واألّماس.. واهلل اهلادي".اهت

ذ يتتال ابتت  يتتتادخ ايضتتا : "...ذ تبتتني لتتك الفريتتان بتتني الزناديتتة ثا مساعيليتتة والقرامطتتة والدسزيتتة ومتتن شتتاهبدم يف 
وايعتي او إن القترآن ثتتاب مت اعظ ال احكتام او ثتتاب ادب ال ثتتاب  هذا العصر ممن يق ل ن إن القرآن )إ راز(

هداية  او يق ل ن إن امر النيب صلى اهلل عليه وعلم ّ  ملزم لنا بل ه  ملتزم لعصتره  قتط  او يق لت ن إن حكتم 
من املقتاالت   اهلل تعاىل ال ينفع الي م وليَ له ييمة يف إص ح احلياخ  وبني املتأولني الذين وإن يال ا ما ه  ثفر

ويال هتتا متتتأولني آيتتة او حتتديرياك  اسادوا متابعتتة الرعتت ل صتتلى اهلل عليتته وعتتلم  فتتاةم املتتراد   دتتم وإن ثتتان ا ضتت الك 
ويال ا ثلمة الكفر إال ان تكف  ال احد مندم البد من إعمال ي اعد يضائية  يته وبلتك متن تقتق شترو  وانتفتاء 

فر املتأول ابداك  قد يفلب على نظر العاب والناضر واملفيت زنديتة ال احتد متندم م انع  ذ هذا اليعين ابداك ان ال يك
متتتع ي لتتته بعتتتدم ثفتتتر آَتتتر يقتتت ل بق لتتته ولتتتيَ هتتتذا متتتن التعتتتاس، واالضتتتطراب يف شتتتيء وإن بتتتدا هتتتذا اضتتتطراباك 

 وتعاسضاك عند من ال يعرف هذا الباب من العلم."
 انتدى ث مه جزاه اهلل َ ا  وه  ث م نفيَ.
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م الفقدتتاء يف ا حالتتة علتتى اجتدتتاد ونظتتر احلتتاثم واملفتتيت والقاضتتي يف ابتت اب النفقتتة ويف العق بتتات التعزيريتتة وثتت 
 ويف ثري  من األحكام معروف مشد س.

ذ اعلم ا إَ اين اننا حنتن انصتاس اجلدتاد ينبفتي ان نكت ن دعتاخ إىل اهلل تعتاىل يف املقتام األول   اجلدتاد التذي هت  
  ّايتته الكتربى التدع خ إىل اهلل تعتاىل  وهلتذه الفايتة األعاعتية التيت مكتن إسجتاع جتّل املقاصتد بسوخ عتنام ا عت م

األَرى إليدا شتُرع اجلداد  وهكذا  دمه الصحابة سض ان اهلل عليدم   ثما يال سبعي بن عامر سضي اهلل عنه يف  
نا لنرتر  العبتاد متن عبتادخ العبتاد إىل عبتادخ ثلمته املشد سخ خماطبا سعتم يائد الفرس وجنده : "حنن ي ٌم اهلل ابتعري

 سب العباد  ومن ج س األديان إىل عدل ا ع م  ومن ضيق الدنيا إىل ععة الدنيا واذَرخ".
  نحن دعاخ هدىك ودعاخ َ ا وسمحة وإحسان وعدلا وع ما حقاك.!

ت  يف ثتابته العزيتز ويف عتنة نبيته ثل بلك على و ق ما امرنا سبنا وشرع لنا واحب منا   ثما بتنّي لنتا بلتك مفّصتت
صتلى اهلل عليته وعتتلم  وعلتى متتا  دمته عتتادات األوليتاء متتن الصتحابة الكتترام سضتي اهلل عتتندم ا،عتني  والتتتابع ن 

 هلم بإحسان من العلماء ويادات املسلمني ممن شددت هلم األمة بالص ح واخل ية.
ع خ باحلال والقتدوخ وحستن معاملتة اخللتق والتحلتي مبحاعتن وألننا دعاخ إىل اهلل    إن اول مراتب الدع خ هي الد

 األَ ق والفضائل واذداب.
وليعلم ثل واحد منا انه مريل ا ع م ومريل اجملاهدين واجلداد يف ثل منتدى ونادا   إن النتاس ينظترون إىل التدين 

ريتَر تتأ  ا يف النتاس متن حستن وإىل اجلداد واجملاهتدين متن َ لنتا ومتن َت ل اَ ينتا ومعاملتنتا  ولتيَ شتيء اث
 اخللق واألدب وحسن املعاملة.

تينته ويتُلفي تأ  َُه ع ُء اخللق ويلة األدب.!  وإن احلق الذي مع ا نسان ثري ا ما يَتشا
والتتتذي حيمتتتل هتتتّم ا عتتت م ويشتتتعر باملستتتمولية البتتتد ان جيعتتتل نصتتتب عينيتتته دائمتتتا واجتتتب هدايتتتة اخللتتتق وعتتتدم 

 جّرهم إىل اخل  وا تيان هبم إىل اب اب الرّب والص ح.تنف هم  وواجب السعي يف 
ايدتا ا َت خ األحبتتاب إنته ال تعتتاس، بتني صتتدعنا بتاحلق واَتتذنا بتالعزائم ومعتتايل األمت س وبتتني الت اضتع هلل والذلتتة 

 للمممنني  والرّد على املرال  وبيان َطأ املرطئ.
فسنا على اعتيعاهبا والعمل هبا ،لة  ومن يت ثل على اهلل إن هذه األشياء ثلدا مطل بة  وهلل مب بة    لنرّو، ان
  د  حسبه  }والذين جاهدوا  ينا لندديّندم عبلنا{.

 اللدم إنا نسألك ان تفقدنا يف الدين وان جتعلنا من عبادك الصاحلني.
 اللدم سبنا تقبل منا إنك ان  السميع العليم وتب علينا إنك ان  الت اب الرحيم.

 فر لنا بن بنا وثفر عنا عيلاتنا وت  ّنا مع األبراس.اللدم سبنا اّ
اللدم  ر  عنا وعن امة ممد صلى اهلل عليه وعلم  رجاك عاماك يريبا يف ّ  ضراء مضرخ وال  تنة مضتلة   بلطفتك 

 وعف ك وسمحتك يا اسحم الرامحني.
يلت هبم و بّتتدم وانصترهم  ويّستر  اللدم  ر  عن عبيدك املممنني املسع نني يف عع ن الق م الكا رين  واسبط على

 هلم اخل  حي  ثان ا.
 اللدم  ر  عن عبدك احملتسب ايب مصعب وعائر إَ انه املسع نني يا سب العاملني.
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تذ بأيتديدم إىل اهلتدى والستداد  وامتدهم مبتددك يتا َمتن لتك جنت د  اللدم انصر عبادك اجملاهدين يف ثل مكان َو
 تاح يا عليم.السماوات واألس،  وا تح عليدم يا  

اللدم ابرم هلذه األمة امَر سشدا يعز  يته اهتل طاعتتك ويتذل  يته اهتل معصتيتك   ويتممر  يته بتاملعروف ويندتى  يته 
 عن املنكر   برمحتك وي تك يا اسحم الرامحني يا ي ي يا متني.

 آمني..
اهلل وعتلم وبتاسك علتى عبتد اهلل  واحلمد هلل سب العاملني محداك ثري ا طيبا مباسثاك  يه ثما حيب سبنا ويرضى   وصتلى
ليله ممد وآله وصحبه وازواجه وبسيته وإَ انه إىل ي م الدين.  وسع له ونبيّته َو

 
 عطية اهلل
 هت1421شعبان9السب  

 م2006عبتمرب2
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