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ر ر خخأوال و قبل كلّ شيء نعتذر للقراّء الكرام عن تأأوال و قبل كلّ شيء نعتذر للقراّء الكرام عن تأ

صدور هذا العدد لظروف طارئة مر ا طاقم الّة صدور هذا العدد لظروف طارئة مر ا طاقم الّة 
  ....يف املدة األخريةيف املدة األخرية

 و هاهو العدد الثاين يكتب له الصدور و كتائب  و هاهو العدد الثاين يكتب له الصدور و كتائب 
ااهدين حتقق انتصارات عديدة و تودع معها ااهدين حتقق انتصارات عديدة و تودع معها 

ز  و ال ز  و ال و تلك لعمر اهللا ضريبة العو تلك لعمر اهللا ضريبة الع....فرسانا كثريينفرسانا كثريين
و الناس أمام هذه املشاهد القدرية و الناس أمام هذه املشاهد القدرية ....بد من دفعهابد من دفعها

فمن قائل هذا ما و عدنا اهللا و رسوله      فمن قائل هذا ما و عدنا اهللا و رسوله      ::أصنافأصناف
و آخر يقول ال طاقة لنا و آخر يقول ال طاقة لنا ....و صدق اهللا ورسولهو صدق اهللا ورسوله
غر هؤالء غر هؤالء ::و صنف يصيحو صنف يصيح....اليوم جبالوت و جنودهاليوم جبالوت و جنوده

...    ...    دينهم ،و لو كانوا عندنا ما ماتوا و ال قتلوادينهم ،و لو كانوا عندنا ما ماتوا و ال قتلوا
اكر على مدرجات اكر على مدرجات و آخرون قد حجزوا تذو آخرون قد حجزوا تذ

املالعب يتابعون املعركة بكلّ اهتمام و يكتشفون املالعب يتابعون املعركة بكلّ اهتمام و يكتشفون 
األخطاء و يعطون اخلطط و هم على مدرجات األخطاء و يعطون اخلطط و هم على مدرجات 

و صنف رابع قد أقعده الشيطان عن و صنف رابع قد أقعده الشيطان عن !.  .!.  .املالعباملالعب
حيب احلق و أهله حيب احلق و أهله ....اخلري فهو بني مٍد و جزر اخلري فهو بني مٍد و جزر 

مثّ يعلم قدر التضحية املتحتم دفعها مثّ يعلم قدر التضحية املتحتم دفعها ....فيـقِْدم فيـقِْدم 
  ....وح يف مكانهوح يف مكانهو ال زال يتراو ال زال يترا......فيحجم فيحجم 

و حنن يف هذه الّة ندعوا إىل اخلري و حنرض األمة  و حنن يف هذه الّة ندعوا إىل اخلري و حنرض األمة  
و نرحب بكل نصيحة و نقد بناء و نؤكّد أن دين و نرحب بكل نصيحة و نقد بناء و نؤكّد أن دين 

:         :         قال تعاىلقال تعاىل....اهللا عز و جلّ منصور بنا أو بغرينااهللا عز و جلّ منصور بنا أو بغرينا
﴿﴿                

﴾﴾  
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 من بعـضـي السالم لبعضيء أقـر   أرضـيم املـيمبأيهـا الراكــ
 وفــــؤادي ومـالكيه بـأرض إن جسـمي كما عـلمت بـأرض
 وى البني عن جفوين غمضـيــوط اـقدر الـبني بيـنــنا فافـترقـن

 وف يقـضيـاعنا سفعسى باجتمـ د قضى اهللا بالفــراق علــيناـق
..    و حيترقون يف صمت ليضيئوا الطريق لألجيال من بعدهم..قليلٌ هم الرجال الذين يسقون شجرة التوحيد بدمائهم

حنسبه و اهللا ..و الشيخ الراحل أبو إبراهيم مصطفى أمري اجلماعة السلفية للدعوة و القتال هو واحد من هؤالء
و عشقته جباهلا و شعاا                     .. سبيل اهللا على أرض اجلزائر املسلمةرجل نذر حياته للجهاد يف..حسيبه

رجل أىب أن يـمرغَ دينه يف التراب أو أن يستذلّ و هو احلر األيب،و أنف العيش على رصيف املهانة فأخذ ..و سهوهلا
  ..يبتغي القتل مضانه..بعنان فرسه حيثما مسع فزعة أو صيحة طار إليها

فقد آن للرجل ..و شاءت األقدار اليوم أن يترجل الفارس البطل بعد اثنيت عشرة سنة بأهواهلا و فزعاا و صيحاا
فلطاملا سهر الليايل و ..و لكنها الراحة األبدية إن شاء اهللا..املكدود املُنهك من غبار املعارك أن ينال قسطًا من الراحة

فهنيئا له الشهادة ..و طاملا عطش و عضه اجلوع و غريه ميوت من التخمة..اش الوثرينام يف العراء و غريه يغطّ يف الفر
  .فتلك كرامة طاملا سعى هلا و حرص على نيلها..يف سبيل اهللا 

على مقتله،و ذلك لعمر اهللا وسام شرف يوضع  يف " بوتفليقة"و يكفيه فخراً أنّ طاغوت العصر أمريكا هنأت عبدها
  ..عنه اليهود و ال النصارى و ال املرتدون من بين جلدتهعنقه بعد أن مل ترض 

فحق إلبنه إبراهيم و هو ميشي يف شوارع ..و يكفيه شرفا أنه قتل مقبالً غري مدبر بعد ثالثة أيام من املواجهة و احلصار
ا ينبطح للريح إذا هبت و ال نفعي..مع أقرانه أن يرفع رأسه عاليا،فإنّ أباه ما كان نعامة تدس رأسها يف التراب"باتنة"

  ..فال نامت أعني اجلبناء..عاش جماهدا و قتل جماهدا معانقُا لرشاشه و يده على الزناد..بل كان رجالً عزيزا ..العاصفة
موتوا على ما مات عليه أبو إبراهيم و أبو هاجر     ..فيا أيها ااهدون موتوا على ما مات عليه حممد و أصحابه

موتوا على ما مات عليه عشرات اآلالف من إخوانكم الذين التحقوا بقوافل ..أنس الشامي رمحهم اهللاوخطّاب و أبو 
أو ..فليعد للدين جمده..و ابتغوا رفع اللواء..أمضوا يف سبيل اهللا..الشهداء و سقوا أرض اجلزائر بدمائهم الزكية الطاهرة

  ..ا أنكد احلياة و شريعة اهللا مغيبة يدوسها لكع ابن لكعفواهللا ما أتعس العيش من بعدهم و م..لترق منكم الدماء
و ال زال يف العرين ..فال زال يف الكنانة كثري من السهام..و أما أنتم أيها الطواغيت فلن يدوم فرحكم طويالً بإذن اهللا 

  ..!. نارأنّ دم الشهيد نور و: و إياكم أن تنسوا..و إن كان قد قتل سيد فقد قام من بعده سيد..أسود
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م و هاهي غراسه بعد العام الثامن عشر ال زالت تثمر،        1987سنة ) رمحه اهللا(فقد قتلتم الشيخ مصطفى بويعلي
فال تظنوا أنكم بقتلكم ألولئك األكابر توقفون مسرية اجلهاد بل أنتم ..و زرعه قد أخرج شطأه و استوى على سوقه

لتنطلق من جديد تشق عباب كفركم و جتري على جيفكم حىت  تبلغ ..اقةمن يزود املسرية بالوقود و يشحنها بالط
  . ﴾و اهللا غالب على أمره و لكن أكثر الناس ال يعلمون﴿..أهدافها

 

  
  
  
  

  
ى حممد و آله و صحبه و سّلمى حممد و آله و صحبه و سّلماحلمد  و صّل اللهم علاحلمد  و صّل اللهم عل   


  

   
  

من املعلوم شرعا أنه من الطرق الشرعية إلنعقاد اإلمارة طريقة اإلستخالف،و عليه قام األخ أبو إبراهيم                                           
ف أخينا أيب مصعب عبد الودود على              بإستخال )   األمري السابق للجماعة السلفية للدعوة و القتال (رمحه اهللا 

  .إمارة اجلماعة السلفية للدعوة و القتال 
  .59﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول وأويل األمر منكم﴾النساء،آية:قال تعاىل

  
  هـ1425 مجادى الثانية20:يوم اجلمعة حرر 
  . م2004 أوت06:ـ  ق لــ املواف

                                                    
  القتالالقتالقاضي اجلماعة السلفية للدعوة و قاضي اجلماعة السلفية للدعوة و 

  أبو الرباء أمحدأبو الرباء أمحد
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  و قرأنا قصص األنبياء و سري الصاحلني علمنا يقينا أن اللّه سبحانه ضمن كلما  قرأنا القرآن و طالعنا سنة نبينا 
كتب اهللا ألغلنب أنا و ومل يضمن نصر الباطل ،فقال ﴿, و عمال نصر دينه و حزبه و أوليائه القائمني بدينه علما

 ﴾ وقال ﴿ إنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا يف احلياة الدنيا و يوم يقوم األشهاد ﴾ وقال ﴿رسلي إن اهللا قوي عزيز
عىن و كقوله صلى ﴾وغريها من األيات الكثرية يف هذا املواللّه ويل املؤمنني﴾وقال﴿إن اللّه يدافع عن الذين آمنوا 

وال يترك اللّه بيت مدر و ال وبر إالّ أدخله اللّه هذا , ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار «: اللّه عليه وسلم
،وهذا العز  و )رواه ابن حبان وغريه(»عزا يعز اللّه به الدين و ذالّ  يذل  به الكفر,الدين بعز عزيز أو بذل ذليل 

  للجيل األول، جيل الصحابة و تابعيهم حيث فتحوا األرض وملكوا بالد الفرس و الروم النصر الشك أنه حصل
  .والرببر يف عز هذه الدول اليت كانت متلك العلم قهرا 

, مث مل يلبث هذا النصر و العز أن صار ذال وضعفا يف هذا العصر مع كثرة املسلمني و إنتشارهم يف كل بالد العامل 
و ما حدث للمسلمني يف ,  يذحبون ويقتلون كلّ يوم وقد تسلطت عليهم شرذمة من اليهود فاملسلمون يف فلسطني

يوغسالفيا و الشيشان على يد الشيوعني، وما نراه يف  أفغانستان و العراق من إحتالل للصليبيني لألرض و هتك 
ومل يسلم من اإليذاء و , دين وما حيدث يف مصر و اجلزائر و جزيرة العرب و غريها على يد احلكام املرت, للعرض

وحني نطالع هذه , التقتيل أبناء الفلبني و أندونسيا و الصني وغريها بل صار كل مسلم معرض لذلك ما دام مسلما 
ملاذا حيدث هذا باملسلمني؟ ملاذا مل , النصوص بإمعان ونتأمل حال املسلمني يتبادر إىل أذهاننا ذلك السؤال الكبري 

 عدونا وميكِّن لنا يف األرض ؟ملاذا مل جيتمع املسلمون و يتوحدوا و جيمعوا مشلهم و يوحدوا كلمتهم ينصرنا اللّه على
و أنّ حلالنا سبب البد , فال شك  أنّ وعد اللّه حق .. أم لسبب آخر ؟!..و يلموا شعثهم ؟ آلقلّة حنن ؟ فنحن كثري 

و نكون أئمة هداة مهتدين فهناك حقائق البد من معرفتها , من إزالته إذا أردنا حقا أن حنقق ما حققه اجليل األول 
  :وهي 

ومل يضمن نصر الباطل ,  أنّ اهللا سبحانه ضمن نصر دينه وحزبه و أوليائه القائمني بدينه علما و عمال :احلقيقة األوىل
و أنزل به كتبه , ه به رسله إمنا مها ألهل اإلميان الذي بعث اللّ, و كذلك العزة والعلو , و لو اعتقد صاحبه أنه حمق , 
 ﴾ ،فللعبد من العلو حبسب ما معه من اإلميان و أنتم األعلون إن كنتم مؤمننيوهو علم وعمل و حال قال تعاىل﴿, 

                                                
 .آخر ما كتبه الشيخ قبل مقتله بأيام قليلةمن هذا املقال هو  1
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﴾فله من العزة بقدر ما معه من اإلميان وحقائقه فإذا فاته حظّ من وللّه العزة ولرسوله وللمؤمننيو قال تعاىل ﴿, 
  . ابلة ما فاته من حقائق اإلميان علما وعمال ظاهرا و باطنا العلو و العزة ففي مق

﴾فإذا ضعف الدفع عنه فهو من إنّ اهللا يدافع عن الذين آمنواو كذلك الدفع عن العبد حبسب إميانه قال تعاىل ﴿
ن يا أيها النيب حسبك اللّه ومن إتبعك مضعف إميانه ،وكذلك الكفاية و احلسب هي بقدر اإلميان قال تعاىل﴿

فكفايته هلم حبسب إتباعهم لرسوله و إنقيادهم , أي كافيك و كافيهم , ﴾ أي اللّه حسبك وحسب أتباعك املؤمنني
  .فما نقص من اإلميان استلزم نقصان ذلك كلّه , له 

و كذلك والية اللّه تعاىل لعبده هي حبسب إميانه قال , ومذهب أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص
إمنا هو ألهل اإلميان , وكذلك النصر والتأيد الكامل ,﴾اللّه ويل الذين آمنوا﴾وقال تعاىل﴿اللّه ويل املؤمننيوتعاىل﴿

فأيدنا الذين آمنوا ﴾وقال ﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا و يوم يقوم األشهادالكامل قال تعاىل﴿
وهلذا إذا أصيب العبد مبصيبة يف , صيبه من النصر و التأيد ﴾فمن نقص إميانه نقص نعلى عدوهم فأصبحوا ظاهرين

وهو من نقص إميانه والشك , إما بترك واجب أو فعل حمرم , فإمنا هي بذنوبه , أو بإدالة عدوه عليه , نفسه أو ماله 
اللّه و رسوله من بعد فاضح عن شرائع , الذي ال خيفى على ناظر ,أن هذه احلقيقة  منطبقة متاما  على حال املسلمني 

 ﴾ بل ما فرطنا ىف الكتاب من شيءو عن التحاكم للكتاب و السنة و الرجوع إليهما يف كل صغرية  و كبرية﴿, 
صار عنوان التحاكم إىل الكتاب والسنة بطاقة حتمل، و الواقع خالف هذه البطاقة متاما، و السعيد من نظر إىل حاله و 

و مع  كتابه و مع نبيه ومع سنته , فنظر يف أحواله مع ربه , ضع أمامها غريه قبل أن ي, وضع نفسه أمام هذه احلقيقة 
ملاذا مل نظهر على أعدائنا و تكون : ومن هنا ينغي أن ندقق السؤال األول،فبدال من أن نقول. و مع إخوانه ومع أعدائه

مساجدنا اإلميان الالّزم  علما وعمال هل حققنا يف أنفسنا و جمتمعاتنا و مجاعاتنا و معسكراتنا و : لنا الغلبة؟ نقول
ظاهرا و باطنا،و الذي حيقق لنا نصر اللّه و تأيده الكامل ؟ و على ضوء هذه احلقيقة فال بد لنا أن منّعن النظر يف كثري 

 ﴾ مإنّ  اللّه ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسه﴿:كقوله تعاىل, من النصوص وجنتهد يف حتقيق معانيها يف واقعنا 
  . فيبدأ كل بنقد نفسه و إصالحها و عالج أدوائها 

مث ال جيدوا  يف أنفسهم حرجا مما قضيت ,  فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك يف ما شجر بينهم و كقوله تعاىل ﴿
, ﴾  فنحرص على الرجوع إىل الكتاب و السنة يف كل نزاع و خالف و كل ما طرأ علينا من أمر ويسلموا تسليما

و كقوله .سلم لذلك تسليما كامال مع سعة الصدور و قبول للحق دون إتباع للهوى  و تعصبا لآلراء و األهواء وأن ن
أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اللّه ﴾ وكقوله تعاىل ﴿ يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلونتعاىل﴿

نة و ملّا يعلم اللّه الذين جاهدوا منكم و يعلم  أم حسبتم أن تدخلوا اجل﴾ وقوله تعاىل﴿حكما لقوم يوقنون
ولو أن ﴾ وقوله تعاىل﴿فاستقم كما أمرت و من تاب معك وال تطغو إنه مبا تعملون بصري﴾وقوله تعاىل ﴿الصابرين

﴾ أهل القرى آمنوا واتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذنا هم مبا كانوا يكسبون
  .﴾وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحونوقوله تعاىل﴿
فال بد أن ندرك احلقيقة ,  إذا سلكنا سبيل اإلستقامة على الدين يف أنفسنا و جمتمعنا و كل أحوالنا :احلقيقة الثانية

ام أو فكثري من الناس لضعف إمي.وهي أن كل دعوة إىل احلق على منهج األنبياء  البد ألصحاا  من إبتالء, الثانية 
لضعف فهمه حلقيقة الدين،حينما يرى ما يلحق املسلمني من عذاب و إبتالء و فنت و تكالب األعداء عليهم من يهود 
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و تنكّر البعيد و القريب لدعوم حىت  أقرب الناس إليهم ممن كانوا باألمس من الدعاة , و نصارى وجموس و مرتدين 
قال , م باطلة و أن هذا بالء وعذاب من اللّه و احلق خالف ذلك حني رؤيته لذلك يظن أن دعو,و امللتزمني
آمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذين تعاىل﴿

رواه »صب منه من يرد اللّه به خريا ي«  قال و عن أيب هريرة أنّ رسول اهللا , ﴾صدقوا و ليعلمن الكاذبني
, يا أبا عبد اللّه أيهما أفضل للرجل أن ميكّن أو يبتلى , وسأل رجل الشافعي ـ رمحه اللّه ـ فقال .البخاري و مالك 

فإن اللّه ابتلي نوحا و إبراهيم و موسى و عيسى وحممد صلوات اللّه وسالمه , ال ميكّن حىت يبتلى , فقال الشافعي 
فال بد أن نعلم أنه ال نصر وال متكني . فال يظن أحد أن خيلص من اآلمل البتة, كّنهم فلما صربوا م, عليهم أمجعني 

عذّبوا و فتنوا و أوذوا بل , فأنبياء اللّه عليهم صلواته وسالمه مع تقواهم و ورعهم و قرم من اللّه , بدون ابتالء 
وهكذا األمثل ,  أهله و منهم من ضرب ومنهم من أخرج من داره و, منهم من قتل كزكريا و حيي عليهما السالم 
 و فعن خباب بن األرث رضي اللّه عنه قال شكونا إىل رسول اللّه , فاألمثل و كان أتباعهم يعذّبون أشد العذاب 

,  قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل «فقال, فقلنا أال تستنصر لنا أال تدعوا لنا , هو متوسد بربدة له يف ظل الكعبة 
وميشط بأمشاط احلديد من , فيجعل نصفني , فيوضع على رأسه , له يف األرض فيجعل فيها فيجاء باملنشار فيحفر 

واللّه ليتمن اللّه هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل , ما يصده ذلك عن دينه , دون حلمه و عظمه 
   ). 202ـ4رواه البخاري ( »ولكنكم تستعجلون , حضرموت ال خياف إالّ اللّه والذئب على غنمه 

حمطاته ونقاط العبور فيه هي ..مفروش باألشواك , وباجلملة فالبد أن يدرك كل مسلم أن طريق احلق حمفوف باملكاره 
أي (والكلوم , وفقدان األحبة , ملذاته هي جترع الصرب على اجلوع و اخلوف ... السجون و مراكز التعذيب 

 هلذه البذرة الطيبة بذرة اإلسالم اليت نزرعها يف كل مكان أن تسقى بالدماء وأن تغذى يف سبيل اللّه و البد) اجلروح
و , ليس بأمسدة املصانع بل بأشالء الرجال و قطع من أجسادهم متزقها القنابل و الرصاص وهذا هو طريق األنبياء 

حىت اكتمل الدين و وصلنا , ء شديدا و سال الدم على وجهه الطيب و أوذي إيذا, طريق نبينا الذي كسرت رباعيته 
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ملّا صربوا وكانوا بآيتنا قال تعاىل ﴿ .حمفوظا ساملا و سيبقى إىل يوم الدين 

ملّا : و عن سفيان بن عيينة قال يف هذه اآلية, بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين : قال شيخ اإلسالم,﴾يوقنون
   .مر جعلناهم رؤوسا أخذوا برأس األ

تكاليفه، فعندما خلق اهللا اجلنة والنار وبعث جربيل قليل هم أولئك الذين يدركون حقيقة منهج هذا الدين العظيم وحجم 
فلما أن رآها بعد "! واهللا يارب مل يسمع ا أحد قط إال دخلها"لريامها ورأى اجلنة وما فيها من نعيم للوهلة األوىل قال؛ 

ل إىل اجلنة ليس فالطريق الذي أراده اهللا أن يوص"! واهللا يارب خشيت أن ال يدخلها أحد"ذلك قد حفت باملكاره، قال؛ 
مزروعا بالورود والرياحني، كال بل هو حمفوف باملكاره واالبتالءات واألذى والدماء، ولو كان أحد يدخل اجلنة دون 

 به رسل اهللا وأنبياؤه الذين اصطفاهم اهللا من خرية خلقه، فقد أوذوا وشوهوا وكذبوا سلوك هذه الطريق لكان أوىل الناس
﴿          ﴾. وهذه احلقيقة يعرفها كل

عاقل درس منهج االنبياء وتاريخ الدعوات، ولذلك فأول كلمات مسعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن نيبء من 
فالذين حيلمون أن "! مل يأت رجل مبثل ما جئت به إال عودي"نت؛  كا- وكان قد قرأ الكتب السابقة -ورقة بن نوفل 

  .  يكونوا من ورثة األنبياء مث يبحثون عن رضى الناس أو احلكومات مل يفقهوا حقيقة هذا املنهاج

  ]هـ1423دى اآلخرة له مجامقالة من [ )فك اهللا أسره(أبو حممد املقدسي: الشيخ األسري
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  .احلمد للّه و الصالة و السالم على رسول اللّه 
و دعوة اإلسالم دف يف ..يقوم على أسس جاهلية يف كل نواحي احلياة ,كحاله يوم بعث رسول اللّه,إنّ العامل اليوم 

حىت ال تكون  إزالة اجلاهلية واستبداهلا بالشريعة اإلسالمية املطهرة ﴿ تريد,الصميم إىل إحداث انقالب جذري يف هذا الكون 
أمة تعرف واجبها يف السراء        ,و إنما يتم هذا االنقالب من خالل أمة تتوىل هذا التغري ..﴾ فتنة و يكون الدين كله للّه

  .و الضراء و واجبها حنو را و حنو إخواا و أعدائها 
مي دستور هذه األمة يف تربيته هلذه األمة وضع هلا خطوطا رئيسية ترسم هلا خط سريها يف الشدة و الرخاء و ترجع القرآن الكر

… االلتزام ذه الثوابت جيعل سري األمة حنو هدفها سريا ثابتا ال يتغري بتغري الظروف و حلول النوائب .. إليها عند امللمات 
يدل على ذلك نصوص الوحيني و حياة .. ادة البشرية حنو شاطىء السالمة عمل شاق و طويل تأهيل هذه األمة الستالم قي

هذه الشواهد تبقى هي املعني الذي يستقي منه املسلم ,  و التابعني األنبياء و املرسلني و جهاد الرعيل األول من الصحابة 
من األسس التي رسخها .. مة اهلدى أن ال يغفلوا عن ذلك و حري بأئ.. ااهد زاده لرسم معامل الطريق و الثبات عليه 

ليس معلقا بأشخاص و لو كانوا , أنّ بقاء اإلسالم و شرائعه التي منها اجلهاد ذروة سنامه القرآن الكرمي يف نفوس الصحابة 
عة بني اإلميان و الكفر و قتل فيها ثاين موق, شاء اللّه أن تكون موقعة أحد .. مثّ ترسخ هذا املبدأ باحلدث و احلديث .. أنبياء 

 فخارت عزائم و ألقى بعض الصحابة و أشيع مقتل النيب , من الصحابة خلق كثري منهم محزة أسد اللّه و سيد الشهداء 
بل فكرت طائفة يف مصاحلة قريش حلقن , و قال آخرون لو كان نبيا ما قتل  , و قال على ما نقاتل بعد مقتله , سالحه 
و عدونا على الباطل و استغل آخرون , فقالوا كيف زم و يقتل منا و حنن املّسلمون على احلق .. ا و حفظ أمواهلا دمائه

 فلنقاتل و لنمت  قد قتل فإن اللّه حي ال ميوت و قال آخرون إن قتل إن كان حممد : و ثبت اللّه طائفة فقالت , احلدث 
زلة و دعوة اإلسالم و دولته ال زالت يف املهد مل تتخط اخلط األمحر، و يف خضم حدثت هذه النا ...على ما مات عليه 

 ﴾ ال نوا و و ال نوا و ال حتزنوا و أنتم األعلون إن كنتم مؤمنني﴿ .. احلدث و تفاعالته يرتل القرآن يعلّم و يوجه 
يتم ذه البلوى فإنّ احلزن يف القلوب و الوهن على تضعفوا يف أبدانكم و ال حتزنوا يف قلوبكم عندما أصابتكم املصيبة و ابتل

و تصلبوا على قتال , بل شجعوا قلوبكم و صبروها وادفعوا عنها احلزن , األبدان زيادة مصيبة عليكم و أعون لعدوكم عليكم 
 حصل هلم من اهلزمية و بين مثّ سالّهم مبا, عدوكم ،و ذكر اهللا تعاىل أنه ال يليق م الوهن و احلزن و هم األعلون يف اإلميان 

 ﴾ فانتم وهم قد تساويتم يف القرح إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴿ : احلكم العظيمة املترتبة على ذلك فقال 
 ﴾ ترك أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴿ و قال تعاىل عن نبيه  , 1"…و لكنكم ترجون من اللّه ما ال يرجون 

 ﴾ إنما يضر نفسه و إالّ فاللّه و من ينقلب على عقبيه فلنّ يضر اهللا شيئا﴿ .  من إميان أو جهاد أو غري ذلك ما جاءكم به
                                                

 تفسير السعدي  1
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 ﴾ و يف هذه اآلية إرشاد من اللّه تعاىل لعباده و سيجزي اللّه الشاكرينتعاىل غين عنه و سيقيم دينه و يعز عباده املؤمنني ﴿ 
و ما ذاك إال باالستعداد يف أمور الدين بعدة , ام أو عن بعض لوازمه فقد رئيس و لو عظم أن يكونوا حبالة ال يزعزهم عن إمي

أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فقد أحدهم قام به غريه و أن يكون عموم املؤمنني قصدهم إقامة دين اللّه و اجلهاد عنه حبسب 
   .1"ل يستتب هلم أمرهم و تستقيم أمورهم فبهذه احلا, ال يكون هلم قصد يف رئيس دون رئيس , اإلمكان 

فذكر سبحانه أنواعا من احلّكم ألجلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم و قواهم و بشرهم بانهم األعلون « :قال ابن القيم 
اوته و عداوة فقد مس أعداءهم يف عد, ملا أعطوا من اإلميان و سالّهم بأنهم و إن مسهم القرح يف طاعته و طاعة رسوله 

مثّ أخربهم أنه سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه و لكن أراد أن يعلّمهم موجودين مشاهدين فيعلم إميام واقعا مثّ أخرب ,رسوله
فلوال إدالة العدو مل حتمل درجة ,فإنّ الشهادة درجة عالية عنده و مرتلة رفيعة ال تنال إال بالقتل يف سبيله,أنه يتخذ منهم شهداء

الشهادة التي هي من أحب األشياء إليه و أنفعها للعبد مثّ أخرب سبحانه أنه يريد متحيص املؤمنني أي ختليصهم من ذنوم بالتوبة 
و أنه مع ذلك ميحق الكافرين ببغيهم و طغيام و عدوام إذا ,و الرجوع إليه و استغفار من الذنوب التي أديل ا عليهم العدو

كر عليهم مبناهم و ظنهم دخول اجلنة بغري جهاد و ال صرب و أنّ حكمته تأىب ذلك فال يدخلوا إالّ باجلهاد و انتصروا مثّ أن
الصرب و لو كانوا دائما منصورين غالبني ملا جاهدهم أحد و ملا ابتلوا مبا يصربون عليه من أذى أعدائهم فهذه بعض حكمه يف 

  .2» اننصرة عدوهم عليهم و إدالته يف بعض األحي
 مل يتخلّ عن دعوة اإلسالم و عن اجلهاد حبجة ما قيل و لك أن تسجل أنّ النيب .. هذه حادثة و غريها كثري يف تاريخ أمتنا 

 يف بداية الصراع املسلح مع الكفر من طرف الصحابة و ما حدث من إدالة الكفر على اإلميان و قتل من قتل من أصحابه
املفاهيم اخلاطئة و واصل طريق الدعوة و القتال فكانت غزوة محراء األسد إثر أحد مباشرة و  ضمد اجلراح و صحح لكنه 

أشربوا مبدأ أنّ اإلسالم .. تعلموا .. و كان هلذه احلادثة أثرها يف تربية الصحابة .. فيها من العرب و العظات ما حيسن بنا تدبره 
ا يف امتثال أوامر اللّه بل الواجب على األمم و اجلماعات عبادة ربهم يف فليس بقاء األشخاص شرط.. ال ينتهي بانتهاء شخص 
و كانت بعد أحد موقعة الرجيع و قتل بعض الصحابة غدرا و كانت بئر معونة و قتل فيها من خرية .. كلّ وقت و بكلّ حال 

 و ماجت املدينة بل مات النيب " قتال  عن مواصلة طريق الدعوة و ال و ال أصحابه فلم يثن ذلك كله النيب ,الصحابة
 و عنده تربز أثار تربية النيب و يقيض اللّه أبا بكر .. , من قال مات رسول اللّه ضربت عنقهو اضطربت حىت قال عمر 

 يعبد حممدا فإنّ من كان.." لريد األمة إىل رشدها و يصعد املنرب و خيطب يف أمة رسول اللّه خطبة الواثق بربه و دينه و طريقه 
و يتلوا أية آل عمران التي نزلت يوم أحد فاللّه أكرب ما أعظم " و من كان يعبد اللّه فإنّ اللّه حي ال ميوت , حممدا قد مات

  . تربية رسول اللّه لذلك اجليل الفريد 
 تكون البلوى إذن ؟ ال و اللّه ال بد من أليس يف الدنيا أشد بلها ممن يريد معاملة احلق سبحانه على بلوغ األغراض فأين" 

أما من يريد أن تدوم له السالمة و النصر على ,انعكاس املرادات و من توقف أجوبة السؤاالت و من يشفي األعداء يف أوقات
  . من يعاديه و العافية من غري بالء فما عرف التكليف و ال فهم التسليم 

أليس يصد عن البيت و تقهر بعد ذلك فال بد من جيٍد و ,  جرى عليه ما جرى يوم أحد ينصر يوم بدر مثّأليس رسول اللّه 
أريد نفوذ البالء و التسليم للقضاء و هاهنا , فاجليد جيب الشكر و الردى حيرك إىل السؤال و الدعاء فإن امتنع اجلواب ,ردٍي 

و إن وجه يف الباطن ,سليم باطنا و ظاهرا فذاك شأن الكامل فإن حتقق الت ,3يبني اإلميان و تظهر يف التسليم جواهر الرجال
إنعصار من القضاء ال من املقضي فإن الطبع البد أن ينفر من املؤذي دلّ على ضعف املعرفة فإن خرج األمر إىل االعتراض 
                                                

 تفسير السعدي  1
 2/191إغاثة اللهفان  2
 . كانوا يتساوون في وقت النعم فإذا نزل البالء تباينوا : قال الحسن البصري رحمه اللّه  3
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فإنه إما أن يكون يف ,أقسام ال خيرج عن أربعة ,البالء الّذي يصيب العبد يف اللّه" و اعلم أن  ,1" باللسان فتلك حال اجلهال 
و الذي يف نفسه قد يكون بتلفها تارة و بتأملها بدون التلف فهذا جمموع ما ,نفسه أو يف ماله أو يف عرضه أو يف أهله و ما حيب

و أسهلها فإنه و من املعلوم أنّ اخللق كلهم ميوتون و غاية املؤمن أن يستشهد يف اللّه و تلك أشرف املوتة ,يبتلى به العبد يف اللّه
فمن عد مصيبة هذا ,ال جيد الشهيد من األمل إال مثل أمل القرصة فليس يف قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبين آدم

و لكن الفار يظن ,القتل أعظم من مصيبة املوت على الفراش فهو جاهل بل موت الشهيد من أيسر امليتات و أفضلها و أعالها
قل لن ينفعكم الّفرار إن فررمت من يطول عمره فيتمتع بالعيش و قد أكذب اللّه سبحانه هذا الظن حيث يقول ﴿ أنه بفراره 

  .2 ﴾ املوت أو القتل و إذا ال متتعون إالّ قليال
  :  إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد :فائدة 
  . و شاءه و خلقه و ما شاء اللّه كان و ما مل يشأ مل يكن  مشهد التوحيد و أنّ اللّه هو الذي قدره :أوهلا 
  . و أنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه , مشهد العدل:الثاين 

أي ظاهره البالء و املصيبة و باطنه الرمحة و (  مشهد الرمحة و أنّ رمحته يف هذا غالبة لغضبه و انتقامه و رمحته حشوه :الثالث 
  ,) الّلطف 
  .مل يقدره سدى و ال قضاه عبثا ,هد احلكمة و أنّ حكمته اقتضت ذلك مش:الرابع 

  . مشهد احلمد و أنّ له سبحانه احلمد التام على ذلك من مجيع و جوهه :اخلامس 
 مشهد العبودية و أنه عبد حمض من كل وجه جتري عليه أحكام سيده و أقضيته حبكم كونه سلكه و عبده فيصرفه :السادس 

   .3لقدرية كما يصرفه حتت أحكامه الدينية فهو حمل جلريان هذه األحكام عليهحتت أحكامه ا
كانت هذه بعض احلقائق أردت و ضعها بني يدي احلديث عن مقتل ثلّة من ااهدين يتقدمهم أبو إبراهيم أمري اجلماعة 

  .لّه املستعان السلفية للدعوة و القتال رمحهم اللّه ألقف مع القاريء الكرمي و قفات مع احلدث فال
..  هذه الكوكبة ليست األوىل يف سجلّ قتلى اإلسالم فأرض اجلزائر تسقى كل حني بدماء ااهدين الطّاهرة :الوقفة األوىل 

مضوا تقبلهم اللّه يف .. و هل ميكّن الرجل قبل أن يبتلى ؟ كما قال الشافعي رمحه اللّه .. بذلوها طواعية مثنا للتمكني لدين اللّه 
  : مضوا و لسان حاهلم يقول ,لشهداءا

  .أو ترق منا الدماء ..فليعد للدين جمده ..نبتغي رفع اللّواء .. يف سبيل اللّه قمنا
  .عاهدوا فوفّوا و اللّه ال يضيع أجر احملسنني 

قيادة تقاتل     .. ألمن و اخلوف ا,تتقاسم مع جنودها احللو و املّر.. قيادة ااهدين يفرزها امليدان حبره و قزه : الوقفة الثانية 
يقدمون أبناء األمة للحتوف      .. عكس املتاجرين بقضايا و دماء املستضعفني .. و تقتل يف ساحة الشرف يف سبيل قضيتها 

  .و لكنهم ال يفقهون ,﴾ كل نفس ذائقة املوت﴿ ..يزجون م يف اخلنادق و خيتفون يف الفنادق ,و جيمحون إىل الكهوف
حني رضي أهل الشهادات باملسكن و الراتب و احلياة الرغيدة و مل يبالوا مبا يصيب الدين من اعتداء و األمة : وقفة الثالثة ال

تركوا الدنيا     ,الشهادات الدنيوية لينالوا الشهادة األخروية) إخوانه(طلّق أبو إبراهيم و أعوانه )و كأنهم ليسوا منها(من بالء 
فلتعلم األمة أنّ .. دفاعا عن الدين و عن أمتنا املظلومة .. و خري و أبقى يف جنة عرضها السماوات و األرض و متاعها ملا ه

  .هؤالء هم أبناؤها الربرة املدافعون عن دينها و حقوقها حقّا و يف تداول األيام و تصاريف الزمان عرب ملن يعترب 
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.. على أنهم رؤوس يف اجلماعة لكنه مل يذكر أولئك اجلنود البسطاء , اهيم و أعوانه حتدث اإلعالم عن أيب إبر:الوقفة الرابعة 
بسطاء لكنهم عظماء يف .. بسطاء يف عيشهم ليست هلم كنوز متنعهم اجلهاد .. نعم بسطاء يف تفكريهم ال يعقّدون املسائل 

إنهم جنود اللّه عرفوا حق .. لماء و ال رؤساء أحزاب نعم ليسوا قادة و ال ع.. جهادهم و بذهلم و عطائهم للدين و املسلمني 
و قيمة العلم والعمل ألولئك القاعدين اخلاذلني الذين ,كتبوا بعرقهم و دمهم معاين العزة.. اإلسالم فلبوا النداء و قاتلوا و قتلوا 

أعلى من العيش يف محى الطواغيت      و يعلّمون أولئك الطواغيت أنّ املوت يف سبيل اللّه أحلى و .. شدم جواذب األرض 
لكن و ,و يوم تقوم الساعة تنجلي احلقائق.. و اجلوع أفضل من خبزة ملطخة بالعار والنار .. و املوت مرة خري من حياة مرة 

  …الت حني مناص 
خوفهم من اإلسالم    .. ة اجلهاد ظن اإلعالم و مرضى القلوب أنّ مقتل أيب إبراهيم و بعض أعوانه بداية اي : الوقفة اخلامسة

,      إن مل ميوتو اليوم فغدا , إنّ أبا إبراهيم و عكاشة و أسامة و غريهم بشر.. و تنامي اجلهاد محلهم على هذا التفسري البليد 
,         اإلسالمسهما من سهام,ماذا كان أبو إبراهيم قبل تويل إمارة اجلماعة ؟ كان جنديا.. ﴾  إنك ميت و إنهم ميتون﴿

و قتل , و أبو بكرمات رسول اللّه .. و اجلهاد كان قبل أيب إبراهيم و سيبقى حتى يأيت أمر اللّه .. و اإلمارة زيادة تكليف 
إنّ اإلسالم قوة ال يدركها القاعدون و ال احملاربون له , فهل إنتهى اإلسالم و توقف مد اجلهاد ؟ .. عمر و عثمان و علي 

 ..قوة تصنع الرجال الذين يصنعون األحداث مثّ يقتلون أو ميوتون و يبقى اإلسالم يصنع .. ها قوة مستمدة من قوة اللّه إن
  .و لكنكم ال تعقلون .. و لتعلمن نبأه بعد حني .. األبطال 

فكذلك أولياء اللّه , اجلزائريو هنأ الكافر الصلييب األمريكي املرتد,  كما فرح أعداء اهللا مبقتل إخواننا:الوقفة السادسة 
  : ﴾ فألهل التوحيد واجلهاد نقول  إن متسسكم حسنة تسؤهم و إن تصبكّم سيئة يفرحوا ا﴿..أحزنتهم النازلة 

 وإنا لقوم ال نرى القـتل  سبة
 يقرب حب املـوت آجاال  لنا 
تسيل على حد السيوف نفوسنا 
  

 إذا مــا رأته عامر و سـلول 
هه آجاهلم فـتطول و تـــكر  

 و ليست على غري السيوف تسيل

و أمة أخذت تقدم التضحيات يف سبيل قضيتها جلديرة ,فالتضحيات مثن النصر و التمكني, الثّبات الثّبات على طريق اجلهاد .. 
  ..﴾ و ما كان اللّه ليطلعكم على الغيب﴿ ..,أن تنال اد
 تسلية للمؤمنني و حث على اإلقتداء م و الفعل كفعلهم و أنّ هذا أمر قد كان هذا, ﴾ و كأين من نيبء قتلقال تعاىل ﴿

 أي مجاعات كثريون من أتباعهم قد ﴿و كأين من نيبء قتل معه ربيون كثري﴾فقال ,متقدما مل تزل سنة اللّه جارية بذلك 
 أي ما ضعفت قلوم و ال وهنت  ملا أصام ﴾فما وهنواربتهم األنبياء باإلميان و األعمال الصاحلة فأصام قتل و جراح ﴿

يا أهل "  ,1 ﴾ و اللّه حيب الصابرينأبدام و ال استكانوا أي ذلوا بعدوهم بل صربوا و ثبتوا و شجعوا أنفسهم و هلذا قال﴿
ج هل تدرون عال ما يا معشر اخلزر( التوحيد و اجلهاد أذكركم كلمة العباس بن عبادة األنصاري يوم العقبة الثانية قبل البيعة 

إنكم تبايعونه على حرب األمحر و األسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا كت : قال ,نعم: تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا
أموالكم مصيبة و أشرافكم قتال أسلمتموه من اآلن فهو و اللّه إن فعلتم خزي الدنيا و اآلخرة و إن كنتم ترون أنكم وافون له 

أذكروا قول اللّه تعاىل      ..2.." عومتوه إليه عل نكهة األموال و قتل األشراف فخذوه فهو و اللّه خري الدنيا و اآلخرة مبا د
فإن العبد إذا علم أن ,يف هذه اآلية عدة حكم و أسرار و مصاحل للعبد"  ﴾ و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خري لكم﴿

                                                
 تفسير السعدي  1
 177السيرة النبوية البن هشام ص  2

http://www.jihad-algerie.com


 

 12 www.jihad-algerie.com                                      1425


و مل ييأس أن تأتيه املسرة من ,يأيت باملكروه مل يأمن أن توافيه املضرة من جانب املسرة و احملبوب قد ,املكروه قد يايت باحملبوب
و من أسرار هذه اآلية أنها تقتضي من العبد التفويض ,فإن اللّه يعلم منها ما ال يعلمه العبد,لعدم علمه بالعواقب,جانب املضرة

و منها أن ال يقترح على ربه و ال ,قضيه له ملا يرجوا فيه من حسن العاقبةو الرضا مبا خيتاره له و ي,إىل من يعلم عواقب األمور
و منها أنه إذا فوض أمره إىل ربه و رضي مبا ,فال انفع له من ذلك,و أن يرضيه مبا خيتاره,بل يسأله حسن االختيار له,خيتار عليه

 اختيار العبد لنفسه و أراه من حسن عواقب اختياره خيتاره له بالقوة عليه و العزمية و الصرب و صرف عنه اآلفات اليت عارضت
إنّ اللّه سبحانه و تعاىل حيب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء و  ,1"له ما مل يكن ليصل إىل بعضه ملا خيتاره هو لنفسه 

د يف كلتا احلالتني عبودية مبقتضى فللّه سبحانه على العبا,و يف حال العافية و البالء و يف حالة إدالتهم و اإلدالة عليهم,الضراء
و ال يستقيم القلب بدوا كما ال تستقيم األبدان إال باحلر و البرد و اجلّوع و العطش و التعب و , ال حتصل إالّ ا,تلك احلال

مللزوم بدون و وجود ا,فتلك احملن و الباليا شرطّ يف حصول الكمال اإلنساين و االستقامة املطلوبة منه,النصب و أضدادها
   .2"الزمه ممتنع 

هل تربصون بنا إىل إحدى احلسنيني و حنن نتربص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب من عنده أو ﴿: أما أنتم أيها األعداء 
و عجز التتار عن حمو ,فهل زال اإلسالم؟ لقد عجزت دول الصليب جمتمعة,كم حارب أسالفكم اإلسالم.. ﴾ بأيدينا
إنما تضيعون أموالكم   .. ماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا ,نسا عجزا فضيعا حىت قال بيدقهاو عجزت فر,اإلسالم

  .و جهودكم و تفوتون على أنفسكم فرص اهلداية 
  .و من يغالب اللّه يغلب,لقد أبقى اللّه لك ما يسوؤك: و رضي اللّه عن عمر حني قال أليب سفيان يوم أحد 

و من خان ,ألنهم رضوا باهلوان يوم أشربوا الوهن,التخذيل فهم أحط قيمة يف عني العدو و الصديق مناو أما أهل اإلرجاف و 
 تنسجون كالما - كما ترون أنتم -هذا جزاء التهور و السري يف طريق مسدود" دينه هل يؤمتن عل شيء ،لعلكم تقولون 

قد ﴾ متبجحني بسالمتهم من احلضور معك ﴿يقولواليك ﴿ ﴾ كإدالة العدو عإن تصبك مصيبةكحال من قال فيهم تعاىل ﴿
﴾ مبصيبتك و و يتولوا و هم فرحون﴾ أي قد حذرنا و عملنا مبا ينجينا من الوقوع يف مثل هذه املصيبة ﴿أخذنا أمرنا من قبل

ة ؟ و ماذا فعلتم أكان جهاد رسول اللّه و صحابته ورا و هم أقل عددا و عد: و إني مسائلكم ,3عدم مشاركتهم إياك فيها 
قدره حبكم عظيمة و فوائد جسيمة و انه ليتبني " ﴾ إنّ ما قدره اللّه قل لن يصيبنا إىل ما كتب اللّه لناأنتم بتعقلكم ؟ ﴿
و طلبا , ﴾ أي ذبا عن دين اللّه و محاية لهو قيل هلم تعالوا قاتلوا يف سبيل اللّهالذين ملا أمروا بالقتال ﴿,املؤمن من املنافق

لو نعلم قتاال      ﴾ عن حمارمكم و بلدكم إن مل يكن هلم نية صاحلة فأبو ذلك و اعتذروا بان قالوا﴿﴿أو ادفعواملرضاة اللّه 
بل ظننتم ألن ينقلب الرسول و املؤمنون إىل فأين الغرية الدينية و النخوة الرجولية؟ ﴿.. 4﴾و هم كذبة يف هذا التبعناكم

  .﴾ قلوبكم و ظننتم ظن السوء و كنتم قوما بوراأهليهم أبدا و زين ذلك يف
 تعرينا أنا قلــــيل عديدنا 
 و ال قل من كانت بـقاياه مثلنا 
 و ما ضرنا أنا قليل و جارنــا 

 فـقلت هلـا أنّ الكرام قليل  
 شباب تسامى للعال و كهول 
 عزيز  و جار األكثرين ذليل 

  . ﴾سولت لكم أنفسكم أمرا فصرب مجيل و اللّه املستعان على ما تصفونبل أقول لكم كما قال يعقوب عليه السالم ﴿
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و ما نراه من حتالف األعداء علينا يوجب ,إنّ ما حيدث للمسلمني يف بقاع األرض من قتل و تشريد و امتهان : الوقفة السابعة
 ﴾فمن االهتمام بتمتني بنيان مرصوصإنّ اللّه حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كانهم ﴿.. علينا أن نكون صفا واحدا 

الصف الداخلي و تقوية الثقة بوعد اللّه و روح التعاون بني القيادة و القاعدة جيب السعي ملزيد من التعارف و التعاون بني 
نب معركة كبرية الشان و طويلة املدى مما يوجب جت,املعركة جد ال هزل فيها..اجلماعات اجلهادية لتقوية شوكة املسلمني 
و عدم استصغار ,مع طول النفس,ال بد من بعد النظر و تقدير موقع الرجل قبل اخلطو,العجلة و االرجتال يف املواقف و األعمال

 ﴾ أي يف تلك ﴿ و ما كان قوهلم إالّ أن قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبناالواجب املراجعة والتصحيح.. اخلطا و إلف التقصري 
علموا أنّ الذنوب و اإلسراف من أعظم , ﴾ واإلسراف هو جماوزة احلد إىل ما حرمأمرنايف  و إسرافنااملواطن الصعبة ﴿

أسباب اخلذالن و أن التخلي عنها من أسباب النصر فسألوا رم مغفرا مثّ إنهم مل يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصرب 
عداء الكافرين و أن ينصرهم عليهم فجمعوا بني الصرب و ترك بل اعتمدوا على اللّه و سالوه أن يثبت أقدامهم عند مالقاة األ

  .و يتوب اللّه على من تاب ,1" ضده والتوبة و االستغفار و االستنصار 
﴾ و دم الشهيد نار و ملّا رأى املؤمنون األحزاب حني حتيط بنا القروح و تتعبنا اجلروح نتذكر قوله تعاىل ﴿:الوقفة الثامنة 

دم يزرع احلياة يف النفوس األبية املستضعفة ,و نور يضيء لألجيال طريق العزة و التمكني.. ؤرق األعداء نار حترق و ت, ونور
أما .. صناع املوت الذين حيسنون اختيار املوتات الشريفة ,دم الشهيد يعلم األجيال أنّ الرجال حقا هم أهل املقال و الفعال.. 

قاتلناكم و قتلناكم لتكون : أما ااهدون فسيقولون ,ملوت و عند ربك جتتمع اخلصومو البد من ا,صناعة احلياة فالكل حيسنها
  ..أما أنتم أيها الطواغيت و يا أنصار الطواغيت ماذا سيكون جوابكم ؟,كلمة اللّه هي العليا

 مرض أن لّن خيرج اللّه أم حسب الذين يف قلوم﴿.. لقد أظهر احلدث أنّ األعداء يكّنون لنا حقدا كبريا :الوقفة التاسعة 
كما كشف عن حجم اجلماعة و جهادها ..  ﴾ أضغام و لو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفنهم يف حلن القول

و لوحوا ,و مهما جتبر األعداء.. و مهما يكن ... يف تقدير األعداء رغم استصغارها و هم يعترفون بضربات ااهدين 
.. و سقوط مأذون مبجيء احلق ,علمنا أنّ الباطل كان زهوقا.. آن علمنا أنّ مصرع الطواغيت حتمية تارخيية فإنّ القر,بالقوة
 و قل جاء احلق و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقا  تنا صحوة جهاديةنا نرى اليوم يف أبناء أمو احلمد للّه إن 

و الذين قاتلوا يف سبيل اللّه فلن يضل أعماهلم تدميهم و تبكيهم ﴿.. تقض مضاجع الكافرين و املرتدين و اخلائنني ,مباركة
و كأين من قرية عتت عن أمر را و رسله ﴾ لن تدوم هلم الفرحة ﴿سيهديهم و يصلح باهلم و يدخلهم اجلنة عرفها هلم

تقبل أوديتهم قالوا هذا فلما رأوه عارضا مس﴿..  ﴾ يف فرحكم قرحكم فحاسبناها حسابا شديدا و عذبناها عذابا نكرا
سيهزم اجلمع و يولّون الدبر بل الساعة موعدهم و ﴿ ,عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ﴾

  . ﴾الساعة أدهى و أمر
ى من و اللّه يفتح بفضله عل,و العرب يف أحداث اجلهاد كثرية يضيق ا مقال ,إنّ احلديث ذو شجون: و قبل أن أضع القلم أقول

  .و اللّه يقول احلق و هو يهدي السبيل,لكن رجائي أن يساهم اإلخوان يف تناوهلا و إثرائها.. يشاء 
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و ال يزال إشعاعه ميتد ,لقد خاض اإلسالم عرب تارخيه الطويل حروبا كبرية و معارك ضارية و خرج منها ضافرا منتصرا

ب يف أهله داء األمم قبلنا حب الدنيا و كراهية املوت ليبدأ معه اإلحنسار و اإلندثار حىت كادت و بريقه يشتد حىت د
معامل الدين أن تدرس حتت ضربات أحفاد القردة و اخلنازير الذين مزقوا أرض اخلالفة إىل أجزاء و أشالء حتت مسمى 

ع تواجد الصليبيني على أرضها فقامت إثر ذلك إالّ أنّ األمة مل تتجر,مؤمتر سيكس بيكو عمال مببدأ فرق تسد
حبركات جهادية عديدة توجت آخرها خبروج الصليبيني من أرضنا إمسا ال رمسا بعد ما زرعوا يف جسم األمة حثالة من 

اع مما جعل هذه احلثالة تدخل يف صر,بين جلدتنا يتكلمون بلغتنا و هم أشد عداوة لألمة و امللّة من الصليبيني أنفسهم
مرير مع علماء األمة العاملني الذين امتألت م السجون و ضاقت م املقابر و األمة يف سبات عميق إالّ من رحم 

إالّ أنّ اللّه سبحانه كتب أن ال يضيع أجر احملسنني و ال إميان العاملني ألن الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ,ريب
 و ضرب ﴿ كلّ حني بإذن اللّه كما عرب عن ذلك القرآن الكرمي يف قوله سبحانهثابت و فرعها يف السماء خترج مثارها

اللّه مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها يف السماء تؤيت أكلها كلّ حني بإذن را و يضرب اللّه 
  . ﴾األمثال للناس لعلهم يتذكرون

مغربوا األقدام املطاردون يف كل مكان كما و صفهم و أطيب ذلك الكل هذه الثلة من ااهدين شعث الرؤوس 
إمامهم أسامة بن الدن حفظه اللّه و نصره الذين راحوا يطريون يف كل االجتاهات جيوبون طول العامل اإلسالمي       

و عرضه حيملون رؤوسهم على أكفّهم ينصرون اللّه و رسوله و املستضعفني من املسلمني يف وقت ظن فيه محلة 
يب أن اجلو قد يأ لتحقيق احللم الصلييب باإلجهاز على اإلسالم و مسخ معامله و احللم الصهيوين بتحقيق و عد الصل

كلّ ذلك مبساعدة احلثالة املرتدة من احلكام العجزة اخلونة والة اخلمور و رواد اخلنا و .. إسرائيل الكربى املزعوم 
  ...هم اللّه اخلنوع و الزنا املتسترين بعلماء البالط قاتل

من رحم هذه األحداث خرجت هذه الطائفة املنصورة يف مواجهة غري متكافئة مع رأس اإلحلاد االحتاد السوفيايت سابقا 
 كم من فئة قليلة غلبت فئة الذي اندحر و انكسر أمام إرادة هذه الفئة القليلة الضعيفة الفقرية مصداقا لقوله تعاىل ﴿

 يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا اللّه ينصركم و ﴾ و حتقيقا لوعده الصادق ﴿ الصابرين كثرية بإذن اللّه و اللّه مع
﴾ و مع اشتداد الوطيس مع االحتاد السوفيايت بدأ أعداؤه الغربيون يتجرأون عليه و نطق كبريهم آنذاك يثبت أقدامكم 

 و متر األيام و السنون        "مياه الدافئة لن نسمح لإلحتاد السوفيايت بالوصول إىل " الرئيس األمريكي كارتر بقوله 
و ينكسر االحتاد السوفيايت بفضل اللّه حتت ضربات ااهدين الذين فتحوا أعينهم على حقيقة مفادها أن داء الصليب 
ب قد بلغ من األمة مبلغه و أنّ رايات الصليب اليت علت بالد املسلمني لن تنكسها إالّ رايات التوحيد حيملها شبا

اجلهاد الرافضون للظيم و العيش خدما للصليبيني لتبدأ املعركة من عدن و اخلرب مرورا بدار السالم و وصوال إىل 
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و فسطاط كفر و نفاق و خيانة   .. غزويت نييورك و واشنطن اليت قسمت العامل إىل فسطاطني فسطاط إميان و جهاد 
خرجوا خمالبهم و قد غرم قوم املادية اليت رموا ا يف أفغانستان و قعود و خنوع و كشر الصليبيون على أنيام و أ

اجلرحية بلد األيامى و اليتامى و لكن ال ضري إذا كان املالّ حممد عمر حفظه اللّه يف ثلة من ااهدين الصابرين 
دة األمريكني و حلفاءهم املستيقنني بأن العاقبة للمتقني و أن النصر حليفهم و لو بعد حني ليبدأو على قلتهم جمال

هؤالء األمريكان الذين أشربوا العقيدة الصهيونية حتت ضغط أساتذم اليهود الذين زجوا م يف ,الصليبيني و املرتدين
ميداا هذه املرة أرض العراق و ال ندري يف أي كتاب من التاريخ قرأوا أن األمة ستستقبلهم .. معركة أخرى 

رك مع النظام البعثي العبثي اجلامث على صدر األمة منذ عقود من الزمن حىت أرسل اللّه سبحانه فكان من املعا,بالورود
عليه الصلييب بوش و جيوشه لينجلي هذا النظام على شباب اجلهاد و قد مشروا عن ساق اجلد و االجتهاد يذكروننا 

بطوالت ,والت ال نكاد جند هلا يف التاريخ مثيالو ال تزال األيام تطالعنا عن بط,بسعد و خالد و املثىن رضي اهللا عنهم
هذه املدينة الصغرية مبساحتها و عماراا الكبرية بشموخها         ,كان آخرها و ليست األخرية منها معركة الفلّوجة

 على  و نريد أن مننو كربيائها و إميان رجاهلا و أبنائها من املهاجرين و األنصار الذين حتقق فيهم قوله سبحانه ﴿
الذين استضعفوا يف األرض و جنعلهم أئمة و جنعلهم الوارثني و منكن هلم يف األرض و نري فرعون و هامان        

﴾ هذه املعركة اليت سيكتب التاريخ أا كانت بداية انكسار الصلف األمريكي     و جنودمها منهم ما كانوا حيذرون
ائج مل تتأخر و بدأت تتجسد ميدانيا باستقالة عدة وزراء أمريكني دفعة و اية مده و بداية ايته و إن كانت النت

واحدة و كأنك يف دويلة أفريقية أو جنوب أمريكية و كذا زيادة تفكك احللف الصلييب من حول األمريكان بإعالن 
 على لسان رئيسها هو لندا و ار عن سحب قواا من العراق و أكرب من ذلك عودة العدو التقليدي لألمريكان فرنسا

التاريخ و حده سيحكم من : شرياك الذي راح يعطي األمريكان و األجنليز دروسا يف التاريخ من لندن ذاا حني قال 
صدقهم و هو كذوب إالّ أن أشد تلك النتائج على األمريكان هي التصريح الروسي ,كان خمطئا يف قضية غزو العراق 

يا ستبدأ يف إنتاج أسلحة نووية مل تسبق إليها ألنّ اإلرهاب ـ زعم  ـ يهدد على لسان بوتني الذي صرح بأن روس
روسيا و كذلك أعداء آخرين و هنا بيت القصيد و هنا يكمن اإلنتقام الروسي من األمريكان بعد ربع قرن من جترئهم 

شى ضغوط أمريكا الغارقة يف ألنّ هذا التصريح يثبت بأن روسيا مل تعد خت,عليه و قد بدأت يف متزيقه خمالب ااهدين
وحل أفغانستان و العراق بني خمالب أسد اإلسالم أيب مصعب الزرقاوي حفظه اللّه و إخوانه من املهاجرين و األنصار 

أما دول الردة املسماة بالدول العربية فقد بدأت تستعيد ذاكرا باستحضار التجربة الروسية يف أفغانستان          .. 
و تستفيق على حقيقة ما جيري يف العراق على وجه اخلصوص إذ بعد ما كانوا يتوجسون خيفة مما سيفعله و الشيشان 

م األمريكان الذين ما إن وطئت أقدامهم العراق حىت بدأوا يدفعوم إىل إجراء تغريات جوهرية يف السياسة           
هاهم .. نازيرهم يرعاها احلكام املرتدون و من واالهم و اإلقتصاد مبا جيعل أراضي املسلمني مزارع أكثر مالءمة خل

يرون بأم أعينهم اندحار هذا العدو املتجرب أمام استبسال ااهدين املعتصمني بعقيدم و بداية انكساره أمام بطوالم 
 أجل تشديد األمر الذي حدا م إىل مراجعة حسابام و املسارعة إىل اإلجتماع يف و كر اخليانة شرم الشيخ من

اخلناق على ااهدين بغلق احلدود و تشديد الرقابة على أهل الغرية و املروءة من أبناء األمة الذين مل يتحملوا صلف 
أحفاد القردة و اخلنازير و ال رؤية أطنان القنابل تتساقط على رؤوس أبنائنا و ال أنامل األوغاد متتد إىل جيوب أمهاتنا 

ألن هذه احلثالة اخلائنة العميلة تدرك متام اإلدراك أن ايتها ستكون بنهاية أمريكا .. فيفات الطاهرات و أخواتنا الع
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يومئذ سيكون لنا مع هؤالء املرتدين لغة .. وانكسارها و خروجها من أراضي املسلمني جتر أذيال اخليبة و اهلزمية 
ة و الشباب الركع السجود أو انتهاك حرمات بيوت لغة حتمل ثأرا و ثارا و من ظن أن دماء العلماء و الدعا.. أخرى 

اللّه و األخوات يذهب هدرا فهذا أخطأ احلساب ورام احملال من الطلب و لنا مع التاريخ موعد و إنّ غدا لناظره 
  .﴾واصرب إن وعد اللّه حق و ال يستخفنك الذين ال يوقنون ﴿و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾قريب﴿

  .أن احلمد للّه رب العاملني و صل اللّهم على سيدنا حممد و على آله و صحبه أمجعني وآخر دعونا 

 العسكرية اآللة إن صدورنا، فوق ةاجلامث األخطار عن والتغافل السلبية من أمتنا حنذر إننا
 املكي، احلرم من كيلومتراً تسعني بعد على وجتثم الشريف، القدس حتتل اليهودية الصليبية
 شبكة عرب عدواا وتدير .واألساطيل واجليوش القواعد من بسلسلة اإلسالمي العامل وحتاصر

 .املستسلمني احلكام من
 منا، سنة ألف بعد على اخلطر وكأن تصرفون آخر كوكب يف نعيش أن نريد ال وحنن

 وجنني غزة يف البيوت دم اليت اليهودية الدبابات لنجد -صباح أي يف- عيوننا نفتح قد إننا
  .حتاصرمنازلنا

 يف األمريكية بالصواريخ احلارثي علي أيب قتل وإن بعدها، ما هلا العراق على احلملة إن
 العريب، العامل إىل انتقل قد فلسطني يف ااهدين قتل يف اإلسرائيلي النمط بأن لنا نذير اليمن
 أي منه يفلت لن األمريكي االام وأصبع أمريكي، لصاروخ هدفاً غداً يكون قد منا وكل
   .شريف كاتب أو خملص داعية

  .أوقات من ضاع ما وكفى وبسرعة، نتحرك أن علينا إن
           

          
، وعلى           

 . ذلك بغري يرحلوا فلن الغزاة أقدام حتت ناراً أرضنا نشعل أن علينا. 
 

 

 
 )حفظه اهللا(واهريأمين الظ: للشيخ ااهد
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r  ح فاروق قسنطيين رئيس جلنة حقوق اإلنسانصر

 ن من طرف الطاغوت اجلزائري ملعاجلة ملفاملعي
بصفة (املفقودين أنّ رجال األمن اجلزائريني مسؤولون 

 النظر عن شخص،و بغض5200عن اختفاء !)فردية
العدد املذكور و الذي يقلّ كثرياً عن العدد احلقيقي 
املقدر بعشرات اآلالف،فإن هذا التصريح جاء ليدعم 
الشهادات املتواترة لضباط سابقني عن مسؤولية 
الطواغيت يف اجلزائر عن اجلرائم العديدة املرتكبة من 
جمازر و عمليات اختطاف عديدة مست أعدادا هائلة 

ائريني،و حسب مصادرنا املوثوقة فإن هذه من اجلز
اللجنة اليت تزعم الدفاع عن حقوق اإلنسان قد سعت 

دج لكل 1000000إلرتشاء أهايل املفقودين بقيمة
و ليس قوات (عائلة تشهد شهادة الزور بأنّ ااهدين 

و من ...هم املسؤولون عن إختطاف فقيدها)األمن
وق جاء جهة أخرى فإن هذا اإلعتراف الغري مسب

متزامنا و متجانسا مع الدعوة اليت أطلقها بوتفليقة 
للعفو الشامل يف حماولة على ما يبدو للتخلص من هذا 
امللف املزعج للطواغيت و الذي سيبقى دائما دليال 
بارزا على عظم جرم احلكّام املرتدين يف حق الشعب 

  .اجلزائري املسلم
rعوة اليت أطلقها بوتفليقة  يف تناغم واضح مع الد

للمجاهدين بالتخلي عن اجلهاد مقابل العفو الشامل 
أصدر الشيخ حممد سرور زين العابدين بيانا نشر عرب 

م دعا فيه 2004 ديسمرب19جملّة السنة بتاريخ 
ااهدين باجلزائر إىل إلقاء السالح و عدم تضييع 
الفرصة من أيديهم باإلستجابة لنداء رئيس اجلمهورية 

عن استعداده للحضور "شيخ املصاحلة"ر بوتفليقة،و عب
إىل اجلزائر ملساعدة ااهدين حسب زعمه،و بأسلوب 
الناصح املشفق حذّر ااهدين إن هم مل يستجيبوا و 

لن جتدوا عاملا يعتد "أصروا على مواصلة اجلهاد قائالً
بعلمه و فضله يفيت لكم مبشروعية موقفكم ،و 

أنّ الشيخ ما علم أنّ ،و يبدو "خباصة بعد صدور العفو
ااهدين قد نفضوا أيديهم منذ مدة من رموز 
اإلنبطاح و ما انتظروا منهم شيئاً سوى أن يكفّوا 
عنهم ألسنتهم احلداد،وأما العلماء الربانيون فقد أفتوا 

  .و قالوا كلمة احلق منذ مدة
و اجلدير بالذكر أن الشيخ حممد سرور هو من أقطاب 

السلفية اإلصالحية اليت قررت مؤخرا تيار الوسطية و 
يف خطوة تارخيية مهمة التحالف مع طواغيت الردة 
ضد ااهدين،و قد صدر للشيخ فتوى عجيبة عرب 

دعا فيها العلماء و الدعاة إىل ) 31السنة (نفس الّة
التبليغ و الوشاية بااهدين إىل الطواغيت و اإلخبار 

،فاستحق يت ينوون القيام اعن العمليات اجلهادية ال
وحق لنا "شيخ املخربين"ذه الفتوى أن يقلّد وسام 

  !..زلّ محار العلم يف الطني:مجيعا أن نردد معاً
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  r  مواصلة ملسلسل التصرحيات املتناقضة ذكر املدير
أن "التريبني"العام لألمن الوطين علي تونسي لصحيفة 

 اجلزائر عدد ااهدين الذين ال يزالون ينشطون يف
 حسب زعمه،و جدير 500و 300يتراوح بني

بالذكر أنّ كل املسؤولني اجلزائريني قد أعطوا أرقاما 
متضاربة و متناقضة يف كل مرة،و حاولوا عدة مرات 
التقليل من أعداد ااهدين لتطمني الرأي العام 
اخلارجي و تظليل الناس و اقتداءاً منهم بفرعون حني 

فماذا ... أم شرذمة قليلون و قومهقال عن موسى
يقول الطاغوت علي تونسي لو كشفنا كذبه على 
الناس و قلنا أنّ العدد املذكور ال ينطبق على املنطقة 
الثانية فقط و اليت هي إحدى مناطق اجلماعة السلفية 

فما بالك باجلماعة كلّها؟ناهيك عن ! للدعوة و القتال
  !..ر؟العدد اإلمجايل للمجاهدين يف اجلزائ

r زيادة يف الكفر و حماربة هللا و رسوله و املؤمنني
شاركت اجلزائر يف أول اجتماع من نوعه يوم الثالثاء 

و املسماة )5+5(م بباريس موعة2004ديسمرب22
مبجموع املنتدى املتوسطي و ميثلها مخسة دول من 
املغرب العريب و مخسة أخرى من أوربا،و حضر 

ول املعنية و مثّل اجلزائر اإلجتماع  وزراء دفاع الد
فيها وزير الداخلية يزيد زرهوين،وقد اتفق احلاضرون 
فيها على التنسيق فيما بينهم حملاربة ااهدين و تبادل 
املعلومات عنهم و تعزيز التعاون يف جمال مكافحة 

  .اجلهاد
r ة " أمريكا"استجابة إلهلهاأقدمت احلكومة اجلزائري

 إفريقي ملكافحة اإلرهاب     العميلة على إنشاء مركز
و مقره اجلزائر العاصمة،و قد تكفّلت كل من أمريكا 
و اإلحتاد األوريب و منظمات أممية أخرى بتمويل 

املنسق األمريكي " كوفر بالك"املركز،و قد كشف 
ملكافحة اإلرهاب يف كتابة الدولة األمريكية أن بالده 

 مليون دوالر7,7صادقت على ميزانية تقدر ب

كمساعدة للجزائر و جرياا و ذكر نفس املسؤول أن 
واشنطن وضعت حتت تصرف اجلزائر تكنولوجيات 

حديثة جد متطورة  تشمل وسائل اتصال حديثة      
و وسائل كشف و حتديد أماكن اجلماعات املسلّحة،  
و خبصوص الدعم األمريكي للحكومة اجلزائرية املرتدة 

فية للدعوة و القتال زعم يف حرا مع اجلماعة السل
نفس املسؤول بأن اجلهود املبذولة خالل التسعة أشهر 

مكّنت من حتقيق نتائج هامة بإضعاف "األخرية قد
،و "قدرات تنظيم اجلماعة السلفية للدعوة و القتال

أشاد هذا العلج النجس أيضا باملركز اإلفريقي ملكافحة 
لتجهيزات سنضع ا"األرهاب و بني أمهيته و أظاف

الضرورية و الفاعلة حىت يكون مبقدور هذه الدول 
حتسني قدرات قواا املتنقلة عرب احلدود للتدخل 

  ".بسرعة إزاء كل ديد
r ا عميل اليهود و النصارى بعد الزيارة اليت قام

بوتفليقة ملقر احللف األطلسي بربوكسل،قام األمني 
 نوفمرب اية شهر" دوهوب فيشر"العام حللف الناتو

بزيارة هي األوىل من نوعها للجزائر و أعلن فيها عن 
أمهية  الدور اجلزائري يف بناء اإلستراتيجية 
األطلسية،وأنّ احللف قرر اإلنتقال إىل مرحلة الشراكة 

جيمس "مع اجلزائر ،و من جانب آخر ذكر اجلنرال 
إننا «:القائد األعلى حللف األطلسي قائالً" جونس

ن مناطق ال متثّل الصعوبات نبحث بإستمرار ع
املوجودة يف املناطق احلضرية املأهولة،ألننا نتمنىأن 

و يبدو حسب هذا التصريح » نتدرب حيث ال نعرقل
أنّ الصحراء اجلزائرية الشاسعة قد راقت للصليبيني    

و ستكون حمطة احتالل قادمة بعد أن رحب النظام 
ن اجلزائري املرتد باحللف األطلسي و أعرب ع

  .استعداده التام لتلبية كل الرغبات ألعداء األمة
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إنّ احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا،من يهد اهللا فال مضلّ له     

  .مدا رسول اهللا و من يضلل فال هادي له،و أشهد أن ال إله إالّ اهللا و أشهد أنّ حم
  .﴾يا أيها الذين آمنوا اتقّوا اهللا حق تقاته و ال متوتن إالّ و أنتم مسلمون﴿
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجاال و نساءا        ﴿

  ﴾و اتقوا اهللا الذي تساءلون به و األرحام
نوا اتقوا اهللا و قولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع اهللا        يا أيها الذين آم﴿

  .﴾و رسوله فقد فاز فوزا عظيما
 و شر األمور حمدثاا و كل حمدثة فإنّ أصدق احلديث كتاب اهللا تعاىل و خري اهلدي هدي نبينا حممد :أما بعد 

  .يف الناربدعة و كل بدعة ضاللة و كل ضاللة 
هذه عشر آيات خمتارات مدعمة بتفسري اإلئمة األعالم تبين مفهوم التوحيد الصحيح خاليا من تلبيسات الزائغني الذين 

  .حاولوا حتريف معىن التوحيد احلقيقي خدمة للطواغيت احلاكمني بغري شريعة اهللا تعاىل
  ).31آل عمران(﴾﴿ قال تعاىل ).1

هذه اآلية حاكمة على كل من ادعى حمبة اهللا و ليس هو على الطريقة احملمدية فإنه كاذب يف «:قال ابن كثري رمحه اهللا
  ).1/366:تفسري ابن كثري(»دعواه يف نفس األمر حىت يتبع الشرع احملمدي و الدين النبوي يف مجيع أقواله و أفعاله

فكلّ من ادعى أنه حيب اهللا، و مل يتبع الرسول فقد كذب،ليست حمبته هللا وحده،بل إن «:اهللايقول ابن تيمية رمحه 
كان حيبه فهي حمبة شرك،فإنما يتبع ما يهواه،فدعوى اليهود و النصارى حمبة اهللا،فإم لو أخلصوا احملبة مل حيبوا إالّ ما 

جمموع (»دعواهم حبه كانت حمبتهم من جنس املشركنيأحبه،فكانوا يتبعون الرسول،فلما أحبوا ما أبغض اهللا مع 
  ).4/360:الفتاوى

و ملا كانت احملبة له هي حقيقة عبوديته و سرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره و اجتناب «:يقول ابن القيم رمحه اهللا
رسوله علَما عليها،و شاهدا ملن يه،فعند اتباع األمر و اجتناب النهي تتحقق حقيقة العبودية و احملبة،و هلذا جعل اتباع 

فجعل اتباع رسوله و حتققه بتحققه،فعلم انتفاء احملبة ﴿قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا﴾:ادعاها فقال تعاىل
و رسوله،و دل عند انتفاء املتابعة،فانتفاء حمبتهم هللا الزم النتفاء املتابعة لرسوله،و انتفاء املتابعة ملزوم النتفاء حمبة اهللا 

 هي حب اهللا و رسوله و طاعة أمره،و ال يكفي ذلك يف العبودية حىت يكون اهللا و رسوله على أن متابعة الرسول 
أحب إىل العبد مما سوامها،فال يكون عنده شيء أحب إليه من اهللا و رسوله،و مىت كان عنده شيء أحب إليه منهما 

قل إن كان آباءكم و أبناءكم و ﴿: البتة،و ال يهديه اهللا قال تعاىلفهذا هو الشرك الذي ال يغفره اهللا لصاحبه
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إخوانكم و أزواجكم و عشريتكم و أموال اقترفتموها و جتارة ختشون كسادها و مساكن ترضوا أحب إليكم 
من قدم ﴾،فكل من اهللا و رسوله و جهاد يف سبيله فتربصوا حىت يايت اهللا بأمره إنّ اهللا ال يهدي القوم الفاسقني

طاعة أحد من هؤالء على طاعة اهللا و رسوله،أو خوف أحد منهم و رجاؤه و رجاؤه و التوكل عليه على خوف اهللا 
و رجائه و التوكل عليه،أو معاملة أحدهم على معاملة اهللا فهو ممن ليس اهللا و رسوله أحب إليه مما سوامها،و إن قاله 

عليه،و كذلك من قدم حكم أحد على حكم اهللا و رسوله فذلك املقدم بلسانه فهو كذب منه،و إخبار خبالف ما هو 
لقد جعل اهللا تعاىل عالمة حمبة العبد لربه اإلتباع و ).100-1/99:مدارج السالكني(»عنده أحب من اهللا و رسوله

 وي اإلتباع قوي احلبفكلّما ق و التزم مبا جاء به من عند ربه كمل حبه هللا تعاىل،الطاعة و اإلنقياد فمن اتبع النيب 
فأصل العبادة حمبة اهللا بأن يكون احلب كله هللا فال حيب معه سواه،و .و العكس كذلك كلما قوي احلب قوي اإلتباع

  . و اتباعه التزام ما جاء به و هذا ما بينته هذه اآليةلكل دعوى بينة،و بينة حمبة اهللا تعاىل حب الرسول 
 ﴿قال تعاىل. 2

              
﴾)60النساء.(  

 بني اإلميان  من حال هؤالء الذين ادعوا ألنفسهم أنهم قد مجعوافيه تعجيب لرسول اهللا «:قال الشوكاين رمحه اهللا 
مبا أنزل على رسول اهللا و هو القرآن و ما أنزل على من قبله من األنبياء،فجاؤوا مبا ينقض عليهم هذه الدعوى و 
يبطلها من أصلها و يوضح أم ليسوا على شيء من ذلك أصال و هو ارادم التحاكم اىل الطاغوت و قد أمروا فيما 

فبينت اآلية أنه ال جيتمع التحاكم إىل غري ).1/482فتح القدير (» يكفروا بهأنزل على رسول اهللا و على من قبله أن
 ما جاء به النيبمع اإلميان يف قلب عبد أصالً،بل اإلميان باهللا ينايف اآلخر من كل وجه .  

 ﴿قال اهللا تعاىل. 3
﴾) 65سورة النساء.(  

أقسم سبحانه بنفسه املقدسة قسما مؤكّداً بالنفي قبله عدم إميان اخللق حتى حيكّموا رسوله «:قال ابن القيم رمحه اهللا
بت يف كل ما شجر بينهم من األصول و الفروع  و أحكام الشرع و أحكام املعاد و سائر الصفات و غريها،و مل يث

هلم اإلميان مبجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم احلرج،و هو ضيق الصدر،و تنشرح صدورهم حلكمه كلّ 
اإلنشراح،و تتضح له كلّ اإلتضاح و تقبله كلّ القبول و مل يثبت هلم اإلميان بذلك أيضا،حتى ينضاف إليه مقابلة 

  ).275التبيان يف أقسام القرآن(» و اإلعتراضحكمه بالرضى و التسليم و عدم املنازعة و انتفاء املعارضة
بينت اآلية أن اإلميان ال يثبت لصاحبه إالّ بالتحاكم إىل شرع اهللا عز و جل،فدلّ على أن التحاكم إىل شرع اهللا تعاىل 

  .شرط يف صحة اإلميان
  ).50ائدةسورة امل(﴾﴿:قال تعاىل. 4

نكر تعاىل على من خرج عن حكم اهللا احملكم املشتمل على كل خري الناهي عن كل شر ي«:قال ابن كثري رمحه اهللا
وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واإلصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة اهللا كما كان أهل 

يضعوا بآرائهم وأهوائهم وكما حيكم به التتار من السياسات اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت مبا 
 الذي وضع هلم الياسق وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها ز خانامللكية املأخوذة عن ملكهم جنك
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 وهواه عن شرائع شىت من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظرة
فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله  فصارت يف بنيه شرعا متبعا يقدموا على احلكم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

﴾ أي يبتغون   أفحكم اجلاهلية يبغون﴿:قال تعاىلحىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله فال حيكم سواه يف قليل وال كثري 
  ).2/70تفسري ابن كثري(﴾ن اهللا حكما لقوم يوقنونو من أحسن مو يريدون و عن حكم اهللا يعدلون﴿

أفيجوز مع هذا يف شرع اهللا أن يحكم املسلمون يف « معلّقا على كالم ابن كثري قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا
دلونه بالدهم بتشريع مقتبس من تشريعات أوربة الوثنية امللحدة،بل تشريع تدخله األهواء،و اآلراء الباطلة يغيرونه و يب

إنّ األمر يف هذه القوانني الوضعية واضح وضوح ...كما يشاؤون ال يبايل واضعه وافق شرعة اإلسالم أم خالفها
الشمس هي كفر بواح ال خفاء فيه و ال مداورة و ال عذر ألحد ممن ينتسب لإلسالم كائنا من كان يف العمل ا أو 

أو جيوز لرجل !.. يعتنق هذا الدين اجلديد أعين التشريع اجلديد ؟أفيجوز مع هذا ألحد أن...اخلضوع هلا أو إقرارها
- 4/171عمدة التفسري(»مسلم أن يلي القضاء يف ظل الياسق العصري و أن يعمل به و يعرض عن شريعته البينة

م و مثل هذا وشر منه من أختذ من كال« يف تعليقه على كالم ابن كثريو قال حممد حامد الفقّي رمحه اهللا).172
 فهو اإلفرجنة قوانني يتحاكم إليها يف الدماء و األموال و يقدمها على ما علم و تبين له من كتاب اهللا و سنة رسوله 

بال شك كافر مرتد إذا أصر عليها و مل يرجع إىل احلكم مبا أنزل اهللا و ال ينفعه أي اسم تسمى به و ال أي عمل من 
  ).396حاشية فتح ايد(»...حلج و حنوهاظواهر أعمال الصالة و الصيام و ا

و هكذا يظهر حكم من يرفض حكم اهللا و حيارب دعاة احلكم إىل اهللا،و يشرع التشريع الذي يضاهي شرع اهللا،و 
  .يبدل حكم اهللا حبكم الطاغوت

قال جلّ جالله﴿. 5
﴾)163-162األنعام.(  

زاد (»مقصود اآلية أنه أخربهم أن أفعايل وأحوايل هللا وحده ال لغريه كما تشركون أنتم به«:قال ابن اجلوزي رمحه اهللا
تعم فاآلية صرحية يف بيان مفهوم العبادة و أنها أمشل و أعم من أن حتصر يف املناسك و الشعائر بل هي ).3/161املسري

  .مجيع جوانب احلياة
﴿:قال تعاىل. 7    

﴾)31التوبة.(  
 الركوع و السجود قلنا معناه أم فإن قيل أم مل يعبدوا األحبار و الرهبان مبعىن«:قال اإلمام البغوي رمحه اهللا

 قال أطاعوهم يف معصية اهللا و استحلّوا ما أحلّوا و حرموا ما حرموا فاختذوهم كاألرباب،و عن عدي بن حامت 
ك قال فطرحته وانتهيت إليه اطرح هذا الوثن من عنق  ويف عنقي صليب من ذهب فقال يا عديانتهيت إىل النيب 

 قال قلت يا رسول اهللا إنا ﴾اهللا اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون﴿وهو يقرأ يف سورة براءة فقرأ هذه اآلية 
قال فتلك ،لسنا نعبدهم فقال أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه قال قلت بلى

فبينت اآلية أن الطاعة داخلة يف مفهوم العبادة و ذا قال ابن حزم رمحه اهللا يف ).3/275تفسري البغوي(»عبادم
العبادة إنما هي اإلتباع و اإلنقياد مأخوذة من العبودية و امنا العبد املرء لينقاد له و من يتبع «):1/93(األحكام
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ع له و فيه و من ادعى الطاعة لذاته فإنه يدعي أمره،وهلذا من خصائصه سبحانه و تعاىل أنه املطاع لذاته و ما سواه يطا
  .»خاصيته و هي من خصائص اهللا تعاىل وحده،و من يعترف له بذلك فإنه يعترف له باإلهلية

فمن جعل غري الرسول جتب طاعته يف كل ما أمر به و ى عنه،و إن خالف «:يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ندا،و رمبا صنع كما تصنع النصارى باملسيح،فهذا من الشرك الذي يدخل صاحبه يف قوله أمر اهللا و رسوله فقد جعله 

جمموع (﴾و من الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوم كحب اهللا،و الذين آمنوا أشد حبا هللاتعاىل﴿
  ).1/267الفتاوى

قال تعاىل ﴿. 7              
﴾) 40يوسف.(  

  ).2/427تفسري البغوي (»﴾ما القضاء و و األمر و النهي إالّ هللاإن احلكم ﴿«:قال اإلمام البغوي رمحه اهللا 
بينت اآلية أنّ احلكم و التشريع من مقتضيات األلوهية و اختصاصها،بل هي من أخص اخلصوصيات هللا عز و جل ال 

  .أن يشركه فيها أحد من خلقهجيوز 
  ).26الكهف (﴾﴿:قال تعاىل. 8

و ال جيعل اهللا يف قضائه و حكمه يف خلقه أحدا سواه شريكا بل هو املقصود باحلكم و «:قال الطربي يف تفسريه
8/212تفسري الطربي(»القضاء فيهم،و تدبريهم و تصريفهم فيما شاء و أحب.(  

املعىن و ال يشرك اهللا جلّ و عال أحدا يف حكمه بل احلكم له وحده جلّ و عال ال حكم «:ي رمحه اهللاقال الشنقيط
لغريه البتة،فاحلالل ما أحلّه تعاىل و احلرام ما حرم و الدين ما شرعه،و القضاء ما قضاه،و حكمه جل و عال املذكور 

و ما . و عال،و يدخل يف ذلك التشريع دخوالً أوليا﴾شامل لكل ما يقضيه جلّو ال يشرك يف حكمه أحدايف قوله ﴿
إن احلكم تضمنته هذه اآلية الكرمية من كون احلكم هللا وحده ال شريك له فيه،جاء مبينا يف آيات أخر كقوله تعاىل﴿

ختلفنم فيه من و ما ا﴾ و قوله تعاىل﴿إن احلكم إالّ هللا عليه توكّلت﴾ و قوله تعاىل﴿إالّ هللا أمر أالّ تعبدوا إالّ إياه
قل ﴾ و قوله تعاىل ﴿كل شيء هالك إالّ وجهه له احلكم و إليه ترجعون﴾ و قوله تعاىل ﴿شيء فحكمه إىل اهللا

  ).4/82أضواء البيان (»﴾ إىل غري ذلك من اآلياتأفغري اهللا أبغي حكما و هو الذي أنزل الكتاب مفصال
كم و التشريع،و أن احلكم من خصوصياته تعاىل ال يشركه فيه أحد فاآلية بينت بيانا شافيا أنّ اهللا تعاىل منفرد يف احل

من خلقه،و مقتضياته أنّ من يدعي من العباد صالحية احلكم لنفسه من دون اهللا تعاىل أو معه فقد إدعى األلوهية و 
ـٰهاً و معبودا للعباد   .الربوبية،و جعل من نفسه ندا و شريكا هللا تعاىل،و نصب من نفسه إل

﴿: قال جلّ و عال .9   
﴾)97-96/الشعراء.(  

معلوم أنهم ما سووهم به سبحانه يف اخللق و الرزق و اإلماتة و اإلحياء و امللك و «:قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
 التأله و اخلضوع هلم و التذلّل،و هذا غاية اجلهل و الظلم،فكيف يسوى التراب برب القدرة و إنما سووهم يف احملبة و

و هذه التسوية مل تكن منهم يف األفعال و الصفات حبيث «:و قال.»!األرباب؟ و كيف يسوى العبد مبلك الرقاب ؟
و مل تكن .ها يف احملبة و العبودية و التعظيماعتقدوا أنها مساوية هللا سبحانه يف أفعاله و صفاته،و إمنا كانت بني اهللا و بين
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تسويتهم هلم باهللا يف قوهلم خلقوا السماوات و األرض أو خلقوهم أو خلقوا آباءهم و إنما سووهم برب العاملني يف 
  ).329-3/328:بدائع التفسري(»احلب هلم كما يحب اهللا فإنّ حقيقة العبادة هي احلب و الذلّ

فأصل العبادة ..هللا تعاىل إنما خلق اخللق لعبادته اجلامعة لكمال حمبته مع اخلضوع له و اإلنقياد ألمرهفا«:و يقول أيضا
حمبة اهللا بل إفراده باحملبة،و أن يكون احلب كله هللا فال حيب معه سواه،و إمنا حيبه ألجله و فيه كما حيب أنبياءه و رسله 

بته و ليست حمبة معه كمحبة من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوم و مالئكته و أولياءه،فمحبته هلم من متام حم
  ).1/99:مدارج السالكني(»كحبه
﴿:قال تعاىل . 10

     
﴾)4املمتحنة.(  

﴾و إنّ برءآء منكم و مما تعبدون من دون اهللاو ها هنا نكتة بديعة يف قوله﴿«:يقول الشيخ حممد بن عتيق رمحه اهللا 
تعاىل ألن هي أن اهللا تعاىل قدم الرباءة من املشركني العابدين غري اهللا على الرباءة من األوثان املعبودة من دون اهللا 

األول أهم من الثاين،فإنه قد يتربأ من األوثان و ال يتربأ ممن عبدها و ال يكون آتيا بالواجب عليه،و أما إذا تربأ من 
و أعتزلكم و ما تدعون من دون اهللا و أدعوا املشركني فإنّ هذا يستلزم الرباءة من معبودام و هذا كقوله تعاىل﴿

فلما اعتزهلم و ما ﴾فقدم اعتزاهلم على اعتزال معبودام و كذلك قوله﴿ائي ربي شقياربي عسى أالّ أكون بدع
فعليك ذه النكت فإا تفتح بابا إىل عداوة و إذ اعتزلتموهم و ما  يعبدون إالّ اهللا﴾﴾ و قوله﴿يعبدون من دون اهللا

  .  يكون مسلما بذلك إذ ترك مجيع دين املرسلنيأعداء اهللا فكم من إنسان ال يقع منه الشرك و لكنه ال يعادي أهله،فال
أي ظهر و بدا﴾﴾ فقوله ﴿كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحدهمثّ قال ﴿

يهم فال و بان و تأمل تقدمي العداوة على البغضاء ألنّ األوىل أهم من الثانية،فإنّ اإلنسان قد يبغض املشركني و ال يعاد
يكون آتيا بالواجب عليه حىت حيصل منه العداوة و البغضاء،و ال بد أيضا من أن تكون العداوة و البغضاء باديتني 
ظاهرتني بينتني،و أعلم أنه و إن كانت البغضاء متعلّقة بالقلب فإا ال تنفع حىت تظهر آثارها و تتبين عالمتها،و ال 

املقاطعة حينئذ تكون العداوة و البغضاء ظاهرتني،و أما إذا وجدت املواالة        تكون كذلك حىت تقترن بالعداوة و 
جمموعة (»و املواصلة فإن ذلك يدلّ على عدم البغضاء،فعليك بتأمل هذا املوضع فإنه جيلو عنك شبهات كثرية

  ).378-376/الرسالة الثانية عشر/التوحيد
أنواعهم،و اجلهر بالتربِّي منهم،أسأل اهللا تعاىل القبول و العفو و الثبات    فال بد أخي من الرباءة من الطواغيت جبميع 

   .و حسن اخلتام،و صلّ اللهم على سيدنا حممد و على آله و صحبه و سلّم و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

طاعة من دون اهللا كلهم كفار مرتدون عن الإن هؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب 
، ويسعون يف األرض فسادا بقوهلم كيف ال وهم حيلون ما حرم اهللا وحيرمون ما أحل اهللا - اإلسالم

لو كان  - ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا - وفعلهم وتأييدهم
 ال ينقلهم إىل الكفر، فأقل أحوال هذا اادل أنه فاسق، ألنه ال يصح دين اإلسالم إال بالرباءة - باطال

 .من هؤالء وتكفريهم
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حال احلزن     : ع تسارع األحداث يف عاملنا اليوم، أتقلّب بني حالني أجدين و أنا أتابع نشرات األخبار و أتتب

و حال األمل و اإلستبشار، هكذا تتقلّب نفسي      ..حال اليأس و القنوط..و األسى و حال الفرح و السرور
  .و أنا أمعن النظر يف حال أمة القرآن

ألمة ال خيفى على                  و ال أشك أن كثريا من إخواين املسلمني يشاطرين الشعور و يو                        فقين الرأي ألنّ حال ا ا
مستبصر،إنّ ما حياك يف دوائر صنع القرار يف خمتلف دول العامل و خاصة الدول النافذة فيه،ال أبالغ حني أقول                                     

محلة مكافحة اإلرهاب "و هو ما أطلقوا عليه " إشكالية التعامل مع ظاهرة اإلسالم"أنه حول ملف واحد و هو 
إلسالم و خاصة مبفهومه الشمويل الذي تطبقه اجلماعات ااهدة هو الشغل الشاغل                              ،لقد أضحى   " الدويل      ا

طرحوه جانبا و لو ظاهرا     ..تناسوا ما كان بينهم من نزاعات و صراعات..لسياسات قوى الكفر يف العامل أمجع
و لكن   . . ﴾ شتىحتسبهم مجيعا و قلوم      ألنهم يف حقيقة أمرهم ال جيتمعون،هكذا أخربنا اهللا عز و جل ﴿                       

حينما رأوا يف اإلسالم ديدا لدوهلم و أشخاصهم أظهروا اإلجتماع و التحالفات فما بقت حرب باردة بني                                        
معسكر الشرق اإلشتراكي امللحد و معسكر الغرب الليبريايل الصهيوصلييب، و ما بقي صراع جنوب مشال و                                 

نظّمات اليت كانت يف عهد قريب على واجهة سقطت منظّمة دول عدم اإلحنياز و حلف وارسو و غريها من امل
يومها كانت أمة اإلسالم يف حالة غيبوبة تامة ال ناقة هلا و ال مجل يف صياغة القرار الدويل                 ...األحداث الدولية

إنشطرت إىل شطرين شطر اتبع ماركس و لينني و ماوتسي تونغ و غريهم من                         . . و ال حىت القرار الداخلي           
ب الشيوعي اإلحلادي، و أصبح هلؤالء  املالعني الزعامة الدينية و السياسية و اإلقتصادية       منظّري و زعماء املذه

و الثقافية يف ديار اإلسالم فصيغت دساتريها و قوانينها و سياساا املختلفة وفق نظريات هؤالء امللحدين ،                                        
وي                  مها يف  تسقط  ن  أ ألمة  ا ت  د كا ة           " و  د ما ة  حليا ا و  له  إ يف       " ال  ث  حد ما  و  يام           ،  أ ئر  ا جلز ا نا  د بال  

خري شاهد على تلك التبعية املطلقة للكيان الشيوعي الدينء و يكفي لبيان ذلك صورة الرجل                             " بومدين   " اهلالك   
مقلّدا هلما    "   شيڤيفارة  " أو قبعة كقبعة     "   ستالني " السياسي و العسكري و غريهم و هو يتخذ شاربا له كشارب           

  . الكلي هلذه الدول يف ذلك املعسكريف أبسط األشياء، مما يظهر حجم الذوبان
أما الشطر اآلخر من هذه األمة فقد وجد يف فكر آدم مسيث و دافيد ريكاردو و أساطني جامعات كامربيدج و 

فسلمت هذه الدول     ..أوكسفود و السربون املثال األحسن الذي يقتدي به و منه يستلهم القوانني و السياسات
حل             ألمة حدا ال يتصور و ما بقي شيء يعود إىل                        شؤوا إىل زعماء العامل ا ر الصهيوصلييب،و قد بلغ ضياع ا

كلٌ  مأخوذ من اليهود و النصارى حىت الدين                  . أصالتها يف حتديد معامل مستقبلها،و ال يف تقرير مصري شعوا                
  "..دع ما لقيصر لقيصر و ما هللا هللا"يفهم وفق فهمهم

  يوسف أبو عبيدة/بقلم     
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ل                  حلال ردحا من ا ألمة على هذه ا ألمحر بفضل اهللا تعاىل أوال مث بفضل                        فلبثت ا زمن،و ما أن سقط الدب ا
عندهم ينسب                                        انتصار  ليل املسلوبني فكريا فكل  فغانستان،و ال يغرنك حتا ذ يف أ ألفذا اهدين ا ا ت  ضربا
ألمريكا،ال ننكر أنّ الكفة  رجحت هلذه اخلبيثة و ذلك يف تقديري يعود لعدم وجود كيان مسلم يستثمر هذا                           

ر اهلائل إلخواننا يف أفغانستان و على إثر هذا السقوط تغير ت اخلريطة اجليواستراتيجية يف العالقات                                      اإلنتصا   
الدولية و انقلبت موازين القوى،و هنا برزت القطبية األحادية يف زعامة العامل و تالشت كل منجزات احلركة                   

 من فكر البشر،و هكذا سيكون حال           الشيوعية العاملية،و على كل حال هذا شأن كل طريقة تستوحي أصوهلا               
فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع               ﴿ : احلركة الليبريالية الدولية،فإا حتمل يف طياا بذرة فنائها قال تعاىل                           

  .﴾الناس فيمكث يف األرض
ذه اخلبيثة يف هذا التحول التارخيي تنساق أمة اإلسالم وراء أمريكا الصهيوصليبية و حلفائها املشركني،فتستغل ه

هذا اإلنبطاح لتمرير مشاريعها و براجمها اإلفسادية التكفريية و ذلك لتقويض هذه الدول و استالا عقديا و                                         
فكريا و سلوكيا عرب حتطيم البنية العقائدية و العلمية و التربوية لألمة و تذويبها يف املنظومة الصهيوصليبية و مت                   

منظمة : خاصة املنظمات احلكومية و اجلمعيات الغري حكومية،نذكر منهااستخدام خمتلف األساليب الشيطانية و
األمم املتحدة و خمتلف جلاا كالفاو و اليونيسكو و الصليب األمحر و جملس األمن و حمكمة العدل الدولية و                                 

نظمات و أيضا صندوق النقد الدويل و البنك الدويل و أيضا وسائل اإلعالم املختلفة،فكانت هذه امل                                     . . غريها   
أدوات فعالة يف تنفيذ سياسات دول الكفر الصلييب،و احلقيقة أن هذه الربامج أثّرت يف األمة أيما تأثري،و اليوم                           

و الذي حمتواه إعادة صياغة و             "   مشروع الشرق األوسط الكبري           : " خترج زعيمة الكفر مبشروع غاية يف اخلبث              
  .رتا إىل طنجة،حيث ال يبقى لإلسالم أثر يف هذه الدولهيكلة دول العامل اإلسالمي الكبري املمتدة من جاكا

إذا هذا سرد وجيز جدا حلال األمة يف زمن التيه و الضياع،و هذا الذي أشرت إليه يف بداية كالمي عندما قلت 
  .أجد نفسي تتقلب بني احلزن و الفرح

صيبة أن هذا احلال يزداد سوءا،فحكام    إنّ هذا احلال ال شك أنه حيزن من كان يف قلبه مثقال ذرة من اميان،و امل
احلاكم منهم كلما طال حكمه ازداد كفره و ردته و إذا زال أحدهم خلفه من                                . . هذه األمة ال يتحسن حاهلم         

هو أفسد منه و أخس.  
ا لكن   نعم مر حكام عاثوا فيها فساد          . . ما أظن أنه ابتليت األمة مبثلهم عرب الزمن               . . آٍه يا آهللا ما هؤالء احلكّام ؟         

  .فاللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر..ال أظن..أن اجتمع يف وقت واحد هذه احلثالة الكافرة
آه ياآهللا ما حلّ بأهل فلسطني و           . . أميت مشردة مغتصبة عارية حافية جائعة             . . إنّ هذا الذي حيزنين أشد احلزن             

ل أشر مما نعلم مما يعاين منه        و و اهللا إنّ ما جنه        . . العراق و أفغانستان و اجلمهوريات الروسية و دول العرب                          
  .إخواننا املسلمون يف العامل
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و و اهللا لوال أن اهللا قيض لألمة رجاال يقاتلون دوا لتمنى الواحد أن يكون نسيا منسيا،و على رغم هول                                          
الحدة؟   الكارثة،يأتيك من يستهني باألمر و يقول ملاذا تقاتلون حكّامكم ؟ ملاذا تقاتلون اليهود و النصارى و امل       

  !...ملاذا كل هذه الفنت ؟
إرفع عن قلبك الغشاوة و انظر بعني الغيور على !...إالّ بإحالته إىل الواقع املعاش ..و احلق ال أدري كيف أجيبه

اللهم لك احلمد على أن هديتنا لرفع راية اجلهاد و القتال هلذه احلثالة من             ..دينه و أمته و ستهتدي إىل الصواب
  .فار األصليني يف زمن الغربة و التيه و الضياعاملرتدين و الك

و إنه لعز لنا أن نكون ممن أحيا هذه الفريضة الغائبة املغيبة،و هذا ما يبعث يف روعي الفرح و السرور و                                            
  .اإلبتهاج و اإلستبشار
   قائمة ؟عالية خفاقة و فريضة اجلهاد و القتال» ال إله إالّ اهللا حممد رسول اهللا«كيف ال أفرح و راية 

  كيف ال أفرح و أهل اجلهاد هم أسياد العامل يقارعون قوى الكفر و الردة يسوموم سوء العذاب؟
حلديد إالّ احلديد و إني حني أتلو ﴿                      . . ذهب عهد إعطاء الدنية و اإلنبطاح               يا أيها الذين       اليوم عهد اليفت ا

﴾ كأين ا ترتل على هؤالء الرجال               بونه آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم و حي                      
األفذاذ و هم يبذلون مهجهم رخيصة يف سبيل اهللا،فبعدما ارتد حكام البالد اإلسالمية ما كان اهللا ليذر املؤمنني  

ال « :  حيث قال   على ما هم عليه،فأخرج من أصالم رجال ال كباقي الرجال،و صدق احلبيب املصطفى                              
هم الطائفة الظاهرة على      ..»..ين على احلق ال يضرهم من خذهلم و ال من خالفهمتزال طائفة من أميت ظاهر

  ..احلق بالعلم و العمل،تعلموا حقيقة ال إله إالّ اهللا فعملوا بتلك احلقيقة فكانوا هم الظاهرين
األرض    هم الطائفة املقصودة إجتمعت فيهم كل الصفات و النعوت،طائفة قليلة العدد و العدة،منتشرة يف بقاع    

سبيلها القتال يف سبيل اهللا غايتها إعالء كلمة اهللا و إذالل كلمة الكفر،هم أهل اهللا و أولياؤه يف هذا الزمان و                         
  .هم بإذن اهللا ناصروا دينه و مقيموا شريعته

  .فلتفرحي أميت و  لتسبشري فإنّ أبنائك اليوم قاموا و انطلقوا إلعادة جمدك و عرشك و كرامتك
يا من أنزلتم الرعب يف         . . يا من أحييتم سنن اجلهاد و أحكام القتال              . . أهل اجلهاد يف هذا الزمان            هللا دركم يا      
  ..قلوب أعدائكم

اللهم أحينا جماهدين و أمتنا جماهدين و أبعثنا ..أثبتوا على جهادكم و استعينوا بربكم و اسألوه الفردوس األعلى
  .آمني.جماهدين و ال حترمنا من النظر إىل وجهك الكرمي
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و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و يكون احلمد هللا الذي أمر بالقتال يف سبيله، و أشهد أن ال إله إالّ اهللا القائل يف كتابه الكرمي ﴿
مر  اهللا قاهرين لعدوهم ال تزال عصابة من أميت   يقاتلون على أ «:﴾،و أشهد أنّ حممدا عبده و رسوله القائل الدين كلّه هللا

،اللهم صلّ على هذا النيب األمي و آله و أصحابه )رواه مسلم(»ال يضرهم من خالفهم حىت تأتيهم الساعة وهم على ذلك
  :أما بعد.الغر امليامني الذين جاهدوا معه حتى أظهر اهللا م الدين

 اجلزائر املخضوبة اجلناح،فأحزنين حاهلم و غربتهم و كثرة إني نظرت إىل حال إخواننا ااهدين يف كل مكان و خاصة يف
و أنا لست من أهل الكتابة و املقال،و ال من أهل ..و صرخت صرخة بقلمي..املخذّلني و قلّة املناصرين،فصغت عبارات بيدي 

 أولئك صرخت عندما نفذ صربي و بلغ السيل الزىب من..صرخت عندما خرصت ألسن عن قول احلق..الشعر و البيان
  ..املرجفني،مخنثي العزائم،فحملت القلم الذي لو كان سيفا لقطعت به رؤوسهم و لو كان رحما ألغمدته يف حنورهم

إني أتعجب عندما أمسعهم يقولون ليس هناك جهاد يف هذا الزمن،أتعجب و أتأسف عندما أمسعها من احملسوبني على أهل 
بل زادوا على ذلك ..يف اجلرائد و يعلنون بصراحة عن عدائهم للمجاهدين األخيارالعلم،يتبجحون و يصرحون لإلذاعات و 

بالدعاء عليهم يف القنوت و فوق املنابر،يف حني سلم منهم اليهود و األمريكان الذين يذحبون أبناء اإلسالم جهرة و عالنية يف 
ملرتدين ترككم تتبجحون و تتشدقون يف املنابر         أهو ضعف ااهدين و قوة الكفّار و ا...العراق و فلسطني و أفغانستان

أم هي سياط املرتدين اليت ..و االس بعداوة أولئك األخيار و تتركون الكفّار يقتلون أبناء اإلسالم و تلتمسون هلم األعذار ؟
من ينطلق من جزيرة العرب أ..مالكم كيف حتكمون؟..و اهللا إنها لشر اهلزمية و اإلنبطاح..أوجعتكم و أنطقتكم بذلك؟

حىت دعاؤكم إلخواننا ..بطائراته لضرب املسلمني يف العراق و أفغانستان ذمي و معاهد،و من يدافع عن ديار اإلسالم باٍغ جمرم
تم إنني ال أندهش إذا قل..املسلمني ألغيتموه من خطبكم النارية،أهو أمر من سيدكم بوش أم أنّ الفلسطينيني أصبحوا إرهابيني؟

إن مل تكونوا من فرسان احلق فأفسحوا اال : ((و األمر كما قال ابن اجلوزي رمحه اهللا..هذا ألنكم قوم ضيعتم رجولتكم
 -و ليته كان تقاعسا فقط–أتظنون أن تقاعسكم هذا ..!))و خذوا اامر و املكاحل يا نساء بعمائم و حلى..للنساء يقولونه

يا ناس إنكم يف واد الذلّ و ااهدون يف واد العزة ..تم أنّ ااهدين ال خيشون يف اهللا لومة الئمأما علم..ستضرون به اجلهاد؟
فليت شعري لو ..إنّ ااهدين ملّا فقهوا حقيقة احلياة سلكوا سبيل األبرار و باعوا أنفسهم رخيصة للواحد القهار ..و الكرامة

و ملّا ..لقد قتلوا و سجنوا علماء هذه األمة و خرية أبنائها..ن ماذا صنع الطغاة؟تعلمون حقيقة احلياة،بل ليت شعري لو تعلمو
طعامكم يزيد و ال ينقص و النوم ملئ ..بقيتم تتبعون أذناب البقر جعلكم العدو خمدرات أفيون هلذه األمة املهيضة اجلناح

 تنتهك يف كل مكان،و أجسامهم متزق و دماؤهم و الضحك ملئ األفواه،و البطون كالبالونات،و أعراض املسلمني..جفونكم 
  ..!.تنهمر و ال حياة ملن تنادي

ليعيدوا لألمة جهادها و قتاهلا ..من لنا بابن املبارك أو ابن تيمية أو ابن اجلوزي أو ابن عبد الوهاب ليعيدوا لألمة عزا و جمدها
  .يف سبيل اهللا الذي ال خيشى صاحبه لومة الئم
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ة األخرية موضوع املصاحلة الوطنية ، احملور الرئيسي يف برنامج الرئيس عبد د أثارت و سائل اإلعالم يف املدلق
عت هذه الوسائل أن هناك مساع بني اجلماعات املسلحة و اجلهات الرمسية ، ألجل الرتول العزيز بوتفليقة و اد

صا ي خصتت أن هناك مراكز أعدع، بل اد" اجلهاد " ح لّن العمل املسمن اجلبال و وضع السالح و التخلي ع
  . نفسه فعال مهلذا الغرض    و هناك من سلّ

عوة و القتال بإصدار بيان تكذيب أعلنت فيه رفضها ملشروع  و تفنيدا هلذه األكاذيب قامت اجلماعة السلفية للد
ه هللا ، و ملزيد من البيان و ين كلّدين حىت يكون ال املرتداملصاحلة الوطنية و أا مستمرة يف جهادها هلؤالء

.. التوضيح التقينا أمري اجلماعة السلفية للدعوة و القتال ـ أيب إبراهيم مصطفى ـ و أجرينا معه هذا احلوار 
  …فإليكموه 

  
   مشروع املصاحلة الوطنية ؟  …ما حقيقة هذا املشروع : سؤال األول ال
  :و الصالة و السالم على رسول اهللا و على آله و صحبه و سلم  احلمد هللا :واب اجل
صاحلة الوطنية و الوئام املدين و اهلدنة و قانون الرمحة هي يف احلقيقة أمساء متعددة ملشروع واحد ، يستهدف توقيف امل

 رسوله صلى اهللا اجلهاد ، و بالتايل القضاء على أي مشروع يهدف إىل إقامة دولة إسالمية حتكم بكتاب اهللا و سنة
 العاملي بقيادة أمريكا و اهلادف إىل منع املسلمني من إقامة دولة طزائر و هو جزء من املخطّجلعليه و سلم بأرض ا

  .اإلسالم 
 احلقيقي يف اجلزائر هو شرذمة من اجلنراالت كما هو واضح من تسلسل األحداث العسكرية و السياسية م احلاكإن

 ، عمدت إىل خطط و ة و توقيف اجلهاد بالقونبعد أن يئست من القضاء على ااهدييف البالد ، هذه الشرذمة 
وارج و ارمني باستغالل فئة من املنسوبني أساليب أخرى منها التشكيك يف مشروعية اجلهاد و تصوير ااهدين باخل

ةالشاغل الطعن يف اجلهاد و أهله و تزكي من طلبة املال و اجلاه ، من علماء البالط ، الذين شغلهم ينإىل العلم و الد 
 و التماس األعذار هلم يف كل ما يقترفونه من الكفر و اجلرائم  ، و كذلك باستعمال أسلوب اإلغراءات  اماحلكّ
لمجاهدين ، املتمثلة يف العفو و عدم املتابعة و ختفيف العقوبات أحيانا مع التعويضات املادية أحيانا أخرى و هذا ل

(  تصل إىل العفو املطلق عن كل جماهد مهما بلغ منصبه و فعله داألخري هو مسة املصاحلة الوطنية اليت قاألسلوب 

أجري هذا احلوار قبل أيام من مقتل الشيخ أيب ابراهيم،و قد تطرق فيه ملوضوع املصاحلة و الوئام الذي 
يام مع تنادي به السلطة اجلزائرية قصد توقيف اجلهاد،و مبا أنّ هذا املوضوع ال يزال مطروحا هذه األ

 .  ،رأينا من باب تعميم الفائدة إعادة نشر هذا احلوار "العفو الشامل"إظافة نغمة جديدة مسوها 

)رحمھ اهللا(  
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 ه، و هذا ما يذكرنا مبشروع شارل دوغول املسمى بسلم األبطال الذي سن) املوصوف باإلجرام يف نظر قانوم 
هاد جل اهللا ـ من توقيف ارو لو متكنوا ـ ال قدم مقابل ترك الثورة التحريرية بدون شروط ، 1958للجزائريني سنة 

حد أفراد أفلن يبق أحد على أرض اجلزائر يستطيع أن يتكلم عن اإلسالم و احلكم مبا أنزل اهللا ، وهذا ما شهد به 
م حني اعتقاله و استنطاقه من طرف ااهدين و كان برتبة مالزم أول 1994املخابرات املسمى ناصر شرابة  سنة 

 حتت قيادة الرئيس زروال آنذاك و مكلف جبهازه األمين ، ذكر رةت قيادة العقيد غزالة و الذي يعمل مباشيعمل حت
 اجلهاد ـ يعمل على  توقيع هدنة مع ااهدين ، مث إصدار العفو ىأن الطاغوت ـ ضمن برناجمه للقضاء عل( وقتها 

ة ، مث يف األخري يسعى إىل دس أفراد يف صف ااهدين  مث يعطي على ذلك أمواال طائلح عن العمل املسلّىعمن يتخلّ
  ) .يسعون إلغتيال القيادات املتبقية 

 احلكم اإلسالمي حقد قدمي يف نفوس الكفار أصليني و ه  عداء اإلسالم و الصد عن سبيل اهللا و الوقوف يف وجإن
  .رأ التاريخ عرف احلقيقة مرتدين لكن تتنوع األساليب حسب الظروف مع بقاء اجلوهر على أصله و من ق

 مدى صحة ما نشرته وسائل اإلعالم عن وجود اتصاالت بني ااهدين و النظام احلاكم من ما: سؤال الثاين ال
  . ضمن إطار املصاحلة الوطنية ؟مأجل حتضري نزوهل

 سواء على مستوى ال بني ااهدين و الطاغوتصة و ال يوجد أي اتحه األخبار ال أساس هلا من الصهذ: واب اجل
ث هذا ألنه مناف ألصول و مبادئ و أهداف اجلماعة بل هو مناقض لإلسالم ، و ثقتنا دالقيادة أو القاعدة ، و لن حي

اهدين جيدن بإذةباموقفنا من هذه األخبار يف بيان تكذيب نشر يف وسائل اإلعالم و على موقعنا نا اهللا ، و قد بي  
  .على شبكة اإلنترنت 

  ما موقفكم من مشروع املصاحلة ؟ : ال الثالث سؤال
 هذا أن ى كما تعلم أن اجلماعة السلفية للدعوة و القتال مجاعة مسلمة سلفية العقيدة و املنهج ، ومن مقتض:اب اجلو

ال نقدم على عمل حىت نعلم حكم اهللا و رسوله فيه ، و املصاحلة مبفهومها السابق هي ترك اجلهاد مقابل مثن خبس ، 
 عن اإلسالم ، وال جيوز ألحد كائنا من كان أن يشارك فيها ةردتمثل يف عفو الطاغوت و رضاه و هذا كفر باهللا و ي

  :اقضتها لإلسالم كثرية و متعددة منها نأو يباركها من قريب أو من بعيد ووجوه م
 أصر على كفره لقوله صلى اهللا  املرتد عن اإلسالم ـ كحال احلاكم يف اجلزائر وطائفته ـ حكمه القتل إننّأ: ال أو

حديث صحيح ، فليس له إال التوبة أو القتال و القتل و قد قرر علماؤنا "  دينه فاقتلوه دلمن ب:" عليه و سلم 
 ـ أنه جيب اخلروج على احلكام و منابذم بالسيف حىت يكون الدين و احلكم هللا ، و ما الرضى ـرمحهم اهللا

  . الكفر و الردة و رضى بالكفر بعد اإلسالم و هذا هو عني الكفر باهللا باملصاحلة إال إقرار هلم على
 أفنجعل ﴿ذنبني و املخطئني و ارمني ، ملمبدأ املصاحلة يقوم على العفو على ااهدين و العفو إمنا يكون عن ا: نيا ثا

ذه احلرب هو الطاغوت املرتد ، و ارم احلقيقي يف ه] 35،36قلم ال [﴾املسلمني كارمني مالكم كيف حتكمون 
 به واستبدل شريعته بقوانني الشرك و دساتري الكفر ، مث طغى و جترب ، فسفك دماء األبرياء و رالذي مترد على اهللا فكف

نتهك احلرمات و أكل األموال بغري حق ، بلد كاجلزائر من أغىن دول العامل بالبترول و الغاز و املعادن ، ويف الوقت ا
( ع فيه أسعار البترول ترتفع معها نسبة الفقر و البطالة و يبقى الشعب اجلزائري املسلم يقتات من القمامة الذي ترتف

يف حني تنفق املاليري على أبناء احلكام و الوزراء و اجلنراالت و الوالة يف سهرات اللهو و اون ، وبناء ) الزبالة 
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أساتذة و مهندسني ـ الذين ميكنهم الرقي بالبالد إىل مصاف الفيالت و القصور و إطارات البالد من دكاترة و 
الدول املتطورة يف ميادين الصناعة و التكنولوجيا ـ هؤالء يتسكعون يف الشوارع و ال جيدون منصبا للعمل ، سجون 

ون رتوسع كل يوم ومداخيل البترول تسخلشراء السالح و وسائل قمع الشعب ، و حني يكرم أهل اللعب و ا 
الب حبقه كإنسان ، هؤالء احلكام هم ارمون الذين ال يطب و يضرب حني ال و تداس كرامته و يهان الطّميهان املعلّ

  بل القدرة عليهم ـ    قجيب أن يعفى عنهم إال أن يتوبوا 
 و ﴿وله تعاىل ا ااهدون املرابطون بالثغور فهم قائمون مبا أوجبه اهللا تعاىل عليهم من قتال هؤالء ارمني لقأم

فأوجب اهللا على . الفتنة  ، الكفر و الشرك :  ، قال العلماء ﴾  هللالهقاتلوهم حىت ال تكون فتنة و يكون الدين ك
و مىت كان بعض :" فرين حىت ال يبقى كفر حاكم يعلو على اإلسالم ، قال شيخ اإلسالم بن تيميةااملؤمنني قتال الك

  " .قتال حىت يكون الدين كله هللا الدين هللا و بعضه لغري اهللا وجب ال
يس احلكومة أنه سيصدر ضمن برنامج حكومته قوانني جديدة كملحق لقانون الوئام رئذكر : سؤال الرابع ال

  املدين ، يتضمن توسيع العفو فما تعليقكم على ذلك ؟
ن منصبه و مهما  سبق و أن ذكرت أن املشروع سيصل يف األخري إىل عفو شامل عن كل جماهد مهما كا:واب اجل

رضون على ااهدين مبالغ مغرية وتعويضات على مرحلة اجلهاد ، و يعبلغ عمله خالل جهاده ، و أكثر من هذا س
مهما بلغ ذلك فنحن ثابتون على مبادئنا و أصولنا اليت استقيناها من كتاب اهللا و سنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم و 

ن اجلهاد ماض حىت يكون الدين كله هللا ، و لن نتنازل عن شيء من ذلك مقابل فهم السلف الصاحل ، و اليت تقتضي أ
أي مبلغ أو مكسب ، و لن نقبل بتحليل ما حرم اهللا أو حترمي ما احل اهللا و لو يف جزئية واحدة ، و لنا أسوة يف 

عن دعوته و يبقى احلكم  ىرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي عرض عليه املال و اجلاه و السلطان على أن يتخلّ
للشرك ، فأىب ذلك و حتمل البأساء و الضراء حىت حكم اهللا بينه و بني أعدائه ، و كانت الغلبة حلزب اهللا ، و إننا على 

قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين و سبحان اهللا و ما أنا من : ( هذا الدرب سائرون ، قال تعاىل 
  .سف يو) املشركني 

 كله هللا ، فهل من توضيح ونظرة  حول الدولة ينتم أن جهادكم ماض حىت يكون الدقل:سؤال اخلامس ال
  اإلسالمية املرجوة ؟

 نعم ، إن اإلسالم دين و دولة ، عقيدة و شريعة و أخالق و معامالت ، له يف كل شيء حكم و واجب :واب اجل
 عن احلياة و على هذا ينحلالية يف بالد املسلمني يدل على فصل الداملسلم القبول و االنقياد ، و واقع احلكومات ا

 شاملة ،حنن نريد أن يكون الدين هو ة حنو ردقاألساس العلماين توضع برامج لتنشئة جيل ال عالقة له بالدين يسا
مية و اإلجتماعية و احلكم األول و اآلخر يف كل اجلوانب الدينية منها و السياسية و العسكرية و التعليمية و اإلعال

 و السنة على فهم السلف مع بقاء باب اإلجتهاد مفتوحا ألهله ، من أجل ابغريها ، كلها تستقي أحكامها من الكت
اد أحكام املسائل املستجدة ، و الشريعة مبجموع أحكامها جاءت حلفظ الدين و النفس و املال و العرض و العقل إجي
.  
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 لكل مسلم دوره يف بنائها و توجيهها و احلفاظ عليها ، و احلمد هللا فاجلزائر غنية  الدولة اإلسالمية املنشودة ،و
 ، فالواجب ﴾  و تعاونوا على الرب و التقوى و ال تعاونوا على اإلمث و العدوان﴿: برجاهلا يف كل جمال ، قال تعاىل 

  .التعاون و التكامل 
 ثهم على النفرة من حكم اإلسالم ، و لو كلفوا أنفسهم البح جهل املسلمني حبقيقة اإلسالم و دولته هو الذي محلإن

 لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا و ﴿: و السؤال لعلموا أن يف اإلسالم سعادة الدنيا و اآلخرة ، قال تعاىل 
ملسلمني   ولعلموا أن إقامة احلكم اإلسالمي واجب يف أعناقهم  و أن أخطاء ا﴾ عليهم بركات من السماء و األرض

  .ال تطعن يف نزاهة اإلسالم 
  ما مدى جتاوب الشعب اجلزائري مع اجلهاد و ااهدين ؟: ادس لسسؤال اال
 من الشعب اجلزائري املسلم الذي احتضن اجلهاد و سقاه من دمه وعرقه أون جزء ال يتجزفي ااهدون السلّ:واب اجل

إحصاء يعطيك ل حد الساعة بكل ما ميلك ، و يكفي أن تعلم أن أق بفلذات أكباده و ما زال ميده إىلهو ماله ، و أمد 
 حنسبهم شهداء ـ و مئات اآلالف من أبنائهم و أمثاهلم ـعشرات اآلالف من نساء و أمهات ااهدين ، والقتلى 

مجاعية من  إىل ذلك آالف من املفقودين الذين عذبوا و قتلوا و دفنوا يف مقابر ضفمن املساجني بتهمة اإلرهاب ، أ
طرف عصابات املوت ، اليت خصصها الطاغوت هلذه املهمة ، و يكفي لتعلم مدى استجابة الشعب املسلم للجهاد و 

اوبه مع ااهدين ، أن اجلهاد استمر إىل اليوم طيلة اثين عشرة سنة ، و ما زال الشباب يلتحق بصف ااهدين ، و جت
  .ها من حني آلخر دليل على ذلك شبكات الدعم اليت يعلن الطاغوت عن تفكيك

لؤوا بطوم و أرصدم  م الشعب اجلزائري املسلم عرف حقيقة هؤال ء ارمني الذين تاجروا بدمه و عرقه ، فإن
البنكية على حساب الشعب الذي عاىن و ما زال يعاين إىل اليوم من الفقر و البطالة و الظلم و احلقرة و التهميش ، و 

ل إىل حياة سعيدة كرمية إال بالقيام على هؤالء الفراعنة واستبداهلم بالقوة و التمكني لدين اهللا و إقامة أيقن أنه ال سبي
الدولة اإلسالمية اليت تعيد لإلنسان كرامته و لكل مسلم حقه ، و لكل إطار يف البلد منصبه الالئق به للقيام مبسؤوليته 

حقوقها اليت أقرها اإلسالم ، وللمعلم شرفه و فضله و قدره يف األمة ، يف بناء دولته و تطويرها ، وللمرأة كرامتها و 
إن الشعب اجلزائري املسلم أيقن أنه ال سبيل لقيام دولة مسلمة قوية متطورة يف كل امليادين إال بإقامة شريعة اهللا و 

رتدين املتسلطني على رقاب حتكيم الكتاب و السنة على هدي سلف األمة الصاحل و لن يتأتى هذا إال جبهاد هؤالء امل
األمة بقوة احلديد و النار ، حصلت هذه القناعة مع تنامي الوعي الديين و التيار اجلهادي و فشل البدائل املستوردة يف 

  .حتقيق ذلك 
 نتعامل مع الشعب ، و نناقش معه واقع األمة ، نرى شعبا قتل فيه األمل و يبحث عن اخلالص ، شعبا يقدر جهد حني
وف على حياته و على رزقه من الطاغوت ، وإين على يقني خلد ااهدين ، لكن ما مينعه من التصريح بقناعته او جها

م الطاغوت حبمل السالح طهلسالح الكايف الستطعنا أن جنند جل الشباب اجلزائري ، بل حىت الذين ورالو ملكنا 
  .  املخرج ضد ااهدين ، أدركوا أم كبش فداء و هم اآلن يبحثون عن

  فما هو املخرج يف نظر اجلماعة ؟ : سؤال السابع ال
ا هؤالء ارمني على اإلسالم و املسلمني ، فإن من نواقض و هؤالء قد وقعوا يف الكفر حني رضوا أن يعين:واب اجل

قالع عن حماربة اإلسالم اإلسالم مظاهرة املشركني على املسلمني و املظاهرة املعاونة ، و املخرج هو التوبة إىل اهللا و اإل
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رائعه ، و اإلستغفار عما شرتدين و ذلك بإلقاء السالح و العودة إىل اهللا ولزوم شعائره و ملو املسلمني بترك معاونة ا
 ، و ﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة األولني﴿: سلف ، قال تعاىل 

  . عليه هللارط يف حرب اإلسالم و املسلمني ، و من تاب  تاب اهذا احلكم عام لكل من تو
شباب املسلم بعدم اإللتحاق بصفوف اجليش و التجنيد ا ألن ذلك ل أغتنم هذه الفرصة لتجديد النداء و التنبيه إىل او

 كان السلف قد مسوا  إذاو: "كفر باهللا و ردة عن اإلسالم و معاونة للكفار على ااهدين ، قال بن تيمية رمحه اهللا 
مبن صار مع أعداء ف يصومون و يصلون و مل يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني ، فكيممانعي الزكاة مرتدين مع كو 
   ].539 /28اموع "[ اهللا و رسوله قاتال للمسلمني 

ا يوجب اجلهاد ملن مم( األمر الثالث :  عد أئمة الدعوة النجدية ثالثة أمور توجب جهاد من اتصف ا ، منها و
ا كفر خمرج من اإلسالم ذنتهم على املسلمني بيد أو بلسان أو بقلب أو مبال ، فهعااتصف به مظاهرة املشركني و إ

فمن أعان املشركني على املسلمني و أمد املشركني من مال مبا يستعينون به على حرب املسلمني اختيارا منه فقد كفر 
   ].291 /9درر السنية ال) [

ة زقوهلا أن اجلماعة قتلت أبا مح" اإلكسربيسيون   " دة عن جريرانقلت وسائل اإلعالم مؤخ: سؤال الثامن ال
  حسان حطاب بتهمة اخليانة و الكفر ، فما تعليقكم على هذا اخلرب ؟

و بث الشيء من معدنه ال يستغرب ، فقد عودتنا هذه األقالم املأجورة على انتحال الكذب :  كما يقال :واب اجل
   .﴾  ميكرون و ميكر اهللا و اهللا خري املاكرينو ﴿ ،  مةالسموم قصد زرع الفتنة بني ااهدين و األ

يدة اإلكسربيسيون ناطقة باسم املخابرات ، تطلعنا يف كل مرة على كذبة جديدة و تسبق دائما إىل الترويج ملا جر
حد أعدادها مقاال نسبت لنا فيه بيانا يتبىن مقتل أيب تريده املخابرات ، و مثال على ذلك ، منذ أيام أصدرت يف أ

له و مل نصدر بيانا يف ذلك ، يف حني البيانات اليت نصدرها و نبعث ا تحفص البليدي ، و الكل يعلم أننا مل نتبىن مق
و بيان تبين بعض إىل و سائل اإلعالم و ننشرها يف موقعنا على اإلنترنت ، كبيان مقاطعة االنتخابات الرئاسية  األخرية 

  .األعمال القتالية ، ميارس عليها التعتيم و التقزمي 
ألخ أبو محزة مل نتهمه ال باخليانة و ال بالكفر ، و مل نقتله ، و هو خبري و احلمد هللا ، أما تغيريه من إمارة اجلماعة فا

نصيب األمري ، و بعد دراسة فكان بطلب منه ، و استقالته قدمها إىل جملس األعيان الذي من صالحياته عزل و ت
  . أمري جديد على اجلماعة بالطلب قبل و مت  تنصي

  .  له على اجلهاد و ااهدين ، و مل يشكر اهللا من مل يشكر الناس ض الرجل له سابقته و فو
  هل من كلمة أخرية إىل خصوص ااهدين و عموم األمة يف هذه الظروف ؟: سؤال التاسع ال 
وا الدنيا و باعوا نفوسهم يف ربيعها هللا عز و لقة يف هذه األمة الذين طفوااهدون هم صفوة الص :ال أو :واب اجل
ل ، ااهدون ساعد و قوة اجلهاد و أمل هذه األمة ، أحيي فيهم جهادهم و صربهم و ليعلموا أن النصر احلقيقي ج

  .  ، و اهلزمية ترك ذلك هو الثبات على املبدأ و بقاء روح و إرادة القتال تسري يف نفوسنا
 اليوم  قد استبان سبيل املؤمنني من هللا تعلم أن عدوك على باطل و أنت على حق و احلمد أن مما يقوي هذه الشعلة و

سبيل ارمني و العامل فريقان فريق أهل اإلميان و اجلهاد و فريق أهل الكفر و النفاق ، واحلرب الصليبية على اإلسالم 
ة فيها ، فيكفيكم شرفا محل راية اإلسالم ودعوة النيب صلى اهللا عليه و سلم  و صحابته الكرام ، معلنة ال موارا
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فالواجب االعتزاز ذا التشريف الرباين و تقوى اهللا يف السر و العالنية و السعي الدائم الستكمال النقص و سد اخللل 
 الثغر و التحاف الصرب و احلذر الدائم من مكر من أجل تقوية شوكة املسلمني ، و الواجب يف هذه الظروف لزوم

   .﴾ يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم ﴿الطاغوت ، الساعي إلمخاد شعلة اجلهاد ، قال تعاىل 
 األمة املسلمة حمضن ااهدين، و ااهدون أبناؤها الربرة ، الذين عز عليهم انتهاك حرمات الدين و املسلمني :نيا ثا

 فقد ل اإلسالم و سعادة املسلمني ، و احلمد هللابي لبذل الروح  رخيصة يف سواء األمة رغم غناها ، فهبوعز عليهم شقا
بان اليوم من يدافع حقا عن دين األمة و حقها ممن يتاجر بدمائها و دموعها ، فالواجب على املسلمني يف هذه 

ركة حامسة و لألمة فيها كلمة و موقف ، و من الظروف االلتفاف حول ااهدين وبذل العون و النصح هلم ، فاملع
  .خذل احلق فال يضر إال نفسه ، واحلق منصور و ممتحن 

عليكم بالصرب و الثبات :  كلمة إىل كل ااهدين يف العامل قادة و جنودا ه عامليا ، فال يفوتين أن أوجط ما دام املخطّو
جتمع أعداؤكم على باطلهم ، عليكم برص الصفوف و مجع على طريق اجلهاد ، احتدوا و اجتمعوا على حقكم كما ا

 ، و ال ﴾ و ال تنازعوا  فتفشلوا و تذهب رحيكم و اصربوا ﴿ذهبة للريح ممة و إياكم و الفرقة و الرتاع ، فإا كلال
  .مح اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة بدأت تلوح يف األفق مالتستعجلوا النصر فإنه  آت و قريب ، و 

خلفنهم يف األرض ت و عد اهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصاحلات ليس﴿:م قوله تعاىلوكا يف جهادكم حيدضوأم
كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال 

  ].55 النور[ ﴾ يشركون يب شيئا و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
  

  
  .م2004هـ املوافق شهر ماي 1425 ولري احلوار شهر ربيع األأج

 
 

 

لألسف الشديد عندهم خلط يف , والشباب الذين عندهم القدرة على فداء الدين وعلى التضحية من أجل الدين
ال يسمع له وال يطاع، فمن هنا هذه الطاقات تبقى معطلة، فالقاعد , السمع والطاعة لعلماء اإلسالم القاعدين

ويصرفوم عن الواجب املتعني إىل فرض كفاية؛ كطلب العلم، لو أصبح كل الناس علماء لن يقوم الدين إال 
  .باجلماعة والسمع والطاعة والنصرة واجلهاد

هي تفر من واجب ثقيل تذمر منه , ة بالدنيافمن هنا حنن حباجة إىل أن نفهم الشباب أن قيادام العلمية هي راضي
كَما أَخرجك ربك ِمن ﴿بعض صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا سبحانه وتعاىل يبني ذلك بقوله 

  ].5: سورة األنفال  [﴾بيِتك ِبالْحق وِإنَّ فَِريقًا ِمن الْمؤِمِنني لَكَاِرهونَ

 
 ).حفظه اهللا(أسامة بن الدن:لإلمام
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يعترب هذا الكتاب الفذ على صغر حجمه من أول الكتب اليت جددت فريضة اجلهاد يوم أن كانت معاملها قد درست 
غالل اإلستعباد بعد أن ختلّى األبناء وأنوارها قد طُمست، و أصبحت أمة السيف ذليلة مهينة ترسف يف قيود التبعية و أ

  ...عن سر عزم و متلّصوا من واجبام و أخلدوا إىل األرض
و نداًء يف غيابات التيه ليحيي الفريضة املنسية و الشريعة الغائبة و يبين ..فجاء هذا الكتاب كصيحة يف وادي النسيان 

أليس اجلهاد فريضة من الفرائض و واجب من الواجبات؟ ..صاصأنه ال سبيل نسلكها للخالص إالّ طريق القوة و الر
فكيف باألمة تستنكر على من ترك الصالة أو الصيام أو احلج؟ و مع ذلك جتدها تتقبل بكل هدوء مسلما ال جياهد    

  !.أليس هذا من التشوهات اليت ترسخت يف ضمري األمة املريضة؟! و عاملا قاعد 
لتصورات جتول يف أذهان الكثري آنذاك لكن الكاتب رمحه اهللا كان له السبق و الفضل يف كانت تلك اخلواطر و ا

صياغتها يف كتاب بأسلوب متني و تدليل شرعي من الكتاب و السنة و أقوال العلماء فوضع بذلك النقاط على 
  ..احلروف و كشف الداء و نصح بالدواء

 و حتكيمهم للياسق و قارن بينهم و بني التتار اجلدد فكان بذلك من أولّ و قد استشهد املؤلف رمحه اهللا حبادثة التتار
مثّ رد على كثري من الشبه املثارة يف أيامه من أحبار قومه ..من استدلّ بتلك احلادثة و ذلك عالمة على فقهه و بصريته

عرج على حكم احلكّام املبدلني و رهبام و ساق كثريا من األدلّة و النقوالت و بين كثريا من أحكام اجلهاد،و 
إىل ..للشريعة،و قتال املرتدين و الكفار األصليني،و حكم الدار اليت يعيش فيها املسلمون و بشارات اخلالفة الراشدة

  .غريها من الفصول،فهو بذلك كتاب جدير بالقراءة لكل سالك لدرب اجلهاد
ىل العمل و حول األقوال إىل أفعال فكان له دور بارز يف انطالق و مل يكتف املؤلّف فقط بالكتابة بل انتقل من العلم إ

الشرارة األوىل للجهاد على أرض الكنانة املسلمة فسجن و متّ إعدامه فأكرمه اهللا بالشهادة و نال ما كان يتمناه       
جنانه مع النبيني          فجزى اهللا املؤلّف خري اجلزاء و أسكنه فسيح ..و سطر بدمه كلمات مضيئة لألجيال القادمة
  .و الصديقني و الشهداء و حسن أولئك رفيقا

 

 حممد عبد السالم فرج   

 كان له الدور البارز يف اإلعداد لقتل اهلالك عميل الصهاينة أنور                            -رمحه اهللا    -املهندس حممد عبد السالم فرج           
الك  فقد مت إعدامه يف قضية اغتيال اهل         .. اليهود وقد نال ما كان يتمناه وأكرمه املوىل عز وجل بالشهادة يف سبيله 

  . حنسبهم شهداء وال نزكي على اهللا أحدا-رمحة اهللا عليهم مجيعاً-السادات مع خالد اإلسالمبويل وإخوانه الكرام 
  . قبل اغتيال السادات1981وقد كتب حممد عبد السالم هذه الدراسة عام 
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..     ئهم شجرة اخلالفة ليتفيأ ظالهلا أهل اإلسالمالذين يسقون بدما..إىل طالئع الفجر و عشاق الشهادة
  .و يتفيئوا هم ظالل الفردوس األعلى

فإنّ العني لتدمع،و إنّ القلب ليحزن،    ..و أذرف هذه العربات..أكتب هذه العبارات : إىل هؤالء األحبة
  .جلّو لكن ال نقول إالّ ما يرضي ربنا عز و ..و إنا على فراق األحبة حملزونون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
  

 

ليل ضجيج صمته يؤرِّق  
  يف بأبواٍب تدقِدققافات القوا

بداخلي و حيترق يِئن ِشعر  
ر باألجفان و اغرورقدمع حتج  

جى حرب تدفّقسواد الد  
  و القلب ورق..النجوم أقالم له

         

  اليوم تسترق..بغداد األمرية
يغتصبها عبد كان هلا وأبق  
خان خيترم عطرها العِبقد  
أخاله دخان جمد و احترق  

          

عجوز عقيم متكث بالنفق  
ترتدي باليا من األوهام و اخلرق  
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قر جسم سقيم و عظم  
قهحتتسي ذالّ يف كأٍس من ز  

  من املوِت أعمق..تغطُّ يف نوٍم
  و مل تستفق..تلك أميت تنام

         

لةَ يستنِشقأمريكي على ضفاف ِدج  
علِّقيستنشق ريح نصر و ي  
فقخراية صليب ت علِّقي  
حقمي هتو سيجار ِمههمي  
قميحقها مبآقي عراٍق يتمز  

 و حوله بطون حتمِلق
ِطقبِعقاٍل و ال تن تنطّقت  

  أين نعرة الِعرق ؟..أين العروبة

قا لنغر ةٌ تعلّقناأرقش  
حويل و أرمق إلتفَت  

قا به أرشعلّي أجد حجر  
  رض سوى األفقمل أجد على األ

شنقفأيب العريب مل يترك يل شيئا قبل أن ي  
      

قرهة و أحدب أقف  
شِرقكفجر ي أُِصر  

أستلُّ ساعدي و أمتِشق  
عصابيت على جبهيت و أنطِلق  

 و أنصِعق ...على جواٍد من املتفجِّرات
 

 

 
 

  لواء جـهادنا أضحى مبينالواء جـهادنا أضحى مبينا
  فهل من مبلغ عـبدا لبوٍشفهل من مبلغ عـبدا لبوٍش
  بأنا لسنا نرض الذلّ قـطعابأنا لسنا نرض الذلّ قـطعا
ـًا ـًانعانق قبضة الرشاِش دوم   نعانق قبضة الرشاِش دوم
  
  فسل أحفاد طارق يف جبايـةفسل أحفاد طارق يف جبايـة
  فوارس من جزائرنا ليـوثٌفوارس من جزائرنا ليـوثٌ
  بغزٍو ال يـباهى أي غـزٍوبغزٍو ال يـباهى أي غـزٍو
  و إن حانت دقائق صفر هبواو إن حانت دقائق صفر هبوا
  فرشا للرصـاص اآلن رشافرشا للرصـاص اآلن رشا

ـَحلُمونَ   ـَحلُمونَو لكـن األعادي ي   و لكـن األعادي ي
الـوغد اخلؤوناالـوغد اخلؤونا" " ةةأبا تفليـقأبا تفليـق""   

  و لن نرض الـدنية ما حييناو لن نرض الـدنية ما حيينا
ـُعاجل كُفركـم حيناً فحينا ـُعاجل كُفركـم حيناً فحينان   ن

  
قبلنييـحـوزون املـآثر مقبلنييـحـوزون املـآثر م  
  يذيقـون الـِعدا قتالً مهينايذيقـون الـِعدا قتالً مهينا
  و قبل الغــزو أرصاد متينةو قبل الغــزو أرصاد متينة
ون املـآزر ذاكرينــديشون املـآزر ذاكرينــديش  

الـمجرمني ـُم ـُم الـمجرمنيو تكبـري يص   و تكبـري يص
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  و ذبح مثّ تقتيـل و  سلبو ذبح مثّ تقتيـل و  سلب
  و سقي للمزفّت من دماهمو سقي للمزفّت من دماهم

ند كفرند كفركم من جكم من ج" " بوناببوناب""و سل و سل    
  و فوق ذُراه شوس كالآليلو فوق ذُراه شوس كالآليل
  و سلْ أسدا روابض يف جبال و سلْ أسدا روابض يف جبال 
  ترى ما تبتغون و ما مناكم؟ترى ما تبتغون و ما مناكم؟
  لصاحوا كلّهم طربا و شوقاًلصاحوا كلّهم طربا و شوقاً
  و نيـل شهادٍة و جنانُ خلٍْدو نيـل شهادٍة و جنانُ خلٍْد
  
  فصربا يا محـاة الدين صربا فصربا يا محـاة الدين صربا 
  و عطر للجهاد يفوح شرقاو عطر للجهاد يفوح شرقا
 غر عصائب  من عراق العز غر عصائب  من عراق العز  
  و باألفغان هم رايات سود  و باألفغان هم رايات سود  

   املثنى للنـصارى   املثنى للنـصارى  و أحفاد و أحفاد 
  أحبكـم و قليب  قد  تغنى أحبكـم و قليب  قد  تغنى 
  فيا طـريا يطري  إىل محاهم   فيا طـريا يطري  إىل محاهم   
  و قل هلم حمب ليس يرضى   و قل هلم حمب ليس يرضى   
  فيا رٰمحن عـجل ملّ مشـل   فيا رٰمحن عـجل ملّ مشـل   
  و عجل نصرك املوعود إنا   و عجل نصرك املوعود إنا   
  و ال جتـعل وفايت غري قتل  و ال جتـعل وفايت غري قتل  

ري للفىت قتل و لكــن      ري للفىت قتل و لكــن      فخفخ
        

  فـيا ثاراتــنا كانت دفينةفـيا ثاراتــنا كانت دفينة
ـّلوا بالصاحنيـّلوا بالصاحنيفكـم قد نكفكـم قد نك   

  غــدت بشعابه جيفًا دفينةغــدت بشعابه جيفًا دفينة
ـُونَ ـُونَأُبـاةٌ ال يهابون املَنـ   أُبـاةٌ ال يهابون املَنـ
  و كلّ مـراِبٍط أمضى ِسنيناو كلّ مـراِبٍط أمضى ِسنينا

  و هل من رغبٍة قد ترتـجونَ؟و هل من رغبٍة قد ترتـجونَ؟
  رضى الرمحن أكرب مبتغـاناَرضى الرمحن أكرب مبتغـاناَ
  نعانق بعدها حورا و ِعـينانعانق بعدها حورا و ِعـينا

  
  فـفجر احلق أقبل و استباناَفـفجر احلق أقبل و استباناَ
  و غـربا فانتشى قليب حنيناَو غـربا فانتشى قليب حنيناَ

ل و احلصونَل و احلصونَيـدكّون املعاقيـدكّون املعاق   
  و بالقـدس البواسل صابرونَو بالقـدس البواسل صابرونَ
  بـأرض للـجزيرة يقتـلونَ بـأرض للـجزيرة يقتـلونَ 
  بذكـركم و شوق قد كواناَبذكـركم و شوق قد كواناَ
  هلـم بلّغ سالمي و الشجونَ هلـم بلّغ سالمي و الشجونَ 
  سوى وصال بكم عشتم قروناَسوى وصال بكم عشتم قروناَ
  لـرايات اجلـهاد على رباناَلـرايات اجلـهاد على رباناَ
النصر و الفتح املبني نـحبالنصر و الفتح املبني نـحب  
  بـه تمحى خـطاياي املشينةبـه تمحى خـطاياي املشينة
!!  ترى هل يستفيق املسلمونَ ؟  ترى هل يستفيق املسلمونَ ؟   

 

ن مل إأبواب السماء، ف  اجلهاد وتفتحتيلقد دارت رحى احلرب ونادى مناد...أيها الناس«
واذهبوا وخذوا اامر  تكونوا من فرسان احلرب فأفسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها

 »واملكاحل يانساء بعمائم وحلى
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  :لزاهد و حامل القرآن و العامل به الشيخ ااهد و اإلمام ا
.. اعية الذي قتله طواغيت اجلزائر برصاصةذلك الد

قتلوه ...يف رأسه بعد أن أىب أن يستسلم و آثر الشهادة يف سبيل اهللا
وما نقموا منه إالّ أنه جهر بكلمة احلق يف وجه سلطاٍن مرتد أىب أن 

قتلوه و هو الذي ال زالت قراءته الندية ..حتكم شريعة اهللا يف األرض
و ذكراه العطرة حين إليها منرب مسجد ...للقرآن تتغنى ا الشفاه 

  ..الذي ارتقاه فقيدنا فبكى و أبكى كثريا من القلوب" حي اجلبل"
و الذي حنسبه شهيدا    -رمحه اهللا –الداعية املغتال الشيخ خيلف شراطي      

ن مل ينصفوا و نسيتهم ذاكرة كـثري مـن          عند اهللا،هو من الدعاة الذي    
اجلزائريني رغم أنه من الرجاالت الذين إذا ذكروا فال بد هلم من وقفة            

  .للترحم و الذكرى
و الناس يف شغل شاغل ...و اليوم و قد مر على اغتياله احلول العاشر 

رأينا أن نقدم هذه ...بني دنيا دوارة وسطوة جبارة ..و هم صارف
  اـ وفاًءا لذكراه و تعريف-إن شاء اهللا-ة الطيبة للشيخ الشهيدالرسال

مذكّرة لتعلّم أحكام و هي .. لشباب اإلسالم بعلٍَم شامٍخ من أعالم اجلهاد بأرض اجلزائر املسلمة
و أن جيزي مؤلِّفها خري اجلزاء ..فنسأله سبحانه أن ينفع ا كثريا من الناس ..الترتيل برواية ورش

  .. الفردوس األعلى مع النبيني و الصديقني و الشهداء و حسن أولئك رفيقاو أن يدخله..
  

القتال  عن اجلماعة السلفية للدعوة وصدر حديثا
«فيلم  «ن الشريط ، وقد تضم

بعض غزوات ااهدين على أرض اجلزائر و لقطات 
و فيه جوانب من حياة  حية لبعض انتصارام،

و صور لبعض الشهداء،و ختللّ الشريط ااهدين 
مقاطع صوتية حتريضية لكثري من أئمة اجلهاد كالشيخ 
أيب عبد اهللا أسامة حفظه اهللا و عبد اهللا عزام رمحه اهللا 

اغب يف  ر كلو محود الشعييب رمحه اهللا و على
  :نا على شبكة األنترنتمشاهدة الشريط زيارة موقع

com.ealgeri-jihad.www 
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خيولنا إنَّ دسـق يا  ربيـفلتص  

يواعلم أسرك طال إنْ تيأسي ال  
ةٌـمشتاق  نفوسنا   إنَّ قدس اـي  

لّهاـع   ادةهـلشا أثواب  وخنيط  
ىنواملُ  هادةـالش  نافارزق  رب يا   

ناـإن  املعارك يف   دمانا واسكب  

الفرسان حيثها و  أسرجت  قد   
ذالنخ هلم غداً  يهودـال  أنَّ  
هانـول ناوقلب هادـاجل حنو  
فانـاألك ثيابنا وخري  تأيت  
برهان لصدقنا الرقاب  هذي  

هتان ودمعنا  النفوس ناـبع  
 

 
 

 
  

﴿:قال تعالى


﴾) 41التوبة.(  

لنفرة للجهاد يف سبيل إن ا«:قال سيد قطب يف تفسري هذه اآلية 
اهللا انطالق من قيد األرض وارتفاع على ثقلة اللحم والدم 

لعنصر الشوق انح  وحتقيق للمعىن العلوي يف اإلنسان وتغليب
يف كيانه على عنصر القيد والضرورة، وتطلع إىل اخللود املمتد 

 .وخالص من الفناء احملدود
فس إثبات إن االستعالء على ثقلة األرض وعلى ضعف الن

للوجود اإلنساين الكرمي فهو حياة باملعىن العلوي للحياة، وإن 
التثاقل إىل األرض واالستسالم للخوف إعدام للوجود اإلنساين 
الكرمي فهو فناء يف ميزان اهللا ويف حساب الروح املميزة لإلنسان، 

 ).3/1655تفسري الظالل(»إنه املوت حقا:وميكنك القول

:» رسول اهللا قال 
   

«]رواه اإلمام أمحد.[  
فك اهللا (قال الشيخ أبو قتادة الفلسطيين

يف هذا احلديث إرشاد نبوي إىل ):"أسره
وجوب كشف األئمة املضلّني، كما 
كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وإذا كان .  جبمع فتنتهما،أمر الدجال
 هو أعظم فتنة تقع يف الدنيا كما الدجال

جاء يف بعض األحاديث، فإن هذا احلديث 
يبين أن األئمة املضلّني هم أشد فتنة وأكثر 

  ...". سوءاً وأعظم إفسادا
  ].10: منهجنيسلسلة مقاالت بني [


 

  

وأحالفها اليوم على ما  ن حرب أمريكاا
تها حرب على يسمونه باإلرهاب ؛ هي يف حقيق

وشرائعه ، وأن اخلاليا النائمة  اإلسالم وفرائضه
اليت يتحدثون عنها ليست هي جمموعة خاصة 

ااهدين املنتظمني يف تنظيم  من املسلمني
القاعدة أو غريه ؛ بل يعنون بذلك كل مسلم 

اإلسالم ، ونومه عندهم هو يف  ينتمي مللة
 ؛ احلقيقة تفريطه يف دينه وتقصريه يف فرائضه

استيقظ من غفلته وراجع دينه وعرف  فإذا
الواجبات املتحتمة عليه جتاهه ، وسعى يف 

فهو وأمثاله عندئذ اخلاليا النائمة اليت  تأديتها ؛
 استيقظت وجيب ضرا والقضاء عليها عندهم ؛

هذه هي حقيقة وطبيعة املعركة الدائرة اليوم بني 
ار وحلفائها من كف قوى الكفر املتمثلة بأمريكا

الغرب والشرق وأذناا من طواغيت الردة يف 
ويف عدوة ، وبني  بالدنا كل هؤالء من جهة

كل مسلم يلتزم بإسالمه ويؤمن بقرآنه يف 
  .. العدوة األخرى
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مد هللا الذي وفّقنا لذلك،و نسأله فاحل ة اجلماعة،قد انتهينا من هذا العدد من جملإىل هنا نكون 
  .سبحانه أن ينفع به و أن يهدي به كثريا من الناس

و حنن يب بكل من قرأ هذا العدد أو الذي قبله أن حياول نشره أو تبليغه لغريه قدر 
فإىل مىت نبقى ..املستطاع،و إن اقتنع مبا فيه من احلق أن ينصر هذا احلق بيده و لسانه و قلبه

 التفاعل مع األحداث و نؤثر السالمة و ال نقدم خطوة واحدة لنصرة الدين علّها سلبيني يف
تعذرنا عند اهللا يوم القيامة﴿


﴾.  

 اـَ اإلبربــي لإن   والًذُ    و  هون احلياة   ـا  وعندي تخـوفًأ
 اـم الِدبهج نفسي مسيلُـ وي اع الصليل      ــ ألذين مسذُّـيل

كما ننبه إخواننا أننا قد نظطر إىل عدم اإلنتظام يف إصدار األعداد القادمة فقد يشغلنا الكر   
ن ذلك ،و لكننا نبذل وسعنا لإللتزام بذلك قدر و الفر و ظروف القتال و املطاردة ع

  .املستطاع،و إذا تزامحت الواجبات قُدم أوالها
كما ندعوا إخواننا لإلسهام و املشاركة مبقاالت أو دراسات نظيفها إلثراء الّة،و ندعوهم 

  ...أيضا ألن ال يبخلوا علينا بنصائحهم و اقتراحام،وإىل العدد القادم إن شاء اهللا 
  ...اجلــماعــة...
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