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ممثّلة يف الطّائفة املنصورةاليوم فإنّ أمّتنا اإلسالمّية 
بإذن اهللا حنو أهدافهاقد خطت خطوات موفّقة املقاتلة 

املرجّوة ،بعد أن نبذت وراءها ظهريا ما ميكن أن
ةرق السلمّيو هي تلك الطّ،"أفيون الشعوب"نسّميه 

الفاشلة اليت ال تلتزم ذروة السنام كخيار رئيس
،و كسالح فّعال وحيدو جلّ إلعادة سلطان اهللا عّز 

 . الكرامة الّضائعة و احلّق املسلوبسترجاعال
و حّق لكل متتّبع لزخم األحداث اجلسام املتتالية،رغم

دفوعةكلّ التكاليف الباهضة و التضحيات اجلسيمة امل
أن يعلنها صرخة متفائلة..من دماء وأشالء و آالم

و صابروا أّيها املرابطون أن اثبتوا أّيها اجملاهدون"مدوّية
فإنّ ارهاصات النصر القادمو واصلوا املسرية املباركة 

 ...!".قد بدت تلوح يف األفق البعيد
و هذه اجمللّة أخي القارئ الكرمي تأيت يف هذه اللحظات

من تاريخ األّمة لتعريفك بإحدى طالئع اجلهاداحلامسة 
،و ثغر من ثغور القتال ال زال منذ اثنيت عشرة سنة

لراية التوحيد و اجلهاد فوق ذرى اجلزائر رافعا
 ..املسلمة

توضيح احلقائق،بس و لة متواضعة لرفع اللّوو هي حما
و نشر التوحيد و التحريض على اجلهاد،نسأل اهللا عّز

.لقى القبول لدى املسلمني و أن ينتفعوا هباو جلّ أن ت
 .و صلّ اللهّم على حمّمد و على آله وصحبه و سلّم
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أكتب ما هو كائن إىل : وما أكتب؟ قال: أكتب، قال:قال ، إنّ أّول ما خلق اللّه القلم 

 ...يوم القيامة 
         صراعا تتمّيز خالله الّنفوس ، ومما كتب القلم بأمره الصراع  بني احلّق والباطل 

عضهم ببعض  هلّدمت  ولوال دفاع اللّه الّناس بو حتفظ حمارم اللّه ﴿، و الصفوف 
 ] .احلج[ صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريا﴾

دورا جهادّيا ال خيفى على عاقل لبيب ..يف هذا الّصراع احملتوم،قّدر اللّه دور الكلمة 
والناس معادن كمعادن الذهب والفضة ﴿ .. جتمع وتفّرق ، الكلمة اليت تبين و هتّدم ،

و أنت تقرأ كتاب اللّه عّزوجل يشّد انتباهك قسم اللّه بالقلم ..رج نباته بإذن ربه و الذي خبث ال خيرج إال نكدا ﴾ والبلد الطّيب خي
و القلم وما يسطرون ﴾، و القسم بالكتابة تعظيم لقيمتها و توجيه إليها يف وقت ، و الكتابة، يف سورة ّمسيت بسورة القلم ﴿ ن

يف الوقت الذي كان دورها املقّدر هلا يف علم اللّه يتطلّب منو هذه املقدرة و انتشارها ،لّفة ونادرةكانت الكتابة يف أّمة العرب متخ
لتنهض هذه األّمة بقيادة البشرية قيادة ، لتقوم بنقل العقيدة الّصحيحة و ما يقوم عليها من مناهج احلياة إىل أرجاء األرض ، فيها

 .. الكربى -الدينية و الدنيوية-سي للنهوض هبذه النهضة و ما من شك أن الكتابة عنصر أسا.. رشيدة 
ألنّ القلم كان و ال يزال أوسع وأعمق أدوات الّتعليم أثرا يف حياة ، كما ترى القرآن ذكر القلم يف أّول ما نزل منه ﴿علّم بالقلم ﴾

فالقلم جندي يف سبيل ، رسالة األخرية إىل البشرية و لعلم اللّه بقيمة القلم أشار إليه يف أّول حلظة من حلظات ال.. اإلنسان و األّمة 
حيّرك النفوس النائمة و حيشد القوى ويرّص .. ينشر التوحيد و السّنة ،ويعلّم الفضيلة، اللّه ﴿ وما يعلم جنود ربك إال هو ﴾ 

 ...و يكشف و يدحض زيف و هراء املثّبطني، الصفوف 
ويصارع الّسيف البّتار سيوف األشرار ، و الكلمة الطّيبة تدحض الكلمة اخلبيثة …كافر  يف هذا الصراع ، يقابل القلم املسلم القلم ال

 .﴿ وكذلك نفّصل األيات ولتستبني سبيل اجملرمني ﴾،إذ ساحة الوغى تسع الكلمة و الرصاصة و كل ميّسر ملا خلق له 
  ونشر علم  الكلمة، كان إذا أسلم الّرجل دفعه لصحابة يراه يولّي إهتماما لنشر العلم الّصحيح بني اإنّ املتتّبع لسرية النّبي 
كما يدرك املتأّمل يف .. وأطلق من أسرى بدر مقابل تعليم أبناء الصحابة القراءة و الكتابة ، فيحسن إسالمه ، إليهم ليعلّموه دينه

ائم الّصحابة، و ختذيل نعيم بن  كادت تفّت عز- و هي كلمة - يف أحد  فعل الكلمة، إنّ إشاعة مقتل النيب أحداث سريته 
 ألصحاب الّشجرة يوم حنني وهي كلمة، وصيحة العّباس ،  مّزقت مشل األحزاب - وهي كلمة - يوم اخلندق مسعود 

، وهلا دورها يف حتطيم معنويات "إنّ من البيان لسحرا " للكلمة دورها يف بناء الّنفوس و تعبئتها  ..مجعت الّصحابة بعد تشرذمهم 
و هو " والذي نفس حممد بيده كأمنا تنضحوهم بالنبل ، اهجوا بالشعر ،إن املؤمن جياهد بنفسه وماله " عداء ،ولوال أّنه قال األ

أرموا  " وهو القائل  ..- باب هجاء املشركني-وعقد البخاري ، " أهجوهم وروح القدس معك " القائل حلّسان بن ثابت 
اآلن محي الوطيس  " والقائل  ، " األجر واملغنم ، اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة " والقائل ، " فإن أباكم كان راميا 
 .و هو الذي جعل أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر وقرن صاحبها بسيد الشهداء محزة " شدوا على أعداء اللّه 
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بأيب -كان له فرسان البنان و فرسان البيان ، راؤه يف ساحة املقال وله خطباؤه و شع..  أمراؤه و قادته يف ساحة الرتال كان له 
 .- هو و أمي 

تساهم إىل حّد بعيد يف إحياء األّمة و ، حرّي بنا  كثرة التنبيه إىل أمهيتها و التنويه هبا ، إن الكلمة الطيبة يف اإلسالم كائن حّي  مؤثّر 
فالكلمة الصادقة الّصادرة من القلب تثري عواطف النفوس و حتيي ذوات القلوب ،و .. خاّصة إذا تسّربت إىل القلوب و استقّرت هبا 

شأهنا شأن الصارم البتار حني حيمله الشجاع ، فالكلمة من قائلها هي مبعناها يف نفسه ال مبعناها يف نفسها .. تدفع إىل النفري بإذن اللّه 
 .صاحل يرفعه ﴾و حني حيمله اجلبان﴿ إليه يصعد الكلم الطيب و العمل ال

إن األّمة ممثّلة يف جيلها ، إن حاجة األّمة إىل الكلمة احلقّة الصادقة الّنظيفة البّناءة أعظم من حاجتها إىل طعامها و شراهبا 
املتدّين،أصبحت صاغية لكلمات األوفياء اخلّيرين ،و لطاملا سئمت اهلراء و اهلذيان الذي عافته القلوب، و لفظته الّنفوس ،و أهل 

" أحسن شيء كالم رقيق يستخرج من حبر عميق على لسان رجل رفيق:" قال حيي بن معاذ ، السّنة يقولون احلّق، ويرمحون اخللق 
و يؤّدى إىل التفكّك و ، إن افتقاد الكلمة الطّيبة يفقد الدعوات روحها و تأثريها، نّيب امللحمة و املرمحة و الضحوك القّتالونبّينا 

 .لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إنّ الشيطان يرتغ  بينهم ﴾ االهنيار ﴿ و قل 
يف هذا الظرف املبكي و الوقت املؤمل ننتظر العمل و البناء لنقيم الصرح ، إنّ املتأّمل يف حال أّمة اإلسالم يرثى ألمرها و يبكى حلاهلا 

و تقذف باحلق صيحة جملجلة يف ،  الباطل و أهله تعّريالكلمة اليت ، خوة و األحبة ننتظر الكلمة اليت توحد بني اإل، و جنمع الشمل 
وحنن واحلمد للّه نرى يف أهل ، ربوع العاملني ﴿ قل إن ريب يقذف باحلق عالم الغيوب قل جاء احلق وما يبدأ الباطل وما يعيد ﴾ 

، اذا بقيل وقال أو يفعل ذلك جهارا ولكننا نرى  ولألسف من يتسلل لو، اخلري و اإليثار و الوفاء مع قلتهم من يقوم هبذا خري قيام 
و إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط اللّه ال يلقى هلا باال يهوى هبا يف النار ، نرى ألسنة هتدم وهتدم وحنن أشد ما حنتاج إىل الّبناء 

و لسانه هو ، سان إن الكلمة هي جوهر اإلن، سبعني خريفا﴿فأما الزّبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض ﴾ 
و أما ، الذي حيّول هذا اجلوهر إىل معدن صاف أو سّم قاتل و أّما الذين حبستهم ألسنتهم فيستحقون مّنا أن نفتح هلم أبوابنا و قلوبنا 

 .الذين ساءت ألسنتهم فحسبهم من اإلحتقار أّنهم إخوان الشياطني ﴿ إن اللّه ال يصلح عمل املفسدين ﴾ 
سالم ، فيا طالئع الزحوف و أئمة الصفوف .. م و األقالم كفرسان الرتال و العراك يف كثري من اخلصائص  أال إن فرسان الكال

و فرسان احلسام و ، أنتم جنود العلم و الكلمة ، فاصربوا و اثبتوا ، و مرابطة ثغور ، إمنا أنتم حراس دروب ، عليكم مبا صربمت 
ألنه يف غاية معناه حارس جمد و حافظ ، و جيلب الشرف و يغلي القيمة ، حى باإلحترام و يو، اجلندي معىن  يبعث الروعة ، امللحمة 

فإذا إسترسل اجلندي يف ، و الثبات عند الشدائد و األزمات ، لذلك كان من واجبات اجلندي الصرب على املكاره ، أمانة و قيم أمة 
 . الثغر اجلزع والشكوى أو فاته الصرب فالذ بالّضجر أخطأ النصر و أضاع

و ، و السيف و القلم كالمها آلة لصاحب الدولة يستعني هبما على أمره ، وأخريا إّنما يقوم الدين بالكتاب اهلادي و السيف الّناصر 
 و إمنا أعلى املمالك و أثبتها ما بين على العلم، فبالقوة يؤخذ ، وما يشاد على القوة ، بالسيف هتدم ، املمالك اليت تبىن على السيف 

و العظمة و السناء حني خيتلط ،  فيا للروعة و البهاء ،، و محي بالسيف و إمنا يبلغ السيف وطره و يؤثر أثره إذا كان العلم  وراءه 
و يتمزج مداد العلماء بدماء الشهداء و يتعانق الرياع و الرشاش و ، و صريف األقالم بقعقعة السالح ،  املطابع بدوي املدافع ضجيج

واللّه ال يضيع أجر .. إلرضاء رب العاملني و إلسخاط الشياطني .. إلحقاق احلق و إبطال الباطل ،  و الرصاصة تدوي الكلمة
  . يتقبل اللّه من املتقني  إّنمااحملسنني و 
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سلم متسكا بدينه و نصرته له و كلما ازداد امل،إن غربة املسلم بني الّناس سّنة ماضية إىل أن يرث اللّه األرض و من عليها 

 ].رواه مسلم"[بدأ اإلسالم غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء:" قال ، ازداد غربة بني الناس 
 هؤالء عن و جوههم القبيحة و كثرت تصرحياهتم يف اآلونة                     ة بني اإلسالم و أعدائه و قد كشف             وهلذا ترى أن احلرب دائر             

و أفصحوا أنه العدو الذي يعّد له احللف                ،    العدو احلقيقي الذي يهدد اليهود و النصارى و اجملوس                       األخرية بأنّ اإلسالم هو          
 .األطلسي العدة للقضاء عليه

أصبحت ترى أن     ،    إنّ أمريكا اليت ترى نفسها القوة العاملية األوىل اليت هتيمن على العامل وتفرض نظامها على شعوبه                                     
فبادرت إىل مجع الدول و حشد اجليوش، فقرعت طبول                     ،   ا وقع للروس يف أفغانستان           و اعتربت مب     ،   هالكها صار وشيكا     

 . احلرب معلنة عن قيام احلرب الصليبية ضد اإلسالم و املسلمني بدون إستثناء 
 على  يهودها و جموسها و نصاراها و مرتديها              ،   إننا إذا نظرنا إىل ما جيرى يف العامل اليوم من تكالب الدول عجمها و عرهبا                               

من سنن اللّه يف خلقه املاضية إىل         ،   مث تأملنا سنن اللّه الكونية علمنا أن هذا التكالب و التحزب                     ،   اإلسالم يف كل األرض          
ولوال دفع اللّه الناس بعضهم ببعض هلدمت               ﴿ :  بني اإلميان و الكفر قال تعاىل، سنة التدافع بني احلق و الباطل ، يوم القيامة 

 ولوال دفع اللّه الّناس بعضهم ببعض             ﴿ : وقال   ،    ﴾  احلج    و مساجد يذكر فيها  إسم اللّه كثريا           صوامع وبيع و صلوات        
، فمعاداة الكافرين للمؤمنني ال تنقطع أبدا مادام                     ] 251البقرة    [ ﴾  لفسدت األرض و لكّن اهللا ذو فضل على العاملني                  

 ولن ترضى عنك اليهود وال  النصارى حىت               ﴿ : فهي عداوة الدين قال تعاىل            ،   متمسكون بدينهم     ،   املؤمنون على إمياهنم         
لبقرة    [ ﴾ تتبع ملتهم   لبقرة   [  ﴾ وال يزالون يقاتلونكم حىت يرّدوكم عن دينكم إن استطاعوا                       ﴿  : ، وقال تعاىل      ] 120ا ا

 .﴾وّدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ﴿ :، وقال تعاىل]217
و ،   غريب بني أهله       ،   بوذ مطارد موسوم بشىت الصفات القبيحة             ومن هنا جند أن كل متمسك بدينه عاّض عليه داعيا إليه، من                

ألن مقتضى كون     ، أعظم هؤالء غربة اجملاهدون يف سبيل اللّه املقاتلون لتكون كلمة اللّه هي العليا ويكون الّدين كله للّه                                      
فإنّ من كون الدين كله للّه            : "   قيم قال ابن     ، الّدين كلّه للّه إذالل للكفر و أهله و إظهار معامل الدين و احلكم به بني الناس                                

فهذا من دين اللّه و ال يناقض هذا             ،   و إصغاره و ضرب اجلزية على رؤوس أهله و الرق على رقاهبم                          ،   إذالل الكفر و أهله           
، ] 18_ 1/   أحكام أهل الذمة        "   [ و إقامة دينهم كما حيبون حبيث تكون هلم الشوكة و الكلمة                   ،   إال ترك الكفار على عزهم           

 .و كونه أشّد على اجملاهدين،يقة الّصراع و هذا هو سبب العداء فهذه حق
  إستطاع بعد غرس عقيدة التوحيد يف قلوب الصحابة أن يؤاخى بني          و علموا أن النيب ، إن أعداءنا درسوا ديننا و تارخينا 

، اجا حىت فتحت هلم اجلزيرة كلها           األوس واخلزرج بعد إقتتال و عداء كبري مث فتح اللّه له قلوب االناس فدخلوا يف دينه أفو                                    
فلم مير القرن األول من اهلجرة             ،   مث إنطلقت اجليوش حتمل راية ال إله إال اللّه حممد رسول اللّه شرقا و غربا مشاال وجنوبا                                 
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ى  إن اللّه زو          "     وحتقق قول النيب       ،   حىت إمتلك املسلمون ملك كسرى و قيصر و دخلوا مصر و إفريقيا و أوربا و آسيا                   
، ] رواه مسلم     "   [ و إن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها             ،   ـ أي مجع وضّم ـ يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا                    

وال يترك اللّه بيت مدر وال وبر إال أدخله اللّه هذا الدين بعّز عزيز                              ،   ليبلغّن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار               : "   وقوله  
فهم يعلمون أنّ     ،   ] رواه ابن حبان وغريه وصححه األلباين                  "   [ سالم و ذال يذل به الكفر         عزا يعز اللّه به اإل        ،   أو بذلّ ذليل      

املستقبل لإلسالم،و أنّ هزميتهم و اهنيار دوهلم يكون على يد املسلمني وأن اللّه ناصر دينه و معّز جنده و هازم األحزاب                                             
﴾،وهلذا فإنك ترى أنه ما قامت                و يوم يقوم األشهاد         إّنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا                  ﴿ : وحده قال تعاىل       

 و صحابته، إال عوديت و         طائفة تقاتل على الدين و تدعوا إىل حتكيمه ،و سالكة مسلك السلف الصاحل على منهج النيب                             
 . حوربت و اجتمع العامل على ضرهبا و صّدها عن سبيلها و تغريبها 

 سعادة نصوص الكتاب و السّنة إزداد بغربتهو من تأّمل ، د برضوان اللّه عليه فطوىب للغرباء و بشرى هلم و السعيد من سع
ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اللّه ال يضّرهم من خذهلم أو "  يقول   قال مسعت النيب فعن معاوية ، و عّزا 

ن يرد اللّه به خريا يفقّهه يف الّدين، و م" و يف لفظ ، ]رواه مسلم " [خالفهم حىت يأيت أمر اللّه و هم ظاهرين على الناس
فالغرباء ظاهرون ،]رواه مسلم " [ال تزال عصابة من املسلمني يقاتلون على احلق ظاهرين على من ناوأهم إىل يوم القيامة

أال .. .على الناس إىل قيام الساعة،أعّزة بدينهم ماداموا مستمسكني به يقاتلون عليه ال يضرهم من خالفهم و ال من خذهلم 
 إّنا لننصر رسلنا و الذين ﴿، ﴾  واعتصموا حببل اللّه مجيعا وال تفّرقواأّيها الغرباء فاستمسكوا بدينكم و اعتصموا به ﴿

 .﴾آمنوا يف احلياة الدنيا و يوم يقوم األشهاد
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ثري من شائعات حول يبدو أنّ اإلستخفاف بعقول الّناس قد بلغ ذروته هذا العام باجلزائر،و مل أجد ما أصف به ما أ

حوارات جارية مع بعض قادة "،و )"عافاهم اهللا(نزول مجاعي وشيك للمجاهدين"و " إّتصاالت مع اجلماعة الّسلفّية"
إىل غريها من العناوين املقرفة اليت تثري يف نفسي الغثيان جملّرد ذكرها،مل أجد ما أصفها به إالّ أّنها زوبعة يف "...اجملاهدين
 ...فنجان
 عادة  فقط جمّردمل يعد" أكذب مث أكذب مث أكذب إىل أن يصّدقك الّناس" بدا جلّيا بعد الّشائعات األخرية أنّ أسلوبو لقد
كلّما حزبتها األمور،و لكن و اهللا أعلم قد أصبح مشروعا سياسيا يتبّناه الطاغوت )رمية(تلجأ إليها) قدمية(سّيئة 

 ..!جديدة تظاف إىل الدستور اجلزائري ؟ ماّدة ،و ملا ال قد يصبح"بوتفليقة"اجلديد)املنتخب(
و يف وضح الّنهار،و ال حياء وال خجل،و ليس اللّوم على هؤالء الطّواغيت األجناس الذين ال " عيين عينك"فالكذب أصبح 

قوا هذه  املسلمني ّممن صّدبعضيصلح بيننا و بينهم إالّ لغة الطعن يف الكلى و ضرب الرقاب،ولكّن اللّوم حقّا يقع على 
 ...و ظّنوا ظّن السوء" السّماعني هلم"األراجيف و اإلشاعات فوقعت يف نفوسهم و كانوا من 

هّونوا على أنفسكم،و استبشروا خريا و ثقوا بنصر اهللا،فواهللا إن فوق ذرى األوراس،و جبال القبائل و صحاري : فنقول
 و كالهبم من أمثال بوتفليقة و العّماري،و هذا الكثري يعلم اهللا اجلنوب ،اليزال الكثري و الكثري ّمما يسوء اليهود و النصارى

أّنه مل تبق له رغبة واحدة يف هذه الدنيا القذرة إالّ أن حيّز رؤوس أولئك األنذال و ييين فوقها جمد أّمتنا الّضائع أو يلقى رّبه 
 ...شهيدا ليلقى األحّبة حمّمدا و صحبه
هو بالتأكيد بإختياره هلذا ...مل خيتر التوقيت اجلّيد لعرضه أمام اجلمهور) الزوبعة(رج الفيلم و جيدر يب اآلن أن أشري إىل أنّ خم

و لكن ) املصاحلة الوثنّية(وإعطاء دفع ملشروعه اخلبيث)املنتخب(الظرف بالذات أراد أن يثّمن اإلنتصار املهزلة للطويغيت 
 !. تسألونين ملاذا ؟رغم ذلك فإّنين أؤكّد أّنه مل خيتر التوقيت اجلّيد،و قد

قبل أن أجيبكم أّيها األحّبة،أرجوا أن تستحضروا يف أذهانكم خريطة العامل اإلسالمي،مثّ لنصطلح على أنّ اللون األمحر ميثّل 
 !.فيها ساحة للجهاد

لب اخلريطة فيوم أن انطلق اجلهاد بأرضنا منذ أكثر من اثنيت عشرة سنة كان اللّون األمحر نادر و غري ملفت للّنظر و أغ
     نتفع بشحمه  لُيخضراء أشبه بساحة عشب تصلح لرعي اخلرفان الوديعة، و اليت ما أن يسمن أحدها حىت يقاد إىل الذبح

 اجملاهدون و محلوا الّراية لسنوات عديدة و صربوا و صابروا و رابطوا رغم قلّة الّناصر و كثرة اخلذالن يومها وثب...و حلمه
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 اإلغراءات و كثرة الدسائس و املكائد اليت لو سلطّت على أّي جهاد آخر لتركته نسيا منسّيا،و و رغم..ووحشة الطريق
رغم ذلك كلّه إالّ أّنهم مل يفكّروا و لو حلظة يف بيع جهادهم بثمن ..جرت خطوب و نوائب يعجز القلم عن وصفها

احات املعذّرين من األعراب،و محائم الّسالم كانت خبس،و ارتفعوا بأنفسهم األبّية عن عيشة السوائم،و رغم أنّ قائمة إقتر
 .جاهزة رهن اإلشارة إالّ أّنهم نبذوها نبذ النوى،و اجتنبوها كنجاسة ستنقض طهور جهادهم

أفيعقل اليوم أّيها الّناس ،و يف هذا العام بالذّات ،و قد أصبحت اخلريطة محراء زاهية من مشرقها إىل مغرهبا و قد غطّاها 
أتعلمون أنّ الشعور ...ناثر،و انتشرت على ميادينها ملع األسّنة و اخليول أن يفكّر اجملاهدون عندنا يف وضع الّسالحالغبار املت

العام الّسائد لدى اجملاهدين اليوم أّنهم قد عاشوا أكثر ّمما ينبغي و ما بقي هلم من أمنية إالّ مغفرة من اهللا و ضربة ذات فرع 
نهم و قد وارى بيديه الطّاهرتني أكثر من عشرة شهداء يف التراب فماذا تعتقدون أن تكون ترى الواحد م...تقذف الزبدا

 ...أمانيه بعدها إالّ أن يأخذ بثأرهم أو أن يوّسد يف التراب دفينا
 و أنت تسمع ما نشرته عنك الّصحف املأجورة من أّنك حتاور الطواغيت على شروط استسالمك 1لك اهللا يا أخي سلمان

و أستشعر أيضا ما انتابك إثره من رغبة جاحمة يف ... ألحّس باجلرح الغائر الذي تركه اخلرب الكاذب يف صدركإّني!..
 !!..امتالك أكداس من الذّخرية احلّية تعاجل هبا وساوس أوالئك األجناس،و تعاجل هبا أيضا جرحك الغائر

ع لألخبار لدقيقة واحدة ،و يثلج صدره مبا يعلوا هنا و هناك يكفي اجملاهد يف اجلزائر اليوم أن يضغط على زّر املذياع و يستم
من صوت البارود و دوّي القنابل ليزداد ثقة بنصر اهللا بعد أن أصبحت اخلريطة الّسالفة الذكر محراء جلّها فما عليه اليوم إالّ 

رهاصات النصر أمست بادية يف س األفاعي ،و الثقة املطلقة بوعد اهللا سبحانه،فإنّ إؤومزيدا من الصرب و الضرب على ر
 ...!.األفق و لكّن أكثر الّناس ال يعلمون

غّر هؤالء "قد يثري هذا الكالم سخرية كثري من املنهزمني و املنبطحني من بين قومنا،و قد يطلق بعضهم هلمزنا تعابري من قبيل
ما هي إالّ أعوام قالئل بعد .. زبه مث ماذا؟لقد سبقكم هبذا اللمز ابن سلول و ح:لكنّني أبّشرهم مبا يسوؤهم فأقول " دينهم

 .غزوة األحزاب و بعد قولة السوء املذكورة حّتى جاء فتح مكّة فهل من مذكّر؟
بقي أن أقول أنّ ماحّز يف نفوسنا حقّا مع هذه الزوبعة،أنّ املتوّرطني فيها عدا النظام املرتد و األحزاب العلمانّية و 

اليت على ما يبدوا أّنها أصبحت يف مسيس احلاجة هذه األّيام إىل عملية إنقاذ "اإلنقاذّية" املتأسلمة،هو توّرط بعض الرموز
و إنقاذ أيضا من عار املكوث مع اخلوالف بينما بنو قريضة و أحالفهم ...حقيقّية من الغرق يف وحل الطّاغوت و مستنقعاته

فأّي أزمة جزائرّية هذه اليت يريدون ...من قريش و جيش مسيلمة يريدون استئصال شجرة اإلسالم من جذورها
                بينما األزمة احلقيقّية اليت وقعت فيها األّمة اإلسالمّية منذ سقوط اخلالفة هي ترك اجلهاد !..حلّها؟

 و أسرانا و أتراكم نسيتم شهداءنا و جرحانا"...اإلنتخابات"و"األحزاب"بالصناديق و " الغزوات"و"الكتائب"و استبدال
أم تالشت من أذهانكم صور التعذيب الوحشي يف شاطوناف و بن عكنون و جمازر سجن سركاجي !..أخواتنا املغتصبات ؟

 ،و برواقّية ّمما يفوق يف وحشّيته بكثري صور التعذيب اليت تناقلتها القنوات الفضائّية هذه األّيام عن سجن أيب غريب بالعراق
أنّ إخوانا لكم " اإلنقاذ"أما حيّز يف نفوسكم يا رجال !..ك على أيدي عاهرات األمريكان الكفرة ؟و ما يالقيه إخواننا هنا

قد أحاط هبم العدّو و أنتم تأكلون و تشربون و تتنّعمون بلذائذ احلياة،بل فيكم من زاد الطني بلّة فأعطى صفقة يده و مثرة 

                                                 
د ذكرت إحدى اجلرائد أّنه يتفاوض مع الطواغيت على شروط إستسالمه،و هو  األخ سلمان املذكور هو نقيب كتيبة األنصار باملنطقة الثّانية للجماعة الّسلفّية للدعوة و القتال،و ق 1

 .منوذج من ركام الّشائعات اليت تناولتها وسائل اإلعالم يف املّدة األخرية
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يعلم اهللا أّنين أريد أن ألقي هذا القلم و ..؟!أمل يبق يف نفوسكم شعور...ابهالقزم  بوتفليقة و زكّى انتخ) ألمري املؤمنني(فؤاده 
 !"..ميدي يا جبال و انقّضي يارجوم فقد أضاع رجال اإلنقاذ رجولتهم:"هذه الورقات و أصرخ بأعلى صويت

أُختمت هبا الّساحة اإلسالمية،و فلله دّرك يا شيخنا أسامة فواهللا لو مل يكن من مآثرك إالّ أّنك كشفت الزعامات الّزائفة اليت 
اآلخذ بعنان فرسه،األشعث " هو ذلك الرجل يف هذا الكوكبأظهرت أّنها عاجزة على التغيري،وأنّ النموذج األمل الوحيد

لو مل يكن من مفاخرك غري ذلك لكان كافيا ألن ترتفع عاليا فوق قّمة اجملد،و تترّحم عليك األجيال "..رأسه،و املغّربة قدماه
 . بعدنامن

فيا أّيها املسلمون أحسنوا الظّن بإخوانكم اجملاهدين و ال تسمعوا هلذه األراجيف و تثّبتوا من أّي خرب ينسب إلخوانكم و 
 ..كونوا مع الّصادقني

أن أبشروا مبا يسوؤكم،فإنّ أسيادكم يف :"فجوابنا على مصاحلتكم!..يا أصحاب زوبعة الفنجان!..و أّما أنتم أّيها الطواغيت
 ألّنهم و بكل  العاجل،قريبيف ال فيهم القتل و سيتخلّون عنكم  أبيب،وقصر اإلليزي قد بدأ يستحّرالبيت األبيض،و تل

و إىل أن نلتقي معكم على ...و يكفيهم ما هم فيه من أمل و رعب و اهنماك يف حفر القبور" كلٌ  يف شأن ُيغنيه"بساطة 
أقتلوهم و لو وجدمتوهم متعلّقني :"،و لكن أبشروا بـ"اذهبوا فأنتم الطلقاء"لم،فننصحكم أالّ تتعلّقوا حب"فتح مكّة"أعتاب 

 جمازر مرّوعة لكم بعد أن نشبعكم صفعا على وجوهكم و ركال  بالعاصمةوسترى بإذن اهللا ساحة الشهداء"بأستار الكعبة
 ...على مؤّخراتكم﴿و يومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا﴾
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  همّ على حممّد و آله و صحبه و سلّمهمّ على حممّد و آله و صحبه و سلّماحلمد هلل و صلّ اللاحلمد هلل و صلّ الل
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و بعد فشل اخليار االستئصايل يف .. و أنصار احلكم العلماين،تعرف اجلزائر منذ سنوات حرًبا بني أنصار احلكم اإلسالمي
وألجل ذلك .. ّرجت طائفة من الّنظام إىل بديل الوئام املدينّ الذّي يراد له االرتقاء إىل املصاحلة الوطنّية إطفاء نور اجلهاد ع

ـّ وبدأت وسائل اإلعالم تشّهر للمشروع خمربةً أنّ أفراد اجلماعات املسلّحة يسعون لالستفادة .. ت عبد العزيز بوتفليقةثب
 :موم املسلمني و خصوص اجملاهدين تعلن اجلماعة الّسلفية للّدعوة و القتال ما يليوقياًما بواجب الّنصح و البيان لع.. منه 
و ،كريا و عملياوفحقيقة املصاحلة هي العفو عن اجملاهدين مقابل وضع الّسالح و التخلّي عن راية اجلهاد عقديا   ::أّوالأّوال 

اجملرم احلقيقّي يف هذه بينما  ، "ون عن اجملرمنييكسالعفو هذا أنّ "و هي ،هذه احلقيقة حتمل يف طّياهتا مغالطة كربى
و أعراض الّشعب بقّوة القانون و  احلرب هو الّنظام الذّي اعتدى على حّق اهللا يف الّتشريع و احلكم و اعتدى على أموال

خاب ال تقّدم و ال و نتائج االنت،أّما اجملاهدون فلهم كلّ احلّق الّشرعي يف الّدفاع عن دينهم و أنفسهم و أّمتهم، الّسالح
 .كما تتضّمن املصاحلة ستارا لتغطية فشل احلكومات يف توفري احلياة الكرمية للّشعب،تؤّخر يف قناعتهم الّشرعية باجلهاد

ت اجلماعة الّسلفّية للّدعوة و القتال يف ميثاقها أنّ قتاهلا للّنظام يقوم على أساس أّنه طائفة مرتّدة ممتنعة عن نّص  ::ثانًياثانًيا 
و اآلخرة فال جيوز أن       و ترى أنّ عقوبة املرتّدين أشّد من عقوبة الكافر األصلّي يف الّدنيا ،ئع اإلسالمّية بالقّوةالّشرا

لن يتوقّف  و جهادهم، و ال تقبل منهم إالّ التوبة أو الّسيف،هدنةال تعقد هلم ذّمة و ال أمان و ال عهد و ال صلح و 
 . يقام احلكم اإلسالمّي الذّي حيفظ على املسلمني عّزهم و حقوقهم و،حّتى تكون كلمة اهللا هي العليا 

تنفي اجلماعة الّسلفّية للّدعوة و القتال أّي اتصاالت أو مفاوضات مع جمرمي الّنظام حول ما يسّمى   ::ثالثًاثالثًا 
 يا أيها  :  تعاىلسواء على مستوى القيادة أو القاعدة و تربأ بنفسها أن ختون اهللا ورسوله و املؤمنني قال،باملصاحلة

و تعلن رفضها املطلق هلذا ،      ]27األنفال آية[الذين آمنوا ال ختونوا اهللا و الّرسول و ختونوا أماناتكم و أنتم تعلمون 
و جتّدد  عهدها للمجاهدين على مواصلة اجلهاد و تدعوهم إىل إدراك ما حياك من مكر حول جهادهم ،املخطّط الّدينء
و تدعوهم إىل االلتفاف حول من أثبت امليدان  .. على الثّبات و تكثيف العملّيات القتالّية و الّتخريبّيةاملبارك و حتثّهم

و ال تركنوا إىل الذّين ظلموا فتمّسكم الّنار و ما لكم من دون اهللا من أولياء مثّ ال  :قال تعاىل.والءه لإلسالم و اجلهاد
 .]113هود آية [تنصرون 

جلماعة الّسلفّية للّدعوة و القتال و سائر اجلماعات اجملاهدة ال ميثّل خطرا على الّشعب اجلزائرّي املسلم إنّ جهاد ا  ::رابعارابعا 
فاجلماعة ال تستهدف إالّ من وقف يف صّف الطّاغوت ضّد ،وإّنما يهّدد الظّاملني املعتدين على دين األّمة و خرياهتا

ا أو أجنبيكما تدعو كلّ شرائح األّمة إىل الّتعاون على جهاد هذا الّنظام،ااإلسالم و املسلمني سواء كان جزائري. 
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ترى اجلماعة الّسلفّية للّدعوة و القتال أنّ جرمية أهل العلم و القلم ال تقلّ فداحة عن جرمية أهل   ::خامًساخامًسا 
 باليد و و الواجب نصرة احلّق، فسكوت أهل العلم عن بيان احلّق تشجيع الستبداد و ظلم أهل احلكم،الّسياسة
فال تطع املكذّبني وّدوا لو تدهن فيدهنون  :كما حتذّر املسلمني من كذب و تضليل وسائل اإلعالم قال تعاىل،اللّسان
] 9-8القلم آية[. 
إنّ صرب و ثبات اجملاهدين على مبدئهم طوال هذه السنوات هو الذّي دفع الطّاغوت إىل الّتنازل و الّتلويح براية                                                 : : سادًسا سادًسا  

و عليه توّجه اجلماعة الّسلفّية للّدعوة و القتال حتّية إكبار إىل كلّ اجملاهدين املرابطني                                 . . هذا من معاين االنتصار         العفو و    
و خارجها و إىل كلّ من نذر نفسه وقفا للّدفاع                   و إىل الّصابرين يف سجون الطّواغيت داخل اجلزائر                    ، على ثغور اإلسالم      

 .عن دين األّمة و ثوابتها
 .]200آل عمران آية[يا أيها الذّين آمنوا اصربوا و صابروا ورابطوا و اّتقوا اهللا لعلّكم تفلحون :قال تعاىل

 هـ1425 ربيع األول 07:يوم اإلثنني حرر  
 . م2004ريل ــ أب26:ـ  ق لــ املواف
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ستيقظت الصحافة اجلزائرية يف اآلونة األخرية على أخبار حتمل    إ

يف طياهتا هتليال بقدوم اجليش األمريكي إىل اجلزائر و اختاذ مراكز 
 زعموا و )اخلطر األصويل(و قواعد عسكرية لصحرائها ملواجهة 

 يقصدون بذلك )اجلماعات اإلرهابية(
- وما قالواقّبحهم اهللا - امليامني اجملاهدين الغّر

 اّمت هذه األخبار وسط سكوت شاعتوقد ، 
طبقة املخامر و ...للطبقة السياسية املتعفنة

و اجليش النظامي اإلنبطاحي ،الكازنيوهات
الذي مل يبق يف جعبته إال أومسة العمالة و 
اخليانة يوزعها على جنراالت املوز وضباط 
الكرطون حسب درجة الكحول وفريوس 

 أرقص يا قرد و...م أحدهميف د)اآلش إي يف(
 .!!يف دنيا العجائب 

أما عداؤنا ألمريكا فلم يبدأ اليوم أو بعد غزوة 
نيويورك وواشنطن املباركتني ومن شك يف 
ذلك فليسأل التاريخ عّنا يوم كان جورج 
واشنطن يدفع اهلدايا والضرائب مقابل مرور 

نّ غدا إسفينة حبوض البحر األبيض املتوسط و 
 وليعلم القاصي و الداين أنّ ...يبلناظره لقر

عهد اإلنبطاح قد ولّى وأنّ صوت اجلهاد قد 
كم و خيزهم يقاتلوهم يعذهبم اللّه بأيد﴿دوى 

و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم 
مؤمنني و يذهب غيظ قلوهبم و يتوب اللّه 

ا إن وإّن، ﴾على من يشاء و اللّه عليم حكيم 
ار الذل عّنا و نبىن أجمادنا على ون النداء لنمحى عشاء اللّه ملّب

 .أشالئنا و مجامجنا
 عهد قطعناه مع اللّه مث مع إخواننا الذين سبقونا باإلميان و 

ولتعلم أمريكا أو عمالؤها أهنا  ، الشهادة حنسبهم واللّه حسيبهم 

 الذين آمنوا به ومل يروه و أحفاد أىب تواجه إخوان رسول اللّه 
 و طارق و عبد الرمحن الغافقي و بكر و عمر و خالد و سعد

 صون على املوت كما حيرصقوم حير،حممد الفاتح ونعم األجداد 
شباب أجسادهم ، األمريكان على احلياة 

فتية ، فوق األرض و أرواحهم معلقة بالعرش 
حيملون رؤوسهم على  أكفهم يبتغون املوت 

بعدما زهدوا فيما ، ه طمعا فيما عند اللّه مظاّن
ألننا بكل بساطة أمة ال توسط ،س أيدي النا

وذلك فضل ، بينها إما لنا األمر وإما لنا القرب 
 ...اللّه يؤتيه من يشاء أال نامت أعني اجلبناء 
ىب قد ينقول هذا و األخطبوط الصهيوصل

ة التوحيد من احمليط إىل أحكم قبضته على أّم
و أثخنها جرحا وأدمى قبلتيها و أجهز ،احمليط

ام مات حياهتا بتواطؤ حكّمقّوعلى خرياهتا و 
عمالء جهروا بعمالتهم بعدما ،فجرة كفرة 

رقّوها إىل صداقة وتعاون ليسهل متريرها على 
شعوهبم املغلوبة على أمرها و املنهكة يف 

بعدما ، معركة اخلبز ولقمة العيش املصطنعة 
، جنحوا يف إبعادها عن دينها ورسالتها 

 تصفيق واختزاهلا يف أجهزة هضم و كائنات
لكل ناعق خائن كذوب و اللّه املستعان 

جزاء وفاقا لتخليها عن اجلهاد يف سبيل اللّه ،
إالّ تنفروا يعذّبكم ﴿:مصداقا لقوله تعاىل

عذابا أليما و يستبدل قوما غريكم و ال 
 من  عذاب أشّد وأّي، ﴾تضّروه شيئا و اللّه على كل شيء قدير

 و ،حفاد الصحابة والتابعنيط أحفاد القردة و اخلنازير على أتسلّ
ة ـ إال من رحم اللّه و قليل ما هم ـ من أصاب أسعد األّم

عندهم خدمة أو حاز عندهم رضى بعد دفع أرض و بيع عرض 

}}{{{{év×Ö<„év×Ö<„{{{{‰<ì^‰<ì^{{<<^ãuø<<^ãuøgãi<÷<æ<hçŞ¤]<˜}æ<gãi<÷<æ<hçŞ¤]<˜}æ<11JJ<<
LאK 

و من أفغانستان جوهرة األمة
و ما العراق...كانت البداية

وىف أراضينا..بالنهايةامخ الّش
للكفار و عمالئهم املرتّدين
من املقابر ما فيه الكفاية

وقد آن األوان لروما أن...
ترتع عنها الّصليب وتتّزين
لقدوم الفاحتني اجلدد مرورا
باألندلس و بالط الشهداء و

نطينّية اليت الفييّنا و القسط
يزال يشّدنا إليها حنني يكرب
يف صدورنا يوما بعد يوم

 ال يكذبووعد رسولنا 
عندما قال وهو الصادق

إن اللّه زوى يل:" املصدوق 
األرض فرأيت مشارقها و
مغارهبا و إن ملك أميت سيبلغ

".ما زوى يل منها
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ألنه ال سوق للكالب عندنا ،ملن كّنا نبيعهم يوما يف أسواق احلمري
ة  هذه األّم أنّ  إالّ.اسوتلك األيام نداوهلا بني الّن…وال مثن 

وهاهو ، حومة و اخلري ال ينقطع منها حىت يقاتل آخرها الدّجال مر
بعد  -بصيص األمل يلوح يف األفق مع بداية العودة إىل الدين 

 سبيل اللّه بعدما و إىل اجلهاد يف-فشل اإليديولوجيات املستوردة
 .ةنبطاحّيالاملناهج البدعّية و ت آمالنا اخّيب

و ما العراق ...لبدايةكانت ا  و من أفغانستان جوهرة األمة
ين من  وىف أراضينا للكفار و عمالئهم املرتّد...امخ بالنهايةالّش

وقد آن األوان لروما أن ترتع عنها ...املقابر ما فيه الكفاية 
ين لقدوم الفاحتني اجلدد مرورا باألندلس و بالط ليب وتتّزالّص

ها حنني يكرب نا إلية اليت ال يزال يشّدنّييا و القسطنطّنيالشهداء و في
ال يكذب عندما قال  وعد رسولنا ويف صدورنا يوما بعد يوم 

 إن اللّه زوى يل األرض فرأيت مشارقها :"وهو الصادق املصدوق 
 ".رهبا و إن ملك أميت سيبلغ ما زوى يل منهااو مغ

روا على ساعد اجلد و فهل آن األوان لشباب اإلسالم أن يشّم
طع دابر الكافرين و عمالئهم  عنوانه سيف يقجّد، اإلجتهاد 

قوال ، و اجتهاد يف العودة إىل الكتاب وسنة رسول اهللا ،يناملرتّد
جل الّدواد األحزاب ويدعوا عنهم سبل الناعقني من رّو،و عمال 

أما إضاعة العمر يف ،يف والنفاق الذين ال  ينفع معهم إال الّس
 طلب شبابيك الذل و طوابري املهانة من أجل لقمة العيش أو

توظيف حقري فليست من شيم العظام بل هي مسة العبيد وهو ما 
 إال ة لرسول  اللّه و هل دانت مكّ، يأباه هذا الدين ألتباعه 

 وقد دعاهم عشر سنني و - بأيب هو وأمي -حتت ظالل السيوف 
فلم جيد منهم إال ،  كلمة واحدة ـ ال إله إال اللّه ـ ىلنيف إ

ل ملكنا فارس والروم بطلبات عمل وه،السخرية و سل اجلزور 
عى أنّ له هلا إذالل وإستصغار لصاحبها عندما يّدتوظيف أّو

 -عفوا إىل الزنديق  - )دالسّي(الّشرف يف اإلتصال و الكتابة إىل 
وهل نال ، صاحب التوظيف أو قل اإلستغالل على أصح  تعبري 

يف سبيل ون وأعواهنم لقب السيادة إال بتقاعسنا عن اجلهاد املرتّد
إن الذين :"يقول الشيخ أسامة بن الدن حفظه اللّه ونصره ، اللّه 

يريدون أن حيلوا قضايانا عرب هؤالء احلكام اخلونة العجزة قد 
خدعتهم أنفسهم وخادعوا أمتهم  و ركنوا إىل الذين ظلموا و 

، ضلوا ضالال مبينا و أحسن أحواهلم أهنم عاجزون فاسقون 

فإن مل ينتصحوا فليحذروهم ،ن ينصحوهم فينبغي على املسلمني أ
وجيب على املسلمني كذلك أن يتربؤوا من ،و ليحذروا منهم 
وال خيفى أن التربؤ من الطواغيت ليس من ، هؤالء الطواغيت 

إمنا هو أحد ركين التوحيد فال يقوم إميان بغريمها ،نوافل األعمال 
تمسك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد إس ﴿:قال تعاىل

 .إهـ"﴾  بالعروة الوثقى ال إنفصام هلا و اللّه مسيع عليم
، واغيت نني إىل الطّاككم يا شباب اإلسالم بريق أمساء الّر فال يغرّن

رعية على حكمهم الساحبني يف أحضاهنم الساعني إلضفاء الّش
ركي مقابل دراهم معدودة ومثن قليل يبيعون به آيات الكفري الّش

وأهانوا آيات اهللا فهانوا على اللّه و عند ،  فنسيهم نسوا اللّه،اللّه 
ولكم يا شباب اإلسالم يف اجملاهدين يف سبيل ، اللّه تلتقي اخلصوم 

اللّه أسوة حسنة إن شاء اللّه فهم الطائفة املمدوحة  املنصورة  
بنصوص الوحي ال يضرهم من خذهلم و ال من خالفهم حىت يأيت 

، القليل حني تكالب عليها الناس رضوا من الدنيا ب،أمر اللّه 
وجادوا بأنفسهم دفاعا عن دينهم و أمتهم حني خبل بأنفسهم 

و جيشها الذي ال ،ة الذي ال يهدمهم حصن األّمّردللّه ، الناس 
 أكرب من أن ، و ميادين الشرفو احلق ما شهدت به األعداء،يهزم
ن و من أندونسيا إىل اجلزائر مرورا بالعراق و أفغانستا،فتعّر

ال تسأل عن أبناء اليمن و احلرمني ،الفلبني و كشمري و الشيشان 
على -أعظم  خفي كانوما ، أولئك أحفاد الصحابة الغر امليامني 

واأليام حبلى  -حد تعبري الشيخ أسامة بن الدن حفظه اللّه ونصره 
أحداث تسر املؤمنني و تسوء الكافرين و عمالؤهم ،باألحداث 

 .وكل على اللّه فهو حسبه ـ ين ـ ومن يتاملرتّد
ى عينا يا مكلومة األقصى و طييب نفسا يا جرحية احلرمني و فقّر

  راية النيب أصربي يا أماه  فقد الح فجر احلق مع فرسان حتت
 يقطعون دابر الكافرين و ، أشداء على الكفار رمحاء بينهم ،

ى املنافقني و ميسحون على رؤوس اليتامى و خيففون دموع األيام
 و، على من عصاه هطهم عذاب اللّه يسلّ، و ينصرون املستضعفني 

 وآخر ،تيه من يشاء و اللّه ذوا الفضل العظيم ذلك فضل اللّه يؤ
دعوانا أن احلمد للّه رب العاملني و صلى اللّه على سيدنا حممد و 

 .على آله و صحبه و من إهتدى هبديه إىل يوم الدين  
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  طفى ؟طفى ؟من هو أبو إبراهيم مصمن هو أبو إبراهيم مص

  ..نبيل صحراوينبيل صحراوي: : اإلسم احلقــيقي اإلسم احلقــيقي 
  ..مهندس دولة يف الطّاقة احلراريةمهندس دولة يف الطّاقة احلرارية: : املستوى الدراسي املستوى الدراسي 
  .. سنة و نصف السنة سنة و نصف السنة1111::اخلربة اجلـهاديـةاخلربة اجلـهاديـة

م مبدينة باتنة،و هي والية من واليات الشرق اجلزائري، و ظهرت عليه منذ ريعـان               م مبدينة باتنة،و هي والية من واليات الشرق اجلزائري، و ظهرت عليه منذ ريعـان               19661966 سبتمرب    سبتمرب   2525ولد أبو إبراهيم مصطفى يف      ولد أبو إبراهيم مصطفى يف      
  ..ية أّيام الدراسة الثّانوية،فبدأ التزامه اإلسالمي مبسجد جعفر ابن أيب طالب مبدينة باتنةية أّيام الدراسة الثّانوية،فبدأ التزامه اإلسالمي مبسجد جعفر ابن أيب طالب مبدينة باتنةشبابه ميوالت إسالمشبابه ميوالت إسالم

مسامهته يف مجعّية العلم و الّرب،و هي مجعّية حملّية وظيفتها الّدعوة إىل اهللا و بذل               مسامهته يف مجعّية العلم و الّرب،و هي مجعّية حملّية وظيفتها الّدعوة إىل اهللا و بذل               ::مثّ شارك أبو إبراهيم يف أنشطة إسالمّية متعّددة منها        مثّ شارك أبو إبراهيم يف أنشطة إسالمّية متعّددة منها        
يف اللّجنة الّدينّية للمسجد،مثّ مع ظهور جبهة اإلنقاذ اإلسالمية هناية الثّمانينات شارك أيضا يف              يف اللّجنة الّدينّية للمسجد،مثّ مع ظهور جبهة اإلنقاذ اإلسالمية هناية الثّمانينات شارك أيضا يف              أعمال اخلري للّناس،و كان أيضا عضوا       أعمال اخلري للّناس،و كان أيضا عضوا       

  ..بعض أنشطتهابعض أنشطتها
م كانت الرّصاصات األوىل للجهاد قد انطلقت معلنة طّي صفحات سوداء من تاريخ اجلزائر،و مؤذّنـة يف                 م كانت الرّصاصات األوىل للجهاد قد انطلقت معلنة طّي صفحات سوداء من تاريخ اجلزائر،و مؤذّنـة يف                 19921992و عند مطلع سنة     و عند مطلع سنة     

 حينها أبو ابراهيم كغريه من الشباب املسلم يف اجلزائر ّممن حيملون هّم أّمتهم يف قلـوهبم و                   حينها أبو ابراهيم كغريه من الشباب املسلم يف اجلزائر ّممن حيملون هّم أّمتهم يف قلـوهبم و                  الّناس أنّ فجر اجلهاد قد بدأ بزوغه،كان      الّناس أنّ فجر اجلهاد قد بدأ بزوغه،كان      
يؤملهم كلّ األمل ما يرونه من الفساد املستشري الذي عّم و طّم،  و ما آلت إليه أوضاع البالد و العباد من خراب و فساد و ضـياع                     يؤملهم كلّ األمل ما يرونه من الفساد املستشري الذي عّم و طّم،  و ما آلت إليه أوضاع البالد و العباد من خراب و فساد و ضـياع                     

ل و تشريد و مطاردة للّدعاة و املصلحني،حينها أيقن أبو إبـراهيم أنّ هـؤالء               ل و تشريد و مطاردة للّدعاة و املصلحني،حينها أيقن أبو إبـراهيم أنّ هـؤالء               للّدين و انتهاك للمقّدسات و هنب للمقّدرات و تنكي        للّدين و انتهاك للمقّدسات و هنب للمقّدرات و تنكي        
احلكّام اخلونة املرتّدون املتسلّطون على رقاب الّناس ال ينفع معهم إالّ السيف،وأنّ أوضاعا بلغت هذا القعر املترّدي يف سفح اجلبل ال                     احلكّام اخلونة املرتّدون املتسلّطون على رقاب الّناس ال ينفع معهم إالّ السيف،وأنّ أوضاعا بلغت هذا القعر املترّدي يف سفح اجلبل ال                     

  !.!.حمّمد عليه الّصالة و السالّم،و ذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللاحمّمد عليه الّصالة و السالّم،و ذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللاميكن اإلرتفاع هبا إىل القّمة و تغيريها إالّ باتّباع منهج ميكن اإلرتفاع هبا إىل القّمة و تغيريها إالّ باتّباع منهج 
 مـاي    مـاي   55حينها كان أبو إبراهيم من السابقني  إلعداد اخلاليا اجلهادّية مبنطقة األوراس،فطورد من طرف الطّواغيت ألجل ذلك يوم                   حينها كان أبو إبراهيم من السابقني  إلعداد اخلاليا اجلهادّية مبنطقة األوراس،فطورد من طرف الطّواغيت ألجل ذلك يوم                   

  ..فسهفسهم،مثّ واصل نشاطه اجلهادي هناك ليلتحق هنائّيا جببهات القتال خريف العام نم،مثّ واصل نشاطه اجلهادي هناك ليلتحق هنائّيا جببهات القتال خريف العام ن19921992
تولّى بعدها إمارة بعض الّسرايا يف إطار مجاعة اجملاهدين مبنطقة األوراس،مثّ عّين أمريا على والية باتنة عقب عملّية سـجن المبيـز                      تولّى بعدها إمارة بعض الّسرايا يف إطار مجاعة اجملاهدين مبنطقة األوراس،مثّ عّين أمريا على والية باتنة عقب عملّية سـجن المبيـز                      

م،وهي العملّية اليت توّحدت فيها مجيـع الفصـائل         م،وهي العملّية اليت توّحدت فيها مجيـع الفصـائل         19941994الشهرية و اليت متّ خالهلا فكاك أسر حوايل ألف من املساجني شهر ماي              الشهرية و اليت متّ خالهلا فكاك أسر حوايل ألف من املساجني شهر ماي              

مي يف تعريف املسلمني جببهة من جبهات اجلهاد،و ثغر من ثغورمتابعة مّنا لقضّية اجلهاد يف اجلزائر،و قياما مّنا بالّدور اجلهادي اإلعال
أبو:القتال طاله ما طاله من تعتيم و تشويه،و كيد و تلبيس،ارتأينا أن جنري هذا احلوار مع أحد رموز اجلهاد اجلزائري أال و هو 

ض األسئلة اليت قد تتبادر إىل أذهان كثري من،و قد طرحنا عليه بع)عوة و القتال حاليالفية للّدأمري اجلماعة الّس(إبراهيم مصطفى
الّناس عسانا أن نزيل اللّبس الذي يريد ترسيخه اإلعالم الّزائف املنحاز،و نعطي صورة حقيقّية جملريات األحداث فكانت هذه

 .املقابلة،و قبل البدء نقّدم هذه النبذة املختصرة للتعريف بأيب إبراهيم مصطفى،مثّ نتبعها بنّص احلوار
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  ))أجرى الحوار إخوانكم في اللّجنة اإلعالمية للجماعة السّلفيّة للدّعوة و القتالأجرى الحوار إخوانكم في اللّجنة اإلعالمية للجماعة السّلفيّة للدّعوة و القتال((

א2424אאא14241424،،אאאאWW181820032003KK  
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 بعدها أعلن أبو إبراهيم إنضمامه مع واليته إىل اجلماعة اإلسالمّية املسلّحة حتت إمارة أيب عبد اهللا أمحد ـ رمحه اهللا ـ    بعدها أعلن أبو إبراهيم إنضمامه مع واليته إىل اجلماعة اإلسالمّية املسلّحة حتت إمارة أيب عبد اهللا أمحد ـ رمحه اهللا ـ   بوالية باتنة،وبوالية باتنة،و
  ..بعد لقاء الوحدةبعد لقاء الوحدة

م،و بقي عليها إىل غاية الوحدة الثّانية م،و بقي عليها إىل غاية الوحدة الثّانية 19951995عّين بعدها أمريا للمنطقة اخلامسة من طرف مجال زيتوين ـ رمحه اهللا ـ منتصف سنة   عّين بعدها أمريا للمنطقة اخلامسة من طرف مجال زيتوين ـ رمحه اهللا ـ منتصف سنة   
  ..و عزل بعدها من إمارة املنطقة و كُلّف بالعالقات اخلارجّية هلاو عزل بعدها من إمارة املنطقة و كُلّف بالعالقات اخلارجّية هلا" " اجلماعة الّسلفية للّدعوة و القتالاجلماعة الّسلفية للّدعوة و القتال""طار طار يف إيف إ

 هـ و بعد اجتماع جملس األعيان للجماعة الّسلفية للّدعوة  و القتـال،متّ تعـيني أيب                  هـ و بعد اجتماع جملس األعيان للجماعة الّسلفية للّدعوة  و القتـال،متّ تعـيني أيب                 14241424و يف هذا العام من شهر مجادى الثّانية         و يف هذا العام من شهر مجادى الثّانية         
  ..دها بشهر متت مبايعته أمريا جديدا للجماعة الّسلفية للدعوة و القتالدها بشهر متت مبايعته أمريا جديدا للجماعة الّسلفية للدعوة و القتالإبراهيم رئيسا جمللس األعيان،مثّ بعإبراهيم رئيسا جمللس األعيان،مثّ بع

אאאאאאWW
  . . النشأة و املنهجالنشأة و املنهج::ـ بداية نوّد منكم أن تقّدموا لنا تعريفا خمتصرا للجماعة الّسلفّية للّدعوة و القتالـ بداية نوّد منكم أن تقّدموا لنا تعريفا خمتصرا للجماعة الّسلفّية للّدعوة و القتال) ) 11سس
 املنهج تسعى إلقامة شرع اهللا،تقاتل احلاكم املرتّد عن اإلسالم يف            املنهج تسعى إلقامة شرع اهللا،تقاتل احلاكم املرتّد عن اإلسالم يف           ـ اجلماعة السلفية للدعوة و القتال مجاعة سلفّية العقيدة و         ـ اجلماعة السلفية للدعوة و القتال مجاعة سلفّية العقيدة و         ) ) 11ج  ج  

  ..اجلزائراجلزائر
  ..و هي امتداد للجماعة اإلسالمية املسلّحة و على منهجها قبل الّزيغ و اإلحنرافو هي امتداد للجماعة اإلسالمية املسلّحة و على منهجها قبل الّزيغ و اإلحنراف

هـ هـ 14201420م  م   حمرّ  حمرّ 88يوم  يوم  " " اجلماعة رمحة   اجلماعة رمحة   ""هـ و صدر أّول بيان هلا عنوانه        هـ و صدر أّول بيان هلا عنوانه        14191419نشأت اجلماعة الّسلفية للدعوة و القتال هناية سنة         نشأت اجلماعة الّسلفية للدعوة و القتال هناية سنة         
أعلن فيه أنّ اجلماعة الّسلفية للدعوة و القتال امتداد ملا قام عليه اجلهاد أّوال،و اإلتفاق على تغيري اسم اجلماعة اإلسالمية املسلّحة إىل                      أعلن فيه أنّ اجلماعة الّسلفية للدعوة و القتال امتداد ملا قام عليه اجلهاد أّوال،و اإلتفاق على تغيري اسم اجلماعة اإلسالمية املسلّحة إىل                      

 اليت يتبّناها    اليت يتبّناها   اجلماعة الّسلفية للدعوة و القتال لكون اإلسم األّول صار شعارا لدعاة اهلجرة و التكفري و إليه تنسب الكثري من األعمال                   اجلماعة الّسلفية للدعوة و القتال لكون اإلسم األّول صار شعارا لدعاة اهلجرة و التكفري و إليه تنسب الكثري من األعمال                   
هذا املنهج،و كذا اإلّتفاق على تنصيب األخ أيب مصعب عبد اجمليد ـ رمحه اهللا ـ أمريا على اجلماعة،و الرباءة مـن اجملـازر الـيت      هذا املنهج،و كذا اإلّتفاق على تنصيب األخ أيب مصعب عبد اجمليد ـ رمحه اهللا ـ أمريا على اجلماعة،و الرباءة مـن اجملـازر الـيت      

  ..ارتكبت ضّد الشعب،و من اهلدنة مع الطّاغوت،و ختم البيان بدعوة اجملاهدين إىل االئتالف و نبذ الفرقة و اإلختالفارتكبت ضّد الشعب،و من اهلدنة مع الطّاغوت،و ختم البيان بدعوة اجملاهدين إىل االئتالف و نبذ الفرقة و اإلختالف
ماعة و هي الوحدة اليت وقعت بعد الفرقة اليت أصابت اجلماعة اإلسالمية املسلّحة بعد مقتل أيب عبد الرمحن مجـال                    ماعة و هي الوحدة اليت وقعت بعد الفرقة اليت أصابت اجلماعة اإلسالمية املسلّحة بعد مقتل أيب عبد الرمحن مجـال                    و حضر نشأة اجل   و حضر نشأة اجل   

زيتوين ـ رمحه اهللا ـو استيالء عنتر زوابري على إمارة اجلماعة و إحداثه فسادا عظيما بإحنرافه عن منهج اجلماعة و هـو املنـهج     زيتوين ـ رمحه اهللا ـو استيالء عنتر زوابري على إمارة اجلماعة و إحداثه فسادا عظيما بإحنرافه عن منهج اجلماعة و هـو املنـهج     
الثانية  و اخلامسة و السادسة و التاسعة و غاب          الثانية  و اخلامسة و السادسة و التاسعة و غاب          ::اجلماعة اإلسالمية املسلّحة من املناطق التالية     اجلماعة اإلسالمية املسلّحة من املناطق التالية     حضر هذه الوحدة أعيان     حضر هذه الوحدة أعيان     ::الّسلفي،قلتالّسلفي،قلت

  ..عن هذا اجلمع أعيان الغرب و املنطقتني الّرابعة و الثالثة،و كذا املنطقتني األوىل و السابعة شرقا لتعذّر ذلك حينهاعن هذا اجلمع أعيان الغرب و املنطقتني الّرابعة و الثالثة،و كذا املنطقتني األوىل و السابعة شرقا لتعذّر ذلك حينها
تحاق بعض الكتائب من املنطقة األوىل باجلماعة،بعدها إلتحقت املنطقة الّرابعة          تحاق بعض الكتائب من املنطقة األوىل باجلماعة،بعدها إلتحقت املنطقة الّرابعة          و بعد مّدة وفّق اهللا و بارك يف مساعي اإلخوة  و متّ ال             و بعد مّدة وفّق اهللا و بارك يف مساعي اإلخوة  و متّ ال             

و بعدها جزء من املنطقة السابعة و كتيبة الفرقان بغيليزان،و حنن يف سعي متواصل إلكمال هذا املشروع،مشروع ملّ الشمل و توحيد                     و بعدها جزء من املنطقة السابعة و كتيبة الفرقان بغيليزان،و حنن يف سعي متواصل إلكمال هذا املشروع،مشروع ملّ الشمل و توحيد                     
  ..الصّف من جديد و احلمد هللالصّف من جديد و احلمد هللا

المّية املسلّحة وضع اإلخوة ميثاقا و هو برنامج علمي وعملي لسري عمل اجلماعة و حفاظا على                المّية املسلّحة وضع اإلخوة ميثاقا و هو برنامج علمي وعملي لسري عمل اجلماعة و حفاظا على                و استفادة من جتربتنا يف اجلماعة اإلس      و استفادة من جتربتنا يف اجلماعة اإلس      
) ) أهل احلل و العقد     أهل احلل و العقد     ( ( منهجها من الّزيغ و نظامها من اخللل،و متّ ضبط الكثري من األمور يف هذا السياق، و تقّرر تعيني جملس األعيان                   منهجها من الّزيغ و نظامها من اخللل،و متّ ضبط الكثري من األمور يف هذا السياق، و تقّرر تعيني جملس األعيان                   

  ..تعيني اإلمارة و عزهلا و فتح اجلبهات القتالية و غريهاتعيني اإلمارة و عزهلا و فتح اجلبهات القتالية و غريها::ثلثلو الذي من صالحياته الفصل يف األمور املصريّية مو الذي من صالحياته الفصل يف األمور املصريّية م
هذا اجمللس مل يتّم تعيني رئيسه إالّ يف اللقاء األخري هذا العام،فعّينت عليه يف البداية مثّ بعد تعييين على إمارة اجلماعة متّ تعيني األخ أيب                         هذا اجمللس مل يتّم تعيني رئيسه إالّ يف اللقاء األخري هذا العام،فعّينت عليه يف البداية مثّ بعد تعييين على إمارة اجلماعة متّ تعيني األخ أيب                         

  ..مصعب عبد الودود رئيسا للمجلسمصعب عبد الودود رئيسا للمجلس
  ..دها منذ نشأهتا و هي حلّد الساعة تقاتل هذا النظام املرتد،ثابتة على منهجها و مبادئها و تنظيمهادها منذ نشأهتا و هي حلّد الساعة تقاتل هذا النظام املرتد،ثابتة على منهجها و مبادئها و تنظيمهاو اجلماعة و احلمد هللا واصلت جهاو اجلماعة و احلمد هللا واصلت جها

ـ حدث جدل كبري يف اجلزائر حول اجملازر املرتكبة يف حق األبرياء وحول من يقف وراءها،فهل من جواب على السـؤال                     ـ حدث جدل كبري يف اجلزائر حول اجملازر املرتكبة يف حق األبرياء وحول من يقف وراءها،فهل من جواب على السـؤال                     ) ) 22س  س  
  !..!..من يقتل من ؟من يقتل من ؟::املشهور يف اجلزائراملشهور يف اجلزائر
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 الّسلفّية للّدعوة و القتال تعتقد أنّ الّشعب اجلزائرّي مسلم حرام الّدم و املال فهّو منها     و هّي منـه و مـن                            الّسلفّية للّدعوة و القتال تعتقد أنّ الّشعب اجلزائرّي مسلم حرام الّدم و املال فهّو منها     و هّي منـه و مـن                           ـ إنّ اجلماعة  ـ إنّ اجلماعة  ) ) 22ج  ج  
اعتدى عليه بالقتل و سلب أمواله فقد ارتكب ما هنى اهللا عنه ،و اجملازر اليت ترتكب يف حّق الّشعب الربيء األعزل هّي جرائم بشعة                        اعتدى عليه بالقتل و سلب أمواله فقد ارتكب ما هنى اهللا عنه ،و اجملازر اليت ترتكب يف حّق الّشعب الربيء األعزل هّي جرائم بشعة                        

  ::إله إالّ اهللا و أنّ حمّمد رسول اهللا و املرتكب هلا صنفان من الّناس ال غري إله إالّ اهللا و أنّ حمّمد رسول اهللا و املرتكب هلا صنفان من الّناس ال غري ال يقبلها مسلم يشهد أن ال ال يقبلها مسلم يشهد أن ال 
  .. هم اخلوارج الّتكفرييون مجاعة زوابري و هؤالء مل يعد هلم وجود يذكر على الّساحة  هم اخلوارج الّتكفرييون مجاعة زوابري و هؤالء مل يعد هلم وجود يذكر على الّساحة ::االّولاالّول
  :: و هو الّنظام احلاكم ،و هو من وراء جلّ اجملازر و الّدافع له يف ارتكاهبا أسباب منها  و هو الّنظام احلاكم ،و هو من وراء جلّ اجملازر و الّدافع له يف ارتكاهبا أسباب منها ::الثّاين الثّاين 
ترهيب الّشعب املسلم ملنعه من مساندة اجملاهدين و نصرهتم و معلوم عند العاّم و اخلاّص ما حدث من جمازر شهر نوفمرب من               ترهيب الّشعب املسلم ملنعه من مساندة اجملاهدين و نصرهتم و معلوم عند العاّم و اخلاّص ما حدث من جمازر شهر نوفمرب من                 ..11

 حني قتلت كتائب املوت اآلالف من الّشعب األعزل حبّجة تعامله مع اجملاهدين و غريها من االحداث و املدامهات                    حني قتلت كتائب املوت اآلالف من الّشعب األعزل حبّجة تعامله مع اجملاهدين و غريها من االحداث و املدامهات                   19941994سنة  سنة  
  ..هتا للمجاهدينهتا للمجاهدينللقرى و املداشر اليت تعرف مبناصرللقرى و املداشر اليت تعرف مبناصر

تشويه اجملاهدين ووصفهم باالرهاب و القتل و تكفري الّشعب و استحالل أنفسهم و أمواهلم بغري حّق  و ذلك بنسبة هـذه                      تشويه اجملاهدين ووصفهم باالرهاب و القتل و تكفري الّشعب و استحالل أنفسهم و أمواهلم بغري حّق  و ذلك بنسبة هـذه                        ..22
  ..األفعال إليهم األفعال إليهم 

تأليب الّشعب على اجملاهدين و دفعه إىل محل الّسالح قصد الّدفاع عن نفسه ، و احلقيقة هّي حتويله إىل شـعب حمـارب                       تأليب الّشعب على اجملاهدين و دفعه إىل محل الّسالح قصد الّدفاع عن نفسه ، و احلقيقة هّي حتويله إىل شـعب حمـارب                         ..33
من حيث ال يشعر و هذه الّنقطة معلومة ، فهّي هدف كبري يريد الّنظام املرتّد الوصول إليه و هّو فصل اجملاهدين عن                      من حيث ال يشعر و هذه الّنقطة معلومة ، فهّي هدف كبري يريد الّنظام املرتّد الوصول إليه و هّو فصل اجملاهدين عن                      للمجاهدين  للمجاهدين  

  ..الّشعب و حتويل اجلهاد و الّدعوة إىل قيام دولة االسالم باجلزائر من قضّية أّمة إىل قضّية طائفة و أفراد الّشعب و حتويل اجلهاد و الّدعوة إىل قيام دولة االسالم باجلزائر من قضّية أّمة إىل قضّية طائفة و أفراد 
  :: هذه اجملازر، كما جاء يف ميثاقنا  هذه اجملازر، كما جاء يف ميثاقنا و اجلماعة الّسلفّية للّدعوة و القتال تتربأ منو اجلماعة الّسلفّية للّدعوة و القتال تتربأ من

  ..و اجملاهدون الّسلفّيون جزء من الّشعب املسلم و إخوان هلم يف الّدينو اجملاهدون الّسلفّيون جزء من الّشعب املسلم و إخوان هلم يف الّدين  
و املعتدون على الّشعب شيوخه و نسائه و أوالده هم الطّواغيت ، املخابرات السرّية ، و ذلك لتشويه صورة اجملاهـدين و                      و املعتدون على الّشعب شيوخه و نسائه و أوالده هم الطّواغيت ، املخابرات السرّية ، و ذلك لتشويه صورة اجملاهـدين و                        

أولئك الّضالون من مجاعة الّتكفري و اهلجرة الذين يضاهون اخلوارج املارقني ،            أولئك الّضالون من مجاعة الّتكفري و اهلجرة الذين يضاهون اخلوارج املارقني ،            الّتشكيك يف اجلهاد ، و شاركهم يف هذا الفساد          الّتشكيك يف اجلهاد ، و شاركهم يف هذا الفساد          
  ..و حنن اجملاهدين نربأ إىل اهللا تعاىل من هذا الفساد و حنن اجملاهدين نربأ إىل اهللا تعاىل من هذا الفساد 

ـ أعلن مسؤولون أمنيون بارزون يف السلطة اجلزائرية،و يف مناسبات عديدة عن حتقيق انتصارات مزعومة ضّدكم،و عن بقاء                  ـ أعلن مسؤولون أمنيون بارزون يف السلطة اجلزائرية،و يف مناسبات عديدة عن حتقيق انتصارات مزعومة ضّدكم،و عن بقاء                  ) ) 33س  س  
  ....فما هو رّدكم على هذه املزاعم ؟فما هو رّدكم على هذه املزاعم ؟!!..!!..من اجملاهدين حماصرين  َوَصفُوُهْم ببقايا اإلرهابمن اجملاهدين حماصرين  َوَصفُوُهْم ببقايا اإلرهابأعداد ضئيلة جدا أعداد ضئيلة جدا 

 ، يقتلون    ، يقتلون    إنّ اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم و أمواهلم بأنّ هلم اجلّنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون و يقتلون                     إنّ اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم و أمواهلم بأنّ هلم اجلّنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون و يقتلون                    ـ قال تعاىل    ـ قال تعاىل    ) ) 33ج  ج  
إّما الّنصر و الظّفر    إّما الّنصر و الظّفر    : :  يف الّصفّني و حنن و احلمد هللا موعودون يف القرآن بأحد أمرين               يف الّصفّني و حنن و احلمد هللا موعودون يف القرآن بأحد أمرين              و يقتلون، و هذه طبيعة احلروب ، البّد من قتل         و يقتلون، و هذه طبيعة احلروب ، البّد من قتل         

و الغلبة على العدّو و إّما الّشهادة و اجلّنة ، و هم مبّشرون يف القرآن بأّنهم يف الّنار خالدين فيها و بئس املصري ، قتالنا يف اجلّنـة و                             و الغلبة على العدّو و إّما الّشهادة و اجلّنة ، و هم مبّشرون يف القرآن بأّنهم يف الّنار خالدين فيها و بئس املصري ، قتالنا يف اجلّنـة و                             
 و   و   و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني ، إّنهم هلم املنصورون و إنّ جندنا هلم الغالبون                  و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني ، إّنهم هلم املنصورون و إنّ جندنا هلم الغالبون                 ىل  ىل  قتالهم يف الّنار و العاقبة لنا ، قال تعا        قتالهم يف الّنار و العاقبة لنا ، قال تعا        

املتتّبع ألخبار اجلهاد يعلم يقينا أنّ ما يقولونه كذب و زور ، فاجلهاد ماض يف هذه األرض املباركة و اجملاهدون يف عـّز و ظهـور                          املتتّبع ألخبار اجلهاد يعلم يقينا أنّ ما يقولونه كذب و زور ، فاجلهاد ماض يف هذه األرض املباركة و اجملاهدون يف عـّز و ظهـور                          
ملسلم يلتّف حول إخوانه اجملاهدين يوما بعد يوم و قد عرف حقيقة هذا الّنظام الكـافر                ملسلم يلتّف حول إخوانه اجملاهدين يوما بعد يوم و قد عرف حقيقة هذا الّنظام الكـافر                مستمّر    و احلمد هللا ، و الّشعب اجلزائرّي ا           مستمّر    و احلمد هللا ، و الّشعب اجلزائرّي ا           

  ..املرتّد اجملرم و هو يدفع خبرية أبنائه إىل جبهات القتال للجهاد يف سبيل اهللا املرتّد اجملرم و هو يدفع خبرية أبنائه إىل جبهات القتال للجهاد يف سبيل اهللا 
! ! لك األخبار؟ لك األخبار؟ ـ الصحافة اجلزائرية،ويف أكثر من مّرة كشفت عن وجود اّتصاالت بني مجاعتكم و السلطة،فما مدى صّحة ت                ـ الصحافة اجلزائرية،ويف أكثر من مّرة كشفت عن وجود اّتصاالت بني مجاعتكم و السلطة،فما مدى صّحة ت                ) ) 44س  س  

  !.!.و هل تؤمن اجلماعة السلفية للدعوة و القتال باحلل التفاوضي و احلوار مع السلطة ؟و هل تؤمن اجلماعة السلفية للدعوة و القتال باحلل التفاوضي و احلوار مع السلطة ؟
ـ إنّ هؤالء احلكّام يف بالد املسلمني اليوم هم شرذمة من الكفّار املرتّدين عن اإلسالم جمرمون، شّر اخللق على و جه األرض،                      ـ إنّ هؤالء احلكّام يف بالد املسلمني اليوم هم شرذمة من الكفّار املرتّدين عن اإلسالم جمرمون، شّر اخللق على و جه األرض،                      ) ) 44ج  ج  

هبم األمثال يف الغدر و املكر و اخلداع و البطش،كم من عهد أعطوه لشعوهبم مثّ               هبم األمثال يف الغدر و املكر و اخلداع و البطش،كم من عهد أعطوه لشعوهبم مثّ               جرائمهم صارت أوضح من نار على علم،و تضرب         جرائمهم صارت أوضح من نار على علم،و تضرب         
ملؤوا منهم املقابر و السجون ،بّدلوا الشريعة و حكموا املسلمني بقوانني أوربا و أمريكا، سفكوا الّدماء و انتهكوا احلرمات، و أكلوا                     ملؤوا منهم املقابر و السجون ،بّدلوا الشريعة و حكموا املسلمني بقوانني أوربا و أمريكا، سفكوا الّدماء و انتهكوا احلرمات، و أكلوا                     

 عهد هلم و ال ذّمة و من أراد درسا يف احلوار مع املرتّدين فلرياجع درس                 عهد هلم و ال ذّمة و من أراد درسا يف احلوار مع املرتّدين فلرياجع درس                أموال املسلمني بالباطل، مهّهم بطوهنم و معبودهم الغرب ،ال        أموال املسلمني بالباطل، مهّهم بطوهنم و معبودهم الغرب ،ال        
  ..اإلخوان املسلمني يف مصر،و درس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر،مثّ درس املهادنني كجيش اإلنقاذ و غريهاإلخوان املسلمني يف مصر،و درس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر،مثّ درس املهادنني كجيش اإلنقاذ و غريه
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 الكفر و الرّدة عن اإلسالم كما جاء يف ميثـاق            الكفر و الرّدة عن اإلسالم كما جاء يف ميثـاق           إنّ اجلماعة الّسلفية للّدعوة و القتال تقاتل هذا الّنظام احلاكم يف اجلزائر على أساس             إنّ اجلماعة الّسلفية للّدعوة و القتال تقاتل هذا الّنظام احلاكم يف اجلزائر على أساس             
  ).).قتال النظام اجلزائري املرتّد املمتنع عن الشرائع قتال النظام اجلزائري املرتّد املمتنع عن الشرائع :( :( اجلماعة يف مقاصدها اجلماعة يف مقاصدها 

و قتال املرتّدين مقّدم على قتال غريهم من الكفّار األصلّيني و عقوبتهم أشّد من عقوبتهم يف الدنيا و اآلخرة قال شيخ اإلسالم ابـن                        و قتال املرتّدين مقّدم على قتال غريهم من الكفّار األصلّيني و عقوبتهم أشّد من عقوبتهم يف الدنيا و اآلخرة قال شيخ اإلسالم ابـن                        
قّرت السّنة بأنّ عقوبة املرتّد أعظم من عقوبة الكافر األصلي من و جوه متعّددة منها أنّ املرتّد يقتل بكل حـال و ال                       قّرت السّنة بأنّ عقوبة املرتّد أعظم من عقوبة الكافر األصلي من و جوه متعّددة منها أنّ املرتّد يقتل بكل حـال و ال                       و قد است  و قد است  :":"تيميةتيمية

  ].].534534//2828جمموع الفتاوى جمموع الفتاوى ) [) [يضرب عليه جزية و ال تعقد له ذّمة خبالف الكافر األصلييضرب عليه جزية و ال تعقد له ذّمة خبالف الكافر األصلي
 هدنة ، و ال يقبل منهم إالّ الّتوبة أو الّسيف، فال هدنة و ال                هدنة ، و ال يقبل منهم إالّ الّتوبة أو الّسيف، فال هدنة و ال               إذن فهؤالء احلكّام ال تعقد هلم ذّمة و ال أمان و ال عهد و ال صلح و ال                 إذن فهؤالء احلكّام ال تعقد هلم ذّمة و ال أمان و ال عهد و ال صلح و ال                 

  ..صلح و ال حوار مع املرتّدين،و هذا هّو املقّرر يف امليثاقصلح و ال حوار مع املرتّدين،و هذا هّو املقّرر يف امليثاق
و اجلماعة مل يسبق هلا منذ نشأهتا أن اّتصلت بأّي فرد من هذا الّنظام احلاكم قصد الّتفاوض  أو الّتحاور أو الّتصاحل و لن حيصل هذا                          و اجلماعة مل يسبق هلا منذ نشأهتا أن اّتصلت بأّي فرد من هذا الّنظام احلاكم قصد الّتفاوض  أو الّتحاور أو الّتصاحل و لن حيصل هذا                          

  .. ملبادئها املؤّصلة وفقا للكتاب و السّنة  ملبادئها املؤّصلة وفقا للكتاب و السّنة ألّنه خمالفألّنه خمالف
ما رأيكم الصريح يف    ما رأيكم الصريح يف    ::ـ بعد إصداركم لبيان النصرة األخري،يرى بعض املالحظني أّنه مبثابة إعالن والء لتنظيم القاعدة فأّوالً                ـ بعد إصداركم لبيان النصرة األخري،يرى بعض املالحظني أّنه مبثابة إعالن والء لتنظيم القاعدة فأّوالً                ) ) 55س  س  

 !..!..دية يف العامل ؟دية يف العامل ؟ما حقيقة العالقة اليت تربطكم بالقاعدة و بقية اجلماعات اجلهاما حقيقة العالقة اليت تربطكم بالقاعدة و بقية اجلماعات اجلها::و ثانياو ثانيا!..!..الشيخ أسامة بن الدن ؟الشيخ أسامة بن الدن ؟
ـ الشيخ أسامة بن الدن ـ حفظه اهللا ـ من اجلاهدين الّصادقني ـ حنسبه كذلك ـ و من رجال هذا الّدين الذين جعل اهللا     ـ الشيخ أسامة بن الدن ـ حفظه اهللا ـ من اجلاهدين الّصادقني ـ حنسبه كذلك ـ و من رجال هذا الّدين الذين جعل اهللا     ) ) 55ج ج 

هلم القبول عند األّمة،و هو معروف مبواقفه يف نصرة الّدين و نصرة املسلمني يف كل مكان،خصوصا اجملاهدون منهم،و مـا قّدمـه                      هلم القبول عند األّمة،و هو معروف مبواقفه يف نصرة الّدين و نصرة املسلمني يف كل مكان،خصوصا اجملاهدون منهم،و مـا قّدمـه                      
من إعانة و نصرة ال يعلمه إالّ اهللا و كذلك اإلخوة العرب الذين دخلوا أفغانستان خالل أو بعد احلرب مع الـّروس،و ّممـا                        من إعانة و نصرة ال يعلمه إالّ اهللا و كذلك اإلخوة العرب الذين دخلوا أفغانستان خالل أو بعد احلرب مع الـّروس،و ّممـا                        لألفغان  لألفغان  
  ..أّنه ما وجد سبيال إلعانة أّي مسلم يف العامل إالّ و مل يتأّخر عنه،جزاه اهللا عن اإلسالم و املسلمني خري اجلزاءأّنه ما وجد سبيال إلعانة أّي مسلم يف العامل إالّ و مل يتأّخر عنه،جزاه اهللا عن اإلسالم و املسلمني خري اجلزاء::مسعناه عنهمسعناه عنه

  ::طنا بالقاعدة و باقي اجلماعات اجلهادية يف العامل فمبناها على أمرينطنا بالقاعدة و باقي اجلماعات اجلهادية يف العامل فمبناها على أمرينأّما عن العالقة اليت تربأّما عن العالقة اليت ترب
إنّ عمل اجلماعة السلفية للدعوة و القتال يف ميدان الدعوة و اجلهاد هو عمل تكاملي مع باقي اجلماعـات،ألنّ مـن مقاصـد                إنّ عمل اجلماعة السلفية للدعوة و القتال يف ميدان الدعوة و اجلهاد هو عمل تكاملي مع باقي اجلماعـات،ألنّ مـن مقاصـد                ::أّوالأّوال

و القتال وسيلة مرحلية هتدف يف النهاية إىل إقامة مجاعة          و القتال وسيلة مرحلية هتدف يف النهاية إىل إقامة مجاعة          اجلماعة الّسلفية للّدعوة    اجلماعة الّسلفية للّدعوة    :( :( اجلماعة كما ذكرنا يف امليثاق يف املقصد السادس       اجلماعة كما ذكرنا يف امليثاق يف املقصد السادس       
  ..و تعتربه هدفا مقّدسا جيب أن حيرص عليه كلّ املسلمني و أن يسعى الكلّ يف حتقيقه كل حسب طاقتهو تعتربه هدفا مقّدسا جيب أن حيرص عليه كلّ املسلمني و أن يسعى الكلّ يف حتقيقه كل حسب طاقته] ] اخلالفة الراشدةاخلالفة الراشدة[[املسلمنياملسلمني
ء لألطر األخرى مهما كان دورهـا أو        ء لألطر األخرى مهما كان دورهـا أو        من مقاصدنا كذلك تربية املسلمني على أنّ الوالء لإلسالم و السّنة جيب أن يسبق الوال              من مقاصدنا كذلك تربية املسلمني على أنّ الوالء لإلسالم و السّنة جيب أن يسبق الوال              ::ثانياثانيا

  ..حجمها،فاملسلم أخو املسلم و إن تباعدت ديارهم،لكل حق النصرة،و هذا مقّرر كذلك يف امليثاق يف املقصد التاسعحجمها،فاملسلم أخو املسلم و إن تباعدت ديارهم،لكل حق النصرة،و هذا مقّرر كذلك يف امليثاق يف املقصد التاسع
يد،و يد،و و كما هو معروف أنّ من صفات أهل السّنة و اجلماعة الوالء و الرباء،نوايل من واىل اهللا و رسوله و املؤمنني و لو كان أبعد بع                         و كما هو معروف أنّ من صفات أهل السّنة و اجلماعة الوالء و الرباء،نوايل من واىل اهللا و رسوله و املؤمنني و لو كان أبعد بع                         

،و قـال   ،و قـال   7171//التوبةالتوبةو املؤمنون و املؤمنات بعضهم أولياء بعض        و املؤمنون و املؤمنات بعضهم أولياء بعض        ::نعادي من عادى اهللا و رسوله و لو كان أقرب قريب،قال تعاىل           نعادي من عادى اهللا و رسوله و لو كان أقرب قريب،قال تعاىل           
رواه مسـلم يف صـحيحه      رواه مسـلم يف صـحيحه      " [" [املسلم أخو املسلم ال يظلمه و ال خيذلـه و ال حيقـره            املسلم أخو املسلم ال يظلمه و ال خيذلـه و ال حيقـره            :":"اآلية،و قال     اآلية،و قال     إّنما املؤمنون إخوة  إّنما املؤمنون إخوة  ::تعاىلتعاىل
  ].].23122312رواه البخاري يف صحيحه برقمرواه البخاري يف صحيحه برقم"["[خاك ظاملا أو مظلوماخاك ظاملا أو مظلوماأنصر أأنصر أ:":"،و قال ،و قال ]]25642564برقمبرقم
ـ بعد غزوة احلادي عشر من سبتمرب صّنفتكم أمريكا يف قائمة اجلماعات اليت ستحارهبا ، فما هو تعلـيقكم علـى هـذا                       ـ بعد غزوة احلادي عشر من سبتمرب صّنفتكم أمريكا يف قائمة اجلماعات اليت ستحارهبا ، فما هو تعلـيقكم علـى هـذا                       ) ) 66س  س  

 !.!.التصنيف ؟التصنيف ؟
و قسم الكفر و الباطل  و ال ثالث هلمـا،من           و قسم الكفر و الباطل  و ال ثالث هلمـا،من           قسم اإلميان و احلق     قسم اإلميان و احلق     ::ـ حنن صّنفنا أنفسنا قبل أن تصّنفنا أمريكا،فالعامل قسمان          ـ حنن صّنفنا أنفسنا قبل أن تصّنفنا أمريكا،فالعامل قسمان          ) ) 66ج  ج  

 ولن ترضى عنك اليهود و ال الّنصارى         ولن ترضى عنك اليهود و ال الّنصارى        ::أراد اإلسالم و احلكم مبا أنزل اهللا صّنف يف القائمة اليت تعادي الكفر و ترفضه قال تعاىل                  أراد اإلسالم و احلكم مبا أنزل اهللا صّنف يف القائمة اليت تعادي الكفر و ترفضه قال تعاىل                  
حت واضحة جّدا ال حتتـاج إىل       حت واضحة جّدا ال حتتـاج إىل        فاملعامل اليوم أصب    فاملعامل اليوم أصب   و ّدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء       و ّدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء       : :  و قال تعاىل    و قال تعاىل   حّتى تّتبع ملّتهم    حّتى تّتبع ملّتهم    

 و ما نقموا     و ما نقموا    : : دليل،من قال ال اله االّ اهللا حمّمد رسول اهللا فهو يف القائمة و سيأيت دوره سواءا كان مسلّحا أو غري مسلّح قال تعاىل                      دليل،من قال ال اله االّ اهللا حمّمد رسول اهللا فهو يف القائمة و سيأيت دوره سواءا كان مسلّحا أو غري مسلّح قال تعاىل                      
  ..وا باهللا و كذلك احلال اليوموا باهللا و كذلك احلال اليوم يعين و ما كان ذنب هؤالء الذين قّتلوا و حّرقوا إالّ أّنهم آمن يعين و ما كان ذنب هؤالء الذين قّتلوا و حّرقوا إالّ أّنهم آمنمنهم إالّ أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد منهم إالّ أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد 

إنّ العامل اليوم يقف عند مفترق الطريق،إّما أن متضي األّمة يف طريقها حنو العّزة و التمكني لدين اهللا و هنا ال بد من تضحية و النتيجة                          إنّ العامل اليوم يقف عند مفترق الطريق،إّما أن متضي األّمة يف طريقها حنو العّزة و التمكني لدين اهللا و هنا ال بد من تضحية و النتيجة                          
و قال صلّى اهللا عليه     و قال صلّى اهللا عليه     ..يةيةاآلاآل..و عد اهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الّصاحلات ليستخلفّنهم يف األرض           و عد اهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الّصاحلات ليستخلفّنهم يف األرض           : : معروفة و مضمونة قال تعاىل    معروفة و مضمونة قال تعاىل    
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غّن هذا األمر مابلغ اللّيل و النهار و ال يترك اهللا بيت مدر و ال وبر إالّ أدخله اهللا هذا الّدين بعّز عزيز أو بذلّ ذليـل،عّزا      غّن هذا األمر مابلغ اللّيل و النهار و ال يترك اهللا بيت مدر و ال وبر إالّ أدخله اهللا هذا الّدين بعّز عزيز أو بذلّ ذليـل،عّزا      للليبليب:":"و سلّم   و سلّم   
قوانني الكفر و اهلوان يف الدنيا و عند اهللا         قوانني الكفر و اهلوان يف الدنيا و عند اهللا         يعّز اهللا به اإلسالم و ذالّ يذلّ به الكفر،و إّما أن تركن األّمة للكفرة يذلّوهنا و حيكّمون فيها                   يعّز اهللا به اإلسالم و ذالّ يذلّ به الكفر،و إّما أن تركن األّمة للكفرة يذلّوهنا و حيكّمون فيها                   

  ..اآليةاآلية.. و ال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمّسكم الّنار  و ال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمّسكم الّنار : : تعاىل تكون من اهلالكني،قال تعاىلتعاىل تكون من اهلالكني،قال تعاىل
  ..و حنن و احلمد هللا فرحون بغضب و سخط أعداء اهللا علينا و هذا يزيدنا إميانا و ثباتا و يقينا بصحة الطريق و ضمان النصرو حنن و احلمد هللا فرحون بغضب و سخط أعداء اهللا علينا و هذا يزيدنا إميانا و ثباتا و يقينا بصحة الطريق و ضمان النصر

 مسؤول بارز يف اخلارجية األمريكية على موافقة حكومته لبيع أسلحة متطّورة للجزائر حلربكم،و أعلنـت مصـادر    مسؤول بارز يف اخلارجية األمريكية على موافقة حكومته لبيع أسلحة متطّورة للجزائر حلربكم،و أعلنـت مصـادر   ـ صّرحـ صّرح) ) 77س  س  
فمن خالل جمريات احلرب    فمن خالل جمريات احلرب    ....أخرى أن األمريكان سيقّدمون دعما لوجيستيا و ماليا بإقامة مركز متخّصص ملكافحة اجلهاد يف اجلزائر              أخرى أن األمريكان سيقّدمون دعما لوجيستيا و ماليا بإقامة مركز متخّصص ملكافحة اجلهاد يف اجلزائر              

 !!.!!.اجلزائري ؟اجلزائري ؟--ن التعاون األمين األمريكين التعاون األمين األمريكيامليدانية بينكم و بني النظام كيف تقّيموامليدانية بينكم و بني النظام كيف تقّيمو
ـ التعاون األمين بني اجلزائر و أمريكا قدمي و مّر مبراحل متعّددة من الّدعم املايل إىل تبادل املعلومات اإلستخبارّية و إنشـاء                      ـ التعاون األمين بني اجلزائر و أمريكا قدمي و مّر مبراحل متعّددة من الّدعم املايل إىل تبادل املعلومات اإلستخبارّية و إنشـاء                      ) ) 77ج  ج  

 الرؤية الليلّية بعيدة املدى و أجهزة        الرؤية الليلّية بعيدة املدى و أجهزة       مكاتب للمخابرات األمريكية باجلزائر،إىل الدعم باألسلحة و الذخائر و املعّدات احلربية كمناظري           مكاتب للمخابرات األمريكية باجلزائر،إىل الدعم باألسلحة و الذخائر و املعّدات احلربية كمناظري           
التجّسس إىل املشاركة الفعلية يف العملّيات العسكرّية،أمريكا ال تعرف قانونا و ال حتترم شيئا،فهي تتماشى و مصـاحلها و أهـدافها                     التجّسس إىل املشاركة الفعلية يف العملّيات العسكرّية،أمريكا ال تعرف قانونا و ال حتترم شيئا،فهي تتماشى و مصـاحلها و أهـدافها                     

  ::املتمثّلة أساسا يف املتمثّلة أساسا يف 
  ..حماربة كل مجاعة مسلمة تسعى إلقامة دولة إسالميةحماربة كل مجاعة مسلمة تسعى إلقامة دولة إسالمية  
كالعراق و املغرب العريب والقرن اإلفريقـي    و جزيـرة العـرب و                كالعراق و املغرب العريب والقرن اإلفريقـي    و جزيـرة العـرب و                ( ( ستراتيجّية اهلاّمة يف العامل   ستراتيجّية اهلاّمة يف العامل   حماولة السيطرة على النقاط اإل    حماولة السيطرة على النقاط اإل      

  ...)....).غريهاغريها
  ..محاية مصاحلها اإلقتصادّية كآبار البترول اليت متلكها جبنوب اجلزائر و اليت أصبحت حملّ اهتمام متزايد من طرفهممحاية مصاحلها اإلقتصادّية كآبار البترول اليت متلكها جبنوب اجلزائر و اليت أصبحت حملّ اهتمام متزايد من طرفهم  
  ".".رائيل الكربىرائيل الكربىدولة إسدولة إس""دعم اليهود يف سعيهم لتحقيق هدفهم الكبريدعم اليهود يف سعيهم لتحقيق هدفهم الكبري  

ـ نظرا إلميانكم العميق بفشل الطرق السلمية إلسترجاع اخلالفة اإلسالمية املنشودة،كيف تنظـرون إىل بقّيـة التّيـارات                  ـ نظرا إلميانكم العميق بفشل الطرق السلمية إلسترجاع اخلالفة اإلسالمية املنشودة،كيف تنظـرون إىل بقّيـة التّيـارات                  ) ) 88س  س  
  !.!.اإلسالمية املوجودة يف اجلزائر ؟اإلسالمية املوجودة يف اجلزائر ؟

عامل مع غريها مـن اجلماعـات و        عامل مع غريها مـن اجلماعـات و        ـ اجلماعة السلفّية للّدعوة و القتال كغريها من اجلماعات اإلسالمّية اجملاهدة يف العامل تت             ـ اجلماعة السلفّية للّدعوة و القتال كغريها من اجلماعات اإلسالمّية اجملاهدة يف العامل تت              )  ) 88ج  ج  
  ::األفراد حسب ما يقتضيه الشرع،و هذه املسألة مبّينة يف ميثاق اجلماعة كما يلياألفراد حسب ما يقتضيه الشرع،و هذه املسألة مبّينة يف ميثاق اجلماعة كما يلي

و هذا اهلدف جيب أن حيـرص       و هذا اهلدف جيب أن حيـرص       ) ) اخلالفة الّراشدة   اخلالفة الّراشدة   ( ( أّننا نعترب تنظيمنا و سيلة مرحلّية هتدف يف النهاية إىل إقامة مجاعة املسلمني              أّننا نعترب تنظيمنا و سيلة مرحلّية هتدف يف النهاية إىل إقامة مجاعة املسلمني                
  ..على حتقيقه كل مسلمعلى حتقيقه كل مسلم

  ..السالم و السّنة جيب أن يسبق الوالء لألطر األخرى مهما كان دورها و حجمهاالسالم و السّنة جيب أن يسبق الوالء لألطر األخرى مهما كان دورها و حجمهاأنّ الوالء لأنّ الوالء ل  
  ..نسعى جلمع املسمني على كلمة سواء و احملافظة على قّوهتم و نبذ الفرقة و اإلختالفنسعى جلمع املسمني على كلمة سواء و احملافظة على قّوهتم و نبذ الفرقة و اإلختالف  
  ..أنّ املقصود من اإلجتماع هو تنسيق اجلهود إلقامة عمل مجاعي يهدف إىل إقامة شرع اهللا ،ال جمّرد اجلمع فقطأنّ املقصود من اإلجتماع هو تنسيق اجلهود إلقامة عمل مجاعي يهدف إىل إقامة شرع اهللا ،ال جمّرد اجلمع فقط  

  ::ذا التعامل مع غرينا من اجلماعات و األفراد جيب أن ال خيرج عن مبادئ و أهداف اجلماعة و اليت من أمهّهاذا التعامل مع غرينا من اجلماعات و األفراد جيب أن ال خيرج عن مبادئ و أهداف اجلماعة و اليت من أمهّهاو هو ه
  ..أنّ من مقاصد اجلماعة قتال النظّام اجلزائري املرتّد عن الشرعأنّ من مقاصد اجلماعة قتال النظّام اجلزائري املرتّد عن الشرع  ..11
  ..إحياء فريضة اجلهاد يف نفوس األّمة املسلمة ألنّ اجلهاد فرض عليها يف مجيع أحواهلاإحياء فريضة اجلهاد يف نفوس األّمة املسلمة ألنّ اجلهاد فرض عليها يف مجيع أحواهلا  ..22
 و قاتلوهم حّتى ال تكون فتنة     و يكون الـّدين                و قاتلوهم حّتى ال تكون فتنة     و يكون الـّدين               ::ّدين ال يتوقف حّتى تكون كلمة اهللا هي العليا قال تعاىل          ّدين ال يتوقف حّتى تكون كلمة اهللا هي العليا قال تعاىل          أنّ جهاد املرت  أنّ جهاد املرت    ..33

األنفال،و ال نطالب بكراسي يف الربملان أو إعادة حزب ألّنه ال حزبّية يف اإلسالم،و لكن نعمل إلعالء كلمـة اهللا و                     األنفال،و ال نطالب بكراسي يف الربملان أو إعادة حزب ألّنه ال حزبّية يف اإلسالم،و لكن نعمل إلعالء كلمـة اهللا و                     ..كلّه هللا كلّه هللا 
  ..حلحلحتكيم الّشريعة على منهج الّسلف الّصاحتكيم الّشريعة على منهج الّسلف الّصا

كما ترفض وجود كما ترفض وجود ((أنّ اجلماعة ترفض و جود أصل من أصول الفرق املنحرفة ـ إعتقادي أو علمي أو عملي ـ يف منهجها   أنّ اجلماعة ترفض و جود أصل من أصول الفرق املنحرفة ـ إعتقادي أو علمي أو عملي ـ يف منهجها     ..44
  ..ألنّ ذلك يؤّدي إىل هتدمي بنياهنا و إبعادها عن احلّق عاجال أو آجالألنّ ذلك يؤّدي إىل هتدمي بنياهنا و إبعادها عن احلّق عاجال أو آجال) ) فروع مقّننة ثابتة ملثل هذا األصل عملّيافروع مقّننة ثابتة ملثل هذا األصل عملّيا
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اهلّية كالعلمانّية و املاسونّية و الدميقراطّية و الشيوعّية  و غريها،و كل فكر أو              اهلّية كالعلمانّية و املاسونّية و الدميقراطّية و الشيوعّية  و غريها،و كل فكر أو              من مقاصدها حماربة األفكار و التصّورات اجل      من مقاصدها حماربة األفكار و التصّورات اجل        ..55
  ..تصّور خيالف منهج الّسلفتصّور خيالف منهج الّسلف

ما مـوقفكم مـن هـذه القضـايا       ما مـوقفكم مـن هـذه القضـايا       ....و العراق السليبة  و العراق السليبة  ....و الشيشان احلزينة  و الشيشان احلزينة  ....و أفغانستان املكلومة  و أفغانستان املكلومة  ....ـ قضّية فلسطني اجلرحية   ـ قضّية فلسطني اجلرحية   ) ) 99س  س  
 !..!..اإلسالمية ؟اإلسالمية ؟

قضايا اإلسالمية واضح و قد بّيّناه يف بيان النصرة األخري و حنن نوايل إخواننا يف هذه البلدان و ننصـرهم             قضايا اإلسالمية واضح و قد بّيّناه يف بيان النصرة األخري و حنن نوايل إخواننا يف هذه البلدان و ننصـرهم             ـ موقفنا من هذه ال    ـ موقفنا من هذه ال    ) ) 99ج  ج  
بكل ما منلك و لو و جدنا سبيال لفدائهم بأنفسنا لفعلنا،فالقدس و أفغانستان و الشيشان و العراق جرح يدمى يف قلوبنـا و لـوال                         بكل ما منلك و لو و جدنا سبيال لفدائهم بأنفسنا لفعلنا،فالقدس و أفغانستان و الشيشان و العراق جرح يدمى يف قلوبنـا و لـوال                         

بالدنا ما قعدنا ساعة عن اإللتحاق بإخواننا و نصرهتم و القتال معهم و ليطمئّنوا فاهلّم واحد و                 بالدنا ما قعدنا ساعة عن اإللتحاق بإخواننا و نصرهتم و القتال معهم و ليطمئّنوا فاهلّم واحد و                 انشغالنا باجلهاد و منابذة املرتّدين يف       انشغالنا باجلهاد و منابذة املرتّدين يف       
  ..الغاية واحدة و احلمد هللالغاية واحدة و احلمد هللا

 !.!.ـ ماذا حيتاج اجملاهدون يف اجلزائر من إخواهنم املسلمني يف اجلزائر خاّصة و يف بالد اإلسالم عاّمة ؟ـ ماذا حيتاج اجملاهدون يف اجلزائر من إخواهنم املسلمني يف اجلزائر خاّصة و يف بالد اإلسالم عاّمة ؟) ) 1010س س 
رض عني على كل مسلم بنفسه و ماله سواء يف البلدان اليت استوىل عليها الكفّار كفلسطني و                 رض عني على كل مسلم بنفسه و ماله سواء يف البلدان اليت استوىل عليها الكفّار كفلسطني و                 ـ إنّ اجلهاد يف هذا الزمان ف      ـ إنّ اجلهاد يف هذا الزمان ف      ) ) 1010ج  ج  

أفغانستان و الشيشان و العراق أو اليت صال عليها احلكّام املرتّدون بتحكيمهم لغري اإلسالم،و رّدهتم عن الّدين و عمالتهم ألعداء اهللا                     أفغانستان و الشيشان و العراق أو اليت صال عليها احلكّام املرتّدون بتحكيمهم لغري اإلسالم،و رّدهتم عن الّدين و عمالتهم ألعداء اهللا                     
  ..من يهود و نصارىمن يهود و نصارى

خواهنم اجملاهدين هو نصرهم باألنفس و األموال و الدعوة إىل اجلهاد معهم و الدعاء هلم،و خلفهـم يف                  خواهنم اجملاهدين هو نصرهم باألنفس و األموال و الدعوة إىل اجلهاد معهم و الدعاء هلم،و خلفهـم يف                  وواجب املسلمني اليوم جتاه إ    وواجب املسلمني اليوم جتاه إ    
أهاليهم خبري،و التكفّل بأبناء الشهداء و أهاليهم خاّصة،و اإلمتناع عن إعانة املرتّدين عليهم،و هذا كلّه من باب النصرة اليت أوجبـها                     أهاليهم خبري،و التكفّل بأبناء الشهداء و أهاليهم خاّصة،و اإلمتناع عن إعانة املرتّدين عليهم،و هذا كلّه من باب النصرة اليت أوجبـها                     

  ..اآليةاآليةو إن استنصروكم يف الّدين فعليكم الّنصرو إن استنصروكم يف الّدين فعليكم الّنصر:: قال تعاىل قال تعاىلاهللا تعاىل على املسلمني إلخواهنم كمااهللا تعاىل على املسلمني إلخواهنم كما
 !!ـ هل من كلمة أخرية توّجهوهنا للشعب اجلزائري املسلم يف هذه الظروف العصيبة اليت متّر هبا األّمة ؟ـ هل من كلمة أخرية توّجهوهنا للشعب اجلزائري املسلم يف هذه الظروف العصيبة اليت متّر هبا األّمة ؟) ) 1111س س 
راق و اجلزائر و الّشيشـان و       راق و اجلزائر و الّشيشـان و       ـ إنّ الّصراع يف العامل اليوم صراع بني اإلميان و الكفر و احلرب يف فلسطني و أفغانستانو الع                 ـ إنّ الّصراع يف العامل اليوم صراع بني اإلميان و الكفر و احلرب يف فلسطني و أفغانستانو الع                 ) ) 1111ج  ج  

  ..الفليّبني واحدة ، حرب بني معسكر اإلسالم و معسكر الّصليب من األمريكان  و الّصهاينة اليهود و حلفائهم من املرتّدين و غريهم الفليّبني واحدة ، حرب بني معسكر اإلسالم و معسكر الّصليب من األمريكان  و الّصهاينة اليهود و حلفائهم من املرتّدين و غريهم 
م اليت حتكم م اليت حتكم إنّ اهلدف من هذه احلرب اليت أمسوها كذبا و زورا احلرب على اإلرهاب ـ هو منع املسلمني من أن يقيموا دولة اإلسال إنّ اهلدف من هذه احلرب اليت أمسوها كذبا و زورا احلرب على اإلرهاب ـ هو منع املسلمني من أن يقيموا دولة اإلسال 

إنّ أمريكا و حلفائها من اليهود و الّنصارى و         إنّ أمريكا و حلفائها من اليهود و الّنصارى و         ..بكتاب اهللا و سّنة رسوله صلّى اهللا عليه و سلّم و تكون مصدر عّز و قّوة للمسلمني                  بكتاب اهللا و سّنة رسوله صلّى اهللا عليه و سلّم و تكون مصدر عّز و قّوة للمسلمني                  
 و لـن     و لـن    : : املرتّدين لن يهدأ هلم بال و لن يوقفوا حرهبم على اإلسالم حّتى خيرجوا كلّ مسلم من دينه و يدخلوه يف الكفر قال تعاىل                      املرتّدين لن يهدأ هلم بال و لن يوقفوا حرهبم على اإلسالم حّتى خيرجوا كلّ مسلم من دينه و يدخلوه يف الكفر قال تعاىل                      

  .. اآلية  اآلية  و ال يزالون يقاتلونكم حّتى يرّدوكم عن دينكم إن استطاعوا  و ال يزالون يقاتلونكم حّتى يرّدوكم عن دينكم إن استطاعوا ::و قالو قاليرضى عنك اليهود و ال الّنصارى حىت تتبع ملّتهم يرضى عنك اليهود و ال الّنصارى حىت تتبع ملّتهم 
  .   .   فاحلذر احلذر من هذا املخطّط الّرهيب الذي يسعى أعداء اإلسالم لتحقيقهفاحلذر احلذر من هذا املخطّط الّرهيب الذي يسعى أعداء اإلسالم لتحقيقه

نّ الدفاع عن اإلسالم و املسلمني يف هذه احلرب واجب عليه           نّ الدفاع عن اإلسالم و املسلمني يف هذه احلرب واجب عليه           إنّ اجلهاد يف هذا الزمان من أعظم فروض األعيان،و ليعلم كل مسلم أ            إنّ اجلهاد يف هذا الزمان من أعظم فروض األعيان،و ليعلم كل مسلم أ            
،و جيب على املسلمني يف     ،و جيب على املسلمني يف      و إن استنصروكم يف الّدين فعليكم الّنصر          و إن استنصروكم يف الّدين فعليكم الّنصر         ::بنفسه و ماله و لسانه،و نصرة اجملاهدين واجبة لقوله تعاىل           بنفسه و ماله و لسانه،و نصرة اجملاهدين واجبة لقوله تعاىل           

" " هدوا املشركني بأنفسكم و أموالكم و ألسـنتكم         هدوا املشركني بأنفسكم و أموالكم و ألسـنتكم         جاجا: ": "كل العامل القيام جلهاد أعداء اهللا بكل ما ميلكون،قال صلّى اهللا عليه و سلّم               كل العامل القيام جلهاد أعداء اهللا بكل ما ميلكون،قال صلّى اهللا عليه و سلّم               
  ..،جهادهم حىت حترير كل بالد املسلمني من الّصليبّيني و اليهود و املرتّدين و حّتى ُيقام شرع اهللا يف بالد املسلمني،جهادهم حىت حترير كل بالد املسلمني من الّصليبّيني و اليهود و املرتّدين و حّتى ُيقام شرع اهللا يف بالد املسلمني]]رواه أبو داودرواه أبو داود[[

  ......ء و األشالء  و األرواحء و األشالء  و األرواحإنّ دولة اإلسالم ال تقوم بالّشعارات و التظاهرات و األحزاب و اإلنتخابات،بل تقوم بالّدماإنّ دولة اإلسالم ال تقوم بالّشعارات و التظاهرات و األحزاب و اإلنتخابات،بل تقوم بالّدما
  ......إنّ العّزة و التمكني غاليان عزيزان و ال بد هلمل من مثن غال عزيزإنّ العّزة و التمكني غاليان عزيزان و ال بد هلمل من مثن غال عزيز

 إنّ اهللا    إنّ اهللا   البــدار البــدار إىل ساحات الوغى و العّز،إنّ اهللا تعاىل يدعوك للتجارة الراحبة لتفـوز باجلّنـة                 البــدار البــدار إىل ساحات الوغى و العّز،إنّ اهللا تعاىل يدعوك للتجارة الراحبة لتفـوز باجلّنـة                 : : أّيها الشباب املسلم  أّيها الشباب املسلم  
   … … هلم اجلّنة هلم اجلّنةاشترى من املؤمنني أمواهلم و أنفسهم بأنّاشترى من املؤمنني أمواهلم و أنفسهم بأنّ

 يا أّيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سـبيل اهللا اثّـاقلتم اىل             يا أّيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سـبيل اهللا اثّـاقلتم اىل            إنّ نداء اجلهاد يدعوك لنصرة الّدين و اجلهاد يف سبيل اهللا            إنّ نداء اجلهاد يدعوك لنصرة الّدين و اجلهاد يف سبيل اهللا            
  ....األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الدنيا من اآلخرة إالّ قليل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الدنيا من اآلخرة إالّ قليل 
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ك نفس و أنت قاعد يف بيتك و اليهود يدّنسون األقصى،و أخواتك املسلمات الطّـاهرات تنتـهك                 ك نفس و أنت قاعد يف بيتك و اليهود يدّنسون األقصى،و أخواتك املسلمات الطّـاهرات تنتـهك                 كيف يهدأ لك بال و تطيب ل      كيف يهدأ لك بال و تطيب ل      
حرماهتّن يف سجون الطّواغيت و مراكز التعذيب،و إخوانك يسامون سوء العذاب يف غوانتانامو يف سـجون الطواغيـت،و أبنـاء                    حرماهتّن يف سجون الطّواغيت و مراكز التعذيب،و إخوانك يسامون سوء العذاب يف غوانتانامو يف سـجون الطواغيـت،و أبنـاء                    

  !!.!!.ياة و احلال هذه ؟ياة و احلال هذه ؟ما قيمة احلما قيمة احل....الشهداء و اجملاهدين يتكفّفون الّناس طلبا للقمة العيشالشهداء و اجملاهدين يتكفّفون الّناس طلبا للقمة العيش
،إنّ اجلهاد جهـاد    ،إنّ اجلهاد جهـاد    فإن استنصروكم يف الّدين فعليكم الّنصر     فإن استنصروكم يف الّدين فعليكم الّنصر     ::أّيها املسلمون هّبوا لنصرة إخوانكم اجملاهدين يف كل مكان قال تعاىل          أّيها املسلمون هّبوا لنصرة إخوانكم اجملاهدين يف كل مكان قال تعاىل          

ن اهللا،ال يبّدلون   ن اهللا،ال يبّدلون   األّمة كلّها و حيتاج إىل رجال و أموال و نصرةو دعاء،و إنّ إخوانكم يف اجلماعة الّسلفية للّدعوة و القتال ثابتون بإذ                    األّمة كلّها و حيتاج إىل رجال و أموال و نصرةو دعاء،و إنّ إخوانكم يف اجلماعة الّسلفية للّدعوة و القتال ثابتون بإذ                    
و ال يغّيرون و ال خيونون،و لن تباع دماء الشهداء مقابل الذلّ و اهلوان بل ستباع دماؤنا و أرواحنا مقابـل الشـهادة و اجلّنـة أو                           و ال يغّيرون و ال خيونون،و لن تباع دماء الشهداء مقابل الذلّ و اهلوان بل ستباع دماؤنا و أرواحنا مقابـل الشـهادة و اجلّنـة أو                           

  ..التمكني و العّزةالتمكني و العّزة
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 وجود أحدمها:ار يف احلياة من أمرينو البد ألّي جتّمع حّتى يتمكّن من اإلستمر..من احلقائق الثّابتة أن ال حياة لإلنسان بال مجاعة"

وجود قائد يقوم على إمضاء هذا التشريع على كافّة :ثانيهاتشريع ُملزم خيضع له اجلميع،ُينظّم كافّة شؤون اجلماعة على قواعد العمل،
ة فيها وواجباهتا،و عالقة أعضاء اجلماعة،ولقد بّينت النصوص الّشرعية من الكتاب و السّنة طبيعة هذه الدولة و غايتها و شروط القياد

القيادة بالرعّية،و كلّ ما خيّص هذه الدولة من حيث التنظيم و اإلدارة،و قد تناول علماء املسلمني هذه النصوص بالشرح و 
 ].حمّمد بن حامد احلسين/الطريق إىل اخلالفة[اإلستنباط

كهم،و كذلك ما يسود اجملتمع من رفاء أو شّدة،و من تّيارات و ّمما ال شك فيه أنّ نظام احلكم له أثر بعيد يف حياة األفراد و سلو"
أو العكس من ذلك فإنّ هذا كلّه يؤثّر على حياة ..و من شيوع العلم و ذيوعه فيه و كثرة العلماء و غزرة نتاجهم..فكرّية
 ].خالد عبد اللطيف السبع احلليمي/مقّدمة األحكام السلطانّية للماوردي"[األفراد

السّنة السياسّية،و تشمل ضوابط السياسة الراشدة يف قيادة األّمة مع األحكام املتعلّقة هبا ،و اليت يف سّنة الصحابة و ّمما يدخل "
 ،و هي تتمّيز باقتفاء أثر رسول اهللا يف سياسته إّما نّصا أواجتهادا على سّنها خلفاء الرسول على مدى ثالثني سنة بعد وفاته

فهي بذلك مصدر من مصادر التشريع السياسي ألهل السّنة تتضح فيه .ّيا لعهد النبّوة يف سياسة احلكمو تعترب امتدادا نوع..النّص
و البّد من التذكري أنّ سالمة املنهج السياسي للمسلمني هي ..تطبيقات متعّددة للسّنة تبعا إلختالف األحوال مع احتاد منهج احلكم

ما أنا [مة املنهج السياسي هي اإلختبار احلقيقي لسالمة منهج األّمة و استقامتها عليهكما أنّ سال من أعظم الغايات و أخطر املقاصد،
 .فالغاية يف هذا الوجود سيادة احلّق و سيادةٌ باحلّق]...أمحد سالم/عليه اليوم و أصحايب

اإلسالم ينظّم احلياة البشرّية يف خمتلف ميادينها،اإلقتصادّية و السياسّية و الثقافّية و اإلجتماعّية،كما يرسم هلا الطريق الصحيح حللّ "
 ".مشاكلها

أكملت لكم ،"اليوم أكملت لكم دينكم و أمتمت عليكم نعميت و رضيت لكم اإلسالم ديناو باجلملة فاألمر كما قال تعاىل
،بتمام النصر و تكميل الّشرائع الظّاهرة و الباطنة،األصول و الفروع،و هلذا كان الكتاب و السّنة كافيني كلّ الكفاية يف دينكم

أحكام الّدين و أصوله و فروعه،فكلّ متكلّف يزعم أّنه ال بد للناس يف معرفة عقائدهم و أحكامهم إىل علوم غري علم الكتاب و 
ه فهو جاهل مبطل يف دعواه قد زعم أنّ الّدين ال يكمل إال مبا قاله و دعا إليه،و هذا من أعظم الظلم و السّنة من علم الكالم و غري

 أي اخترته و إصطفيته لكم دينا كما و رضيت لكم اإلسالم دينا الظّاهرة و الباطنةو أمتمت عليكم نعميتالتجهيل هللا و رسوله،
 220تفسري السعدي ص "[دوا الذي مّن عليكم بأفضل األديان و أشرفها و أكملها ارتضيتكم له،فقوموا به شكرا لرّبكم و امح

  رعّيةرعّيةياسة الّشياسة الّشمسائل يف الّسمسائل يف الّس
LאK 

أيب"  حدثا سياسّيا مهّما يتمثّل يف استقالة أمريها السابق              عرفت اجلماعة الّسلفية للّدعوة و القتال يف اآلونة األخرية
 أماماملسلمني  ، و من أجل وضع       " أبو ابراهيم مصطفى       " و تعيني أمري جديد بدالً لُه و هو           " محزة حسان حطّاب      

 .ّصاحلالّصورة الّشرعّية هلذا احلدث أحببت أن أكتب هذه املسائل و اهللا نسأل أن يوفّقنا للعلم الّنافع و العمل ال
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و يبقى ...،فاحلمد هللا الذي اختار لنا خري دين و سّخر له علماء اهتّموا ببيان العقائد و العبادات و األخالق]طبعة دار ابن اهليثم/
 .و لئن شكرمت ألزيدّنكم هذا من شكر النعمةالواجب علينا أن نعطي هذه الثروة حقّها من الدراسة و التطبيق و

אאWאW
،قال ]رواه أمحد عن عبد اهللا بن عمر"[ال حيلّ لثالثة يكونون بفالة من األرض إالّ أّمروا عليهم أحدهم"قال رسول اهللا 

،و فيه دليل على أّنه يشرع لكل عدد بلغ ثالثة "إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤّمروا أحدهم"و لفظ حديث أيب هريرة:الشوكاين
فصاعدا أن يؤّمروا عليهم أحدهم ألنّ يف ذلك السالمة من اخلالف الذي يؤدي إىل التالف ،فمع عدم التأمري يستبّد كل واحد 

 يكونون يف فالة من برأيه،و يفعل ما يطابق هواه فيهلكون ،و مع التأمري يقلّ اإلختالف و جتتمع الكلمة،و إذا شرع هذا لثالثة
األرض أو يسافرون فشرعيّته لعدد يسكنون القرى و األمصار و حيتاجون لدفع التظامل و فصل التخاصم أوىل و أحرى ،و يف ذلك 

إذ الغرض من نصب اإلمام ].."9/157نيل األوطار [دليل لقول من قال أّنه جيب على املسلمني نصب اإلئّمة و الوالّة و احلكّام 
 تأمري الواحد يف اإلجتماع القليل العارض يف الّسفر تنبيها بذلك على فأوجب:"،قال بن تيمية]الغياث للجويين"[األّمةاستصالح 

 رأوا البدار إىل نصب اإلمام حقا،و تركوا بسبب إنّ أصحاب رسول اهللا:،قال اجلويين]28/390اجملموع [سائر أنواع اإلجتماع
دفنه خمافة أن تتغّشاهم هامجة حمنة،و ال يرتاب من معه مسكة أنّ الذّب عن احلوزة و النضال دون  و التشاغل به جتهيز الرسول اهللا 

حفظ البيعة حمتوم شرعا،و لو ترك الّناس فوضى ال جيمعهم على احلق جامع و ال يزعهم وازع و ال يردعهم عن اتباع خطوات 
ام و هللك األنام و توثّب الطغام و العواّم و ختّربت اآلراء املتناقضة و تفّرقت الشيطان رادع مع تفّنن اآلراء و تفّرق األهواء،لتبّتر النظ

 ].55الغّياث ص[اإلرادات املتعارضة
אאW؟א 

مري بأنفسهم يف مىت تؤول سلطة التأمري إىل الرعّية؟يتعّين على مجاعة املسلمني أن خيتاروا األ:"قال صاحب العمدة يف إعداد العّدة
 :حاالت منها

إذا فقد األمري املعّين من جهة اإلمام بقتل أو أسر أو عجز و مل يتمكّن املسلمون من مراجعة اإلمام و مل يكن هلم عّدة أمراء  .1
تعذر مراجعة اإلمام يشمل غياب اإلمام أو عدمه و كالم ابن قدامة أكثر وضوحا :78و قال ص–على الترتيب أو انتهوا 

 ".فإن عدم اإلمام مل يؤّخر اجلهاد"ال حيث ق
إذا شرع املسلمون أو طائفة منهم يف عمل من األعمال اجلماعية خاّصة التدريب و اجلهاد و مل يكن للمسلمني إمام كما  .2

يستدل و " فليؤّمروا"سلطة التأمري بقوله هو احلال يف زماننا فعلى املسلمني أن خيتاروا أحدهم لإلمارة و قد أعطاهم النّيب 
 و قد فاّتفقوا على تأمري خالد بن الوليد أيضا بفعل الصحابة يف غزوة مؤتة بعد مقتل األمراء الثالثة الذين أّمرهم النيب 

و فيه جواز التأمري يف :،قال ابن حجر] من صحيح البخاري4363،3063حديث رقم [ بصنيعهم هذارضي النيب
يؤخذ من حديث الباب أنّ من تعّين لوالية :، وقال ابن املنري] 7/513الفتح[–  أي بغري نّص من اإلمام–احلرب بغري تأمري 

و ال خيفى أنّ :و تعذّرت مراجعة اإلمام أنّ الوالية تثبت لذلك املعّين شرعا و جتب طاعته حكما،كذا قال إهـ،قال احلافظ
 ].بتصّرف56-55العمدة "[إهـ]6/180الفتح[مثله إذا اتفق احلاضرون عليه

و إذا مل يصادف الّناس قواّما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عّما يقتدرون عليه من دفع الفساد فإّنهم :ويينقال اجل
و قد قال بعض العلماء لو خال الزمان عن السلطان فحّق على قطّان -إىل أن قال-لو تقاعدوا عن املمكن عّم الفساد البالد و العباد

قرية أن يقّدموا من ذوي األحالم و النهى و ذوي العقول و احلجا من يلتزمون امتثال إشاراته و أوامره و كل بلدة و سكّان كل 
-387الغّياث[ينتهون عند مناهيه و مزاجره،فإّنهم لو مل يفعلوا ذلك ترّددوا عند إملام املهّمات و تبلّدوا عند إضالل الواقعات
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العمدة ص [ أمريها أحكام اإلمارة الّشرعّية من حيث الواجبات و احلقوقتنطبق على هذه اجلماعة و على:مثّ قال 2]388
 ].بتصّرف يسري59

אאWאW
فأّما اإلمارة على اجلهاد فهي :قال أبو يعلي:إذا علم أّنه من املواضع اليت جيب فيها التأمري حالة اجلهاد،لزم معرفة نوع هذه اإلمارة

 :كني و هي على ضربنيخمتّصة بقتال املشر
 .أن تكون مقصورة على سياسة اجليش و تدبري احلرب فيعترب فيها شروط اإلمارة اخلاّصة:أحدمها 
األحكام ص [أن يفّوض إىل األمري فيها مجيع أحكامها من قسم الغنائم و عقد الصلح فيعترب فيها شروط اإلمارة العاّمة:الثّاين 

 .3]،و كذا للماوردي39
W؟WJאאא

فمنهم من منع إعتمادا على أنّ اإلمامة تلزم من جهة اإلمام لزومها من جهة العاقدين و :إختلف العلماء يف اإلجابة على هذا السؤال 
 و مل يبد من أحد نكري عليه،و كافّة املسلمني،و منهم من أجازه اعتمادا على ما استفاض من خلع احلسني بن علّي نفسه عن اخلالفة

إذا آنس اإلمام يف نفسه نقصا يؤثّر يف اإلمامة فإنّ له أن يعزل نفسه و كذا إذا كان يف اعتزاله إطفاء لفنت :حتقيق يف ذلك أن يقال 
التخفّف من األعباء ،أّما إذا كانت إرادة اخللع جملّرد ]130-129  و الغّياثي1/27أنظر تفسري القرطيب[ثائرة و حقن لدماء املسلمني
فإن تيّسر للمسلمني غريه و مل يترّتب على إعتزاله مفسدة كان له ذلك ألّنه كما تلزمه اإلجابة إىل املبايعة :الدنوّية أو األخروّية ُنظر

تعّين عليه البقاء من البداية ال يلزمه اإلستمرار،و ألّنه و كيل املسلمني و للوكيل أن يعزل نفسه،أّما إذا ترّتب على إعتزاله مفسدة 
،قال القلقشندي يف مآثر ]حممد صالح الّصاوي/بتصّرف يسري من الوجيز يف فقه اإلمامة العظمى[إيثارا للمصلحة العاّمة على اخلاّصة

لع ألنّ إن خلع اخلليفة نفسه لعجز من القيام بأمور الّناس من هرم أو مرض و حنومها،فإذا خلع نفسه لذلك اخن:ة يف معامل اخلالفةقاإلنا
العجز إذا حتقّق وجب زوال واليته لفوات املقصود منها،و أّما إذا عزل نفسه لغري عجز و ال ضعف بل آثر الترك طلبا للتخفيف حّتى 

لزم اإلنعزال ألّنه كما أنه مل ت:أحدمها :ال تكثر أشغاله يف الدنيا و يّتسع حسابه يف اآلخرة ففيه ألصحابنا الّشافعّية و جهان يف التتّمة 
و لو كان عزل نفسه مؤثّرا ملا طلب منهم اإلقالة،و لو " أقيلوين:"ال ينعزل ألنّ الصّديق قال :اإلجابة إىل املبايعةال يلزمه الثّبات،و الثّاين

و الثاين ..أصّحها أّنه ال ينعزل ألن احلق يف ذلك للمسلمني :عزل نفسه من غري عذر من عجز أو طلب ختفيف ففيه ثالثة أوجه
إن مل يولّ غريه أو ولّى من هو دونه مل ينعزل و إن ولّى مثله أو :زل ألنّ إلزامه اإلستمرار قد يضّر به يف آخرته و دنياه،و الثالثينع:

 ]. أنظر هامش األحكام للماوردي1/65[أفضل منه ففي اإلنعزال وجهان
אאWאאW

                                                 
إن كنتم أعرضتم عن الشام و محايته أقمنا له سلطانا حيوطه و قال للسطان و أعوانه ..و عندما قدم التتار لغزو الّشام و تأّخر السلطان عن نصرة الّشام رحل إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية 2

 ].14/15البداية و النهاية إلبن كثري [وحيميه و يستغلّه يف زمن األمن 
ل يف حق كل مجاعة أو طائفة اتفقت  فاتفق اجلويين و ابن تيمية أّنه لو خال بلد عن السلطان أقام الّناس بأنفسهم من يلتزمون قوله و أمره،و هذا أيضا يترتّ– أي صاحب العمدة –قلت 

 ]. بتصّرف80العمدة ص [على القيام بأمور الّدين يف غيبة إمام املسلمني
يف بعض عموم الواليات و خصوصها و ما يستفيده املتولّي بالوالية يتلقّى من األلفاظ و األحوال و العرف و ليس لذلك حد يف الّشرع فقد يدخل يف والية القضاة :قال ابن تيمية  3

،و 304،و إلبن القّيم كالم كهذا يف الطرق احلكمّية ص ]28/68اجملموع .[األمكنة و األزمنة ما يدخل يف والية احلرب يف مكان و زمان آخر و بالعكس وكذلك احلسبة ووالية املال
 بإقامة احلدود اليت فيها إتالف مثل قطع يد الّسارق و عقوبة احملارب و حنو ذلك،وقد و إذا كان كذلك فوالية احلرب يف عرف هذا الزمان يف هذه البالد الشامّية فنّص:قال ابن تيمية 

و غري ذلك ّمما هو ...يدخل فيها من العقوبات ماليس فيه إتالف كجلد السارق و يدخل فيها احلكم يف املخاصمات و املضاربات و دواعي التهم اليت ليست فيها كّتاب و شهود
كبالد املغرب ليس لوايل احلرب حكم يف شيء،إّنما هو منفّذ ملا يؤمر به متولّي القضاء،وهذا اتّبع السّنة القدمية و هلذا أسباب من املذاهب و العادات مذكورة يف معروف،و يف بالد أخرى 

 ].28/69[غري هذا املوضع
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 خيرب هذه احلقائق إىل أّنا نشترط اإلمجاع يف اخللع و أّنا ال نشترطه يف القد و هذا زلل عظيم،فإنّ و قد ذهب بعض من مل:قال اجلويين
[  العقد من اعتبار الشوكةاحلاجة قد ترهق إىل اخللع و لو انتظر وفاق اآلفاق ألتسع اخلرق و عظم الفتق،نعم ال بد يف اخللع و

 الشوكة -2 أهل احللّ و العقد دون االخنالع ،-1:من ثالثة شروط عند اخللعال بد :،قال حمّمد بن حامد احلسين]123الغّياثي
 ].-بتصّرف-الطريق إىل اخلالفة[ اإلمام البديل-3ملقاتلة الباغي،
אאWאW 

 أو انعزل تعّيّن على أهل احللّ و العقد أن إختيار أهل احللّ و العقد هو الطريق األصلي النعقاد اإلمامة عند أهل السّنة،فإذا مات اإلمام
 ].الوجيز للّصاوي[يعقدوا البيعة باإلمامة ألصلح من توفّرت فيه شروطها من املسلمني

؟אאW
لفاظ الفقهاء يف و أهل احللّ و العقد هم العلماء و الرؤساء الذين يرجع الّناس إليهم يف احلاجات و املصاحل العاّمة،و قد إختلفت أ

أنظر هناية احملتاج للرملي ص [التعبري عن هذا املعىن،و قد ذكر النووي أّنهم العلماء و الرؤساء ووجوه الّناس الذين يتيّسر اجتماعهم
هم و هم األفاضل املستقلّون الذين حّنكت...إنّ عقد اإلمامة هو اختيار أهل احللّ و العقد:،قال اجلويين]،و الوجيز للّصاوي390

 ].82 الغّياثي[فيمن يناط به أمر الرعّيةالتجارب و هذّبتهم املذاهب و عرفوا الصفات املرعّية 
قد يبدو غريبا أن يوكل اإلسالم أمر اختيار اإلمام إىل طائفة معّينة هي أهل احللّ و :وجه قصر إختيار اإلمام على أهل احللّ و العقد
 لكن هذه الغرابة تتبّدد إذا علم أنّ الغاية هي تعيني قدوة و ختّير أسوة و عقد إمامة العقد،و ال جيعل ذلك إىل األّمة بأسرها ،و

عاّمة،فما مل يكن املتخّير عاملا بصفات من يصلح هلذا الشأن متأّهال  بعدالته و علمه و كفايته للقيام هبذه املهّمة ألوشك أن يضع 
اختياره ألنّ معرفة مراتب األئّمة و التخيري من بينهم ليس من شأن العواّم و ال من األمر يف غري حملّه،و أن جيّر على األّمة ضرارا لسوء 

 ].81-80الوجيز [ال ُيعّد من أهل البصائر
אאWאאאW

وائف عدد أكمل البّينات يف ذهب بعض العلماء إىل أنّ اإلمامة تنعقد ببيعة اثنني من أهل احللّ و العقد و اشترط ط:قال اجلويين 
و هذه ..الشرع و هو أربعة،و ذهب بعض من ال يعّد من أضراب األصولّيني إىل اشتراط أربعني و هو عدد اجلمعة عند الّشافعي 
و هو أنّ املذاهب ال أصل هلا من مآخذ اإلمامة،و أقرب املذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر و هو املنقول عن شيخنا أيب احلسن

إلمامة تثبت مببايعة رجل واحد من أهل احللّ و العقد ،ووجه هذا املذهب أّنه تقّرر أنّ اإلمجاع ليس شرطا يف عقد اإلمامة مث مل ا
يثبت توقيف على عدد خمصوص،و العقود يف الشرع يتوالّها عاقد واحد و إذا تعّدى املتعّدي على واحد فليس عدد أوىل من عدد و 

فالوجه عندي يف ذلك :،مثّ قال ]87-86 الغّياثي[يل على عدد مل يثبت العدداثبات خمصوص،فإذا مل يقم دلال وجه يف التحكيم يف 
،و قال ص ]87 ص الغّياثي[ شوكة ظاهرة و منعة قاهرةأن نعترب يف البيعة حصول مبلغ من األتباع و األنصار و األشياع حيصل هبم

دد و العدد و اعتضدت و تأّيدت باملّنة و استظهرت بأسباب اإلستيالء و اإلستعالء فإذا تأكّدت البيعة و تأطّدت بالشوكة و الع:"88
فإذ ذاك تثبت اإلمامة و تستقّر،و تتأكّد الوالية و تستمّر،و ملّا بايع عمر مالت النفوس إىل املطابقة و املوافقة و مل يبد أحد شراسا و 

إنّ الشوكة ال بد من رعايتها و ّمما يؤكد ذلك اّتفاق العلماء قاطبة على ...مشاسا و تظافروا على بذل الطّاعة على حسب اإلستطاعة
أنّ رجال من أهل احللّ و العقد لو استخلى مبن يصلح لإلمامة و عقد له البيعة مل تثبت اإلمامة،و سبب تعلّقي بذلك أنّ مثل هذا لو 

ه القضّية اليت وصفتها و ظهر اعتبار وصف الشوكة، فلنتبع قّرر مل تستتب منه شوكة و مل تثبت به سلطة ،فقد كانت البيعة على هذ
إن بايع رجل واحد مرموق كثري األتباع و األشياع مطاع يف قوم و كانت بيعته تفيد ما أشرنا إليه انعقدت اإلمامة،و :ذلك و نقول 

يس شرط إجتماع و ال احتكاما بعدد و ال قد تبايع رجل ال تفيد مبايعته شوكة و مّنة قهرية فليست لإلمامة استقرار،و الذي أجزته ل
و لكّني أشترط ..ّنما اظطربت املذاهب يف ذلك لوقوع البيعة أليب بكر مبهمة من غري اختصاص بعدد إقطعا بأنّ بيعة الواحد كافية و
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 أبو لون اإلمام بعد رسول اهللاو أّما قول الرافضي أّنهم يقو:"،قال ابن تيمية"أن يكون  املبايع ّممن تفيد مبايعته ُمّنة و اقتهارا إهـ
،و لو قّدر أنّ عمر و طائفة معه بايعوه و امتنع سائر .. برضى أربعة،فيقال له ليس هذا قول أئّمة السّنة  مببايعة عمر بكر 

بن عبادة ألن الصحابة عن البيعة مل يصر إماما مبوافقة مجهور الصحابة الذين هم أهل القدرة و الشوكة ،و هلذا مل يضّر ختلّف سعد 
ذلك ال يقدح يف مقصود الوالية ،فإنّ املقصود حصول القدرة و السلطان الذين هبما حتصل مصاحل اإلمامة و ذلك قد حصل مبوافقة 

فإذا بويع بيعة حصلت هبا القدرة و السلطان صار إماما ،و هلذا قال أئمة السّنة من صار له قدرة و سلطان يفعل هبا :و قال ..اجلمهور
د الوالية فهو من أويل األمر الذين أمر اهللا بطاعتهم ما مل يأمروا مبعصية اهللا،فاإلمامة ملك و سلطان،و امللك ال يصري ملكا مقصو

فمن قال يصري إماما مبوافقة واحد أو اثنني أو اربعة  ..مبوافقة واحد أو اثنني أو أربعة إالّ أن تكون موافقة هؤالء تقتضي موافقة غريهم
منهاج [وي القدرة و الشوكة فقد غلط كما أنّ من ظّن أنّ ختلّف الواحد و اإلثنني و العشرة يضّر فقد غلطو ليس هم ذ

 .و هلذا وجب نصب اإلمارة يف أقصر مّدة و أقلّ اجتماع إهـ:72،و قال ص ]1/141السّنة
قال ] نقال عن الوجيز7األحكام ص[العقد أّما اختيارها بأهل احللّ و العقد فال تنعقد إالّ جبمهور أهل احللّ و :قال أبو يعلي

و من تابعهما من ]58املنتقى من منهاج اإلعتدال للذهيب [و ابن تيمية]23األحكام [املختار من ذلك ما ذهب إليه أبو يعلي :الّصاوي
وقت نفسه أصحاب انعقادها جبمهور أهل احللّ و العقد الذين تدلّ بيعتهم على رضا مجهور املسلمني هبذه اإلمامة ،و هم يف ال

الوجيز [الشوكة و الغلبة اليت ال تتّم مقاصد اإلمامة إالّ هبا إذ ال خيفى أنّ يف اشتراط اإلمجاع عّنات و يف اإلكتفاء  بالواحد تفريط 
ت له  صّح،يقول اجلويين ّمما يقطع به أنّ اإلمجاع ليس شرطا يف عقد اإلمامة باإلمجاع و الذي يوّضح ذلك أنّ أبا بكر 4]بتصّرف

البيعة فعقد و حكم  و أبرم و أمضى و جّهز اجليوش و عقد األلوية و جّر العساكر إىل مانعي الزكاة و جىب األموال و فّرق منها و مل 
ينتظر من تنفيذ األمور إنتشار األخيار يف أقطار خطّة اإلسالم،و تقرير البيعة من الذين مل يكونوا يف بلد اهلجرة و كذلك جرى األمر 

 ].85الغّياش [إمامة اخللفاء  األربعةيف 
אאWאW

 :يشترط لصّحة البيعة على اإلمامة مجلة شروط نوجزها فيما يلي 
 .أن جتتمع يف املرّشح شروط اإلمامة فإن مل يتيّسر ذلك قّدم األمثل فاألمثل،و األمثل يف كلّ زمان حبسبه .1
 .و العقد فال عربة ببيعة غريهم من الدمهاء و العاّمةأن يعقدها لإلمام أهل احللّ  .2
قبول املبايع،ألنّ البيعة عقد يعتمد على الرضا ،فإن امتنع مل تنعقد ومل جيرب إالّ أن يتعّين هلا فيجب قبوله بال خالف و جيرب  .3

 .عليها على الصحيح
 .أن ال تكون قد سبقت بيعة إلمام آخر قبله .4
 ].74-73الوجيز للّصاوي[تاب و السّنة و إالّ كانت منعدمةأن تكون البيعة على أساس الك .5

                                                 
يف شرح حديث استشارة عمر ملن معه عندما قدم الشام فوجد الطاعون قد وقع هبا،  رأي األغلبية يفيد الترجيح، وهذا ما ذكره ابن حجر : - حفظه اهللا -قال صاحب العمدة 4

 .وقد سبق احلديث بتمامه
وفيه الترجيح باألكثر عددا واألكثر جتربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من املهاجرين واألنصار، فإن [قال ابن حجر يف فوائد هذا احلديث 

 وإضافة إىل استدالل ابن حجر حبديث شورى عمر يف الطاعون على أن الكثرة ]...10/190فتح الباري ]موع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من املهاجرين واألنصارجم
َوَمالَ النَّاُس َعلَى َعْبِد الرَّْحَمِن «: ِملْسَور بن َمْخَرمة قالفقد ورد يف حديث البخاري عن ا. تفيد الترجيح، عندي دليل آخر وهو قصة مبايعة عثمان بن العفان باخلالفة رضي اهللا عنه

ففي هذه القصة توفر . »ُهْم َيْعِدلُونَ ِبُعثَْمانَُيَشاِوُروَنُه ِتلَْك اللََّياِلي ـ إىل قوله ـ فَلَمَّا اْجَتَمُعوا َتَشهََّد َعْبُد الرَّْحَمِن ثُمَّ قَالَ أَمَّا َبْعُد َيا َعِليُّ ِإنِّي قَْد َنظَْرُت ِفي أَْمِر النَّاِس فَلَْم أََر
الشرطان اللذان أشرت إليهما يف اعتبار رأي األغلبية، وهو أن يكون يف أمر اجتهادي ال نص فيه، وأن األمري مل َيُبّت برأيه ووكل األمر إىل أهل الشورى ففي هذه القصة مل يبت 

ومتت بيعة عثمان على ) ِإنِّي قَْد َنظَْرُت ِفي أَْمِر النَّاِس فَلَْم أََرُهْم َيْعِدلُونَ ِبُعثَْمانَ(لداللة من احلديث هو قول عبد الرمحن بن عوف وموضع ا.  برأيه وَوكَلَ إليهم االختيارعمر 
 .. .هذا
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אאW من بني – أي أهل احلل و العقد -إذا تعّين هلم:بيعة أهل احللّ و العقد تنوب عن بيعة العاّمة،قال أبو يعلي 
قدت له اإلمامة ببيعتهم و لزم كافّة األّمة اجلماعة من أّداهم اجتهادهم إىل اختياره و عرضوها عليه فأجاب إليها بايعوه عليها و انع

أنظر [،و تسّمى هذه بيعة اإلنعقاد و هي فرض على الكفاية]7 و املاوردي ص24األحكام [الدخول يف بيعته و اإلنقياد لطاعته
 ].الوجيز للّصاوي

אאW؟אאא
ؤلفي األحكام السلطانّية املاوردي و أيب يعلي اتفقا على أّنه ال يلزم أن يعرف كلّ مسلم اإلمام بعينه و امسه  إنّ م:قال صاحب العمدة 

فإذا : إالّ أهل احللّ و العقد الذين تقوم هبم احلّجة ،أّما ما يلزم  الكافّة فهو أن يعرفوا أنّ اخلالفة آلت إىل مستحقّها،قال املاوردي
دها إّما بعهد أو اختيار  لزم كافّة األّمة أن يعرفوا إفضاء اخلالفة إىل مستحقّها بصفاته و ال يلزم أن يعرفوه بعينه أفضت اخلالفة ملن تقلّ

للزمت اهلجرة إليه و ملا جاز ختلّف األباعد و ألفضى ذلك إىل خلّو األوطان و لصار من العرف خارجا و بالفساد و إالّ و امسه 
و ال جيب على كافّة الناس معرفة اإلمام بعينه و امسه إالّ من هو من أهل اإلختيار الذين تقوم هبم :،و قال أبو يعلي ]15ص[عائدا

 .إهـ]27ص[احلّجة و تنعقد هبم اخلالفة
אW

 فمصاحل بين آدم ال تتم إّآل باإلجتماع حلاجة بعضهم إىل بعض،و عند اإلجتماع ال بد من شريعة تنظّم..اإلنسان مدين بطبعه .1
 .أمورهم و تفصل خصوماهتم،و البد من قائد يشرف على تنفيذ هذه الشريعة على الشريف و الضعيف

 بّينت كل ما يتعلّق بالعقائد و العبادات و املعامالت، و من ضمن مابّينته الشريعة اإلسالمّية – كتابا و سّنة –نصوص الّشريعة  .2
 .و اإلستنباطأحكام اإلمامة ،و تناول العلماء هذه النصوص بالشرح 

عصر النبّوة،تتّضح فيها تطبيقات متعّددة تبعا إلختالف ل السياسّية املتعلّقة بقيادة األّمة قيادة راشدة تعترب امتدادا سّنة الصحابة  .3
 .األحوال مع احتاد منهج احلكم

 .تشريع السياسي ألهل السّنة بشروح أئّمة السّنة هي مصادر ال الصحيحة و سّنة الصحابةكتاب اهللا تعاىل و سّنة النّيب  .4
كما أنّ لنظام احلكم يف األّمة أثر بعيد ..سالمة املنهج السياسي من أعظم الغايات،و سالمته اختبار حقيقي لسالمة منهج األّمة .5

 ...يف استقرار اجملتمع و سالمة سريه
األحكام السياسّية،و ما يتعلّق بالسياسة من الواجبات الكفائّية اهتمام علماء املسلمني و دعاهتم بنشر ما كتبه الّسلف يف  .6

الشرعّية،فاجلهل هبذا اجلانب له ضرر كبري على املسلمني خصوصا مع اهلجمة الشرسة على اإلسالم يف هذا اجلانب و تغييب دور 
 .الشريعة فيه

 .الّة و القضاةو لذلك قال العلماء بوجوب نصب األئّمة و الو..لّدنيا إالّ بوالية شرعّيةلال قيام للّدين و ال  .7
 .أوجب النّيب صلّى اهللا عليه و سلّم التأمري يف سفر الثّالثة تنبيها على سائر أنواع اإلجتماع .8
 و من وقع عليه – اجملاهدين – و تعّين اجلهاد تؤول سلطة التأمري إىل املسلمني – كحال زماننا –عند خلو الّزمان من اإلمام  .9

 طاعته حكما أي تنطبق على هذه اإلمارة أحكام اإلمارة الشرعّية من حيث احلقوق و اإلختيار تثبت له الوالية شرعا و جتب
 .الواجبات

عموم الواليات و خصوصها و ما يستفيده املتولّي ،يتلقّى من األلفاظ و األحوال و العرف،و خيتلف باختالف األزمنة و  .10
 .األمكنة

 أحكام اإلمارة العاّمة كقسم الغنائم و عقد الصلح و  بعض إىل األمري يفّوض فيها– خلّو اإلمام –إمارة اجلهاد يف هذا الزمان  .11
 .إجراء األحكام
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و عليه جيوز له طلب اإلقالة بعد قبوله العقد،ما مل يترتب على ذلك ..اإلمامة عقد بني طرفني،و اإلمام وكيل عن املسلمني  .12
 . مع تعيني اإلمام البديلمفسدة،و تقدير ذلك ألهل احللّ و العقد مع اعتبار الشوكة و املصلحة

اختيار أهل احللّ و العقد هو الطريق األصلي إلنعقاد اإلمامة عند أهل السّنة،و هم العلماء و الرؤساء ووجوه الّناس الذين  .13
 ..حّنكتهم التجارب و هذّبتهم املذاهب و عرفوا صفات من تناط به اإلمامة،و تفيد بيعتهم موافقة اجلمهور

عقد تنوب عن بيعة العاّمة كما أّنه ال يلزم العاّمة معرفة اإلمام بامسه و عينه،إّنما ذلك ألهل احللّ و العقد الذين بيعة أهل احللّ و ال .14
 .تنعقد ببيعتهم اإلمامة

 .ال يضّر ختلّف القليل)اجلمهور(يف حالة مبايعة أهل الشوكة .15
اإلمامة لإلمام ووجب عليه مباشرهتا  يف إطار على النحو الشرعي فقد انعقدت )اجلمهور(إذا متّت البيعة من أهل الشوكة .16

 .الّصالحيات املخّولة له
W

و أهل احلل و العقد نّواب عن عموم ..اإلمام وكيل عن املسلمني يف حفظ الّدين على أصوله املستقّرة و سياسة الدنيا به .1
هللا يف حتّري األمثل فاألمثل يف كلّ زمان حبسبه كما األّمة يف العزل و اإلختيار،و عليه وجب على أهل احللّ و العقد تقوى ا

أن يكون والؤهم للحق،و أن ال يعقد الوالء و الرباء على األشخاص،قال ابن )املسلمون و أهل احلل و العقد(على اجلميع
الة من يواليه و ليس على أحد أن يأخذ على أحد عهدا مبوافقته على كل ما يرد و موا:"تيمية عن العهد بني املعلّم و تلميذه

معاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكزخان و أمثاله الذين جيعلون من وافقهم صديقا واليا و من خالفهم 
و لكن حيسن أن يقول لتلميذه عليك عهد اهللا و ميثاقه أن توايل من واىل اهللا :"،و قال أيضا]28/16اجملموع "[عدّوا باغيا 

ادى اهللا و رسوله و تعاون على الرب و التقوى و ال تعاون على اإلمث و العدوان،و إذا كان احلق و رسوله و تعادي من ع
ن اجملاهدين يف سبيل اهللا تعاىل الذين تنصر الباطل فمن التزم هذا كان ممعي انصرين باحلق،و إن كنت على الباطل مل 

 ].21-28/19اجملموع ["يريدون أن يكون الدين كله هللا و تكون كلمة اهللا هي العلياإهـ
على اجلميع التزام العدل و اإلنصاف عند تقييم األشخاص و أعماهلم فالكالم يف الّناس و ما يصدر عنهم جيب أن يكون  .2

 .ال جيرمّنكم شنآن قوم على أالّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ ; ﴿:بعلم و عدل و اخالص قال تعاىل
فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ و يوم مات أّمد إالّ رسول قد خلت من قبله الرسل أّمة اإلسالم تقرأ يف القرآن ﴿و ما حم

 و مات اخللفاء "..من كان يعبد حمّمدا فإنّ حمّمدا قد مات و من كان يعبد اهللا فإنّ اهللا حّي ال ميوت:" قام صّديق هذه األّمة و قال
احلق أكرب من األشاص و .. و هدي السلف دوها كتاب اهللا و سّنة رسوله الّرشدون  و اإلسالم باق و أّمة اإلسالم ماضية حي

التنظيمات و األّمة اليت تتمحور حول أشخاص تزول بزواهلم،فالواجب دوما التعاون و السعي حنو األفضل و تقدمي مصلحة 
فالواجب التعاون .. أن يكون رأسا يف الباطل تقدمي املصلحة العاّمة على اخلاّصة،و ألن يكون اإلنسان ذنبا يف احلق خري من..اإلسالم

 .على خدمة اجلهاد و اجملاهدين﴿و لينصرنّ اهللا من ينصره إنّ اهللا لقوّي عزيز﴾
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PP  
  احلمد هلل و صلّ اللهمّ على حممّد و آله و صحبه و سلّماحلمد هلل و صلّ اللهمّ على حممّد و آله و صحبه و سلّم

  اجلماعة السّلفيّة للدّعوة والقتالاجلماعة السّلفيّة للدّعوة والقتال
 جملس أهل احلل و العقد

                              .   01/24: الديوان رقم 
 

 ـ قال النيب صلى اهللا عليه  59ـ النساء اآلية..)  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم(قال اهللا تعاىل 
صحيح رواه أبو داود عن العرباض بن سارية رضـي          ـ  .. ) و أوصيكم بالسمع والطاعة  و إن تأمرعليكم عبد حبشي           : ( و سلم   
 .اهللا عنه 

وإن من .. إن اجلهاد باعتباره أداة إلقامة  الواليات الدينية ال يتحقق إال بالقوة واإلمارة ؛ والشك أن القوة تكمن يف اإلجتماع 
قوهتم مع نبذ الفرقة واإلختالف ،و املقصود مقاصد اجلماعة السلفية للدعوة و القتال مجع املسلمني على كلمة سواء و احملافظة على 

 .من اإلجتماع تنسيق اجلهود إلقامة عمل مجاعي يهدف إىل إقامة  شرع اهللا 
و على هذا ) 24انظر امليثاق ص( إن من مهام جملس أهل احلل والعقد مراقبة أمري اجلماعة السلفية للدعوة و القتال و حماسبته 

و خالل اجللسات قدم أمري اجلماعة السلفية للدعوة و القتال أبو محزة حسان حطاب استقالته األساس متّ اجتماع جل األعيان، 
 .للمجلس و أصر عليها بعد مراجعته 

ما زاد على النصف يف حالة ما إذا طرأ على األمري ( بناء على نص امليثاق من أن مهمة رئيس األعيان مجع كل أفراد اجمللس أو جلهم 
و بناء على أن جل األعيان حاضرون ) 24امليثاق  ص(هام اجمللس تنصيب أمري اجلماعة و عزله مبوجب ذلك ، و أن من م) طارئ 

 .باشر اجمللس دراسة اإلستقالة و متت املوافقة عليها 
لى ما فال جيوز شرعا و عقال أن  تبقى اجلماعة بغري إمارة ، و بناء ع) 20ص(بناء على أن حكم اإلمارة الوجوب كما نص امليثاق 

عني جملس أهل احلل و العقد أبا إبراهيم مصطفى أمريا على اجلماعة السلفية للدعوة و القتال و ) 24ص(سبق  اإلشارة إليه يف امليثاق 
، و ) 24ص(قدمت له البيعة الشرعية من طرف األعيان احلاضرين  علما أن بيعتهم ملزمة ألفراد اجلند كما هو منصوص يف امليثاق 

لس أهل احلل و العقد كل اجملاهدين املنضوين حتت راية اجلماعة السلفية للدعوة و القتال إىل السمع و الطاعة يف عليه يدعو جم
 .املعروف و التعاون على الرب و التقوى 

  ] 6ائدة اآليةامل["و تعاونوا على الرب و التقوى و ال تعاونوا على اإلمث و العدوان  و اتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب:"  قال تعاىل
 :أعيان اجلماعة السلفية  احلاضرون 

أبو مصعب عبد الودود رئيس فرع التصنيع للجماعة ـ أبو حممد عبد الناصر  رئيس اهليئة العسكرية للجماعة   :  أعيان املنطقة الثانية
اعة ـ أبو الرباء أمحد رئيس اهليئة القضائية و ـ أبواهليثم  حيي أمري املنطقة الثانية ـ أبو عمر عبد الرب رئيس اهليئة اإلعالمية  للجم

 .الشرعية  للجماعة ـ أبو زكرياء رئيس اهليئة الطبية  للجماعة ـ أبو اهلمام عكاشة   ـ أبو العباس عثمان قاضي املنطقة 
أسامة : ب اإلعتصامـ أعيان املنطقة السادسة كتائ،ـ أبو بصري يوسف السويف ـ أبو إبراهيم مصطفى : ـ أعيان املنطقة اخلامسة 

أبو عبد اجلبار  ـ أبو عبد  الرمحان الطاهر رئيس اهليئة العسكرية للمنطقة ـ أبو سعيد قاضي املنطقة   ـ أبو داود موسى 
 .أبو العباس خالد ـ أبو اهلمام مصطفى ـ أسامة أبو عبد الواحد:   أعيان املنطقة التاسعة،أمريكتائب اإلعتصام 

  هـ1424ثاتية  مجادى ال18: حرر يوم 
 جملس األعيان



      
      

 א@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@þa@ÉîiŠ@@ÞČëþa@†‡ÈÛaÞČë1425K    29

و رأيت حال اجملاهدين نصرهم اهللا و قد ..تأّملت حال اجلهاد اليوم فوق األرض،و كيف يشكو قلّة األعوان و كثرة اخلذالن
ر  ميسكون بالعهد بعد أن قلّ الزاد و تنكّ...اجتالتهم قوى الكفر و الرّدة و العمالة،فطوردوا و تشّردوا و تفّرقوا فوق اجلبال

 ...العباد،و طال الطّريق و عّز الّرفيق
 مثّ قلّبت النظر إىل عموم املسلمني و هم أّمة املليار و كيف تقاعسوا عن تلبية نداء اجلهاد الذي مأل اآلفاق،و طرحـت يف                       

 !..ُترى لو استجاب مائة ألف من هذا املليار هلذا الّنداء أفيبقى للكفر أثر فوق األرض ؟:نفسي هذا السؤال
 :و تزامحت هذه األحاسيس فصغت يف ذلك كالما و كتبت هذه األبيات..اشت يف نفسي هذه املشاعرج
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 .أي تقطّعت:  ُمزِّعْت5
 . أي مات فاستكانوا و خضعوا6
 .أي خراب:  يباب7
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 .أي إعترض هلم و تقابل معهم: إنربى 8
 .أي ما أخافها:  ما هاهلا9

 . بلعام منوذج حي لعلماء السوء املوالني للطواغيت املعادين للجهاد و اجملاهدين10
 ".اجلواب ما ترى ال ما تسمع:" و هو تلميح ملا رّد به أحد أمراء املسلمني حني هّدده ملك من ملوك النصارى فرّد عليه جوابا كتب فيه11
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فلن أنس ما حييت ، دموعك اليت مل جتف .. أنسى إن 

 ..أبدا منذ اعتقايل 
رغم .. ويف كل زيارة تذرفني املزيد على شبك الزيارة 

 ..ابتساميت اليت ال تغيب عند لقياك 
أن دموعك هينة علي أو .. أماه ال خيطر ببالك حلظة 

 .. كال .. ليست بعزيزة لدي 
 ..ري بك فقد عرف البعيد والقريب حيب لك وب

.. ولكن قد عرفّتك يا أماه مرارا أن دين اهللا أعز علينا 
وهذا يا أماه هو عذري .. وتوحيد اهللا أحب إلينا مجيعا 

.. إن كنت سببا يف املزيد من دموعك وأحزانك 
فقد قلت لك مرارا وتكرارا ، أنين خلف .. فاصربي 

هي دين اهللا وتوحيده .. هذه القضبان ألجل دعوة غالية 
 ..  وكفى هبذا وسام فخار على جبينك يا أماه ..

.. أراك تقطعني الفيايف ألجل زياريت بني الفينة واألخرى 
وعندما يطول انتظارك خلف أسوار السجن ، تسمعني 
ثرثرة النساء حول قضايا أبنائهن أو أزواجهن أو إخواهنن 

أكثرها يدور بني السرقة واالغتصاب واملخدرات ، .. 
فتأملي كم هي حقرية ساقطة ..  وغريها والسلب والقتل

تلك القضايا الدنيوية اليت تزج بأهلها  سنينا طواال ، 
فتقطع األرحام ، وتفرق بني األحباب ، وتستجلب الفنت 

 ..أو شهوة ساقطة زائلة .. ألجل دنيا فانية .. العظام 
فقد عرفتك مرارا بطبيعة قضيتنا .. أما حنن يا أماه 
 ورفعة وفخار ، يف زمان جثا فيه أكثر وهتمتنا ، هتمة عز

الناس ، وختاذلوا عن نصرة الدين ، وطأطؤوا الرؤوس 
جلالديهم ، وقنعوا بعيش ذليل ، ورضوا بصمت خيلصهم 

فال بد أن تشمخي وتفخري .. من تكاليف هذه الطريق 
وتسأليه سبحانه .. هبذه املنحة اليت اصطفانا اهللا هلا 

لقد أفهمتك أننا نعين ما .. م الثبات والقبول وحسن اخلتا
إذ ) .. ال إله إال اهللا ( نقول حني نسمي قضيتنا  ب

 .. عندنا ما نقول على ذلك 
وكثريا ما تعمدنا أن نعلن ذلك أو خنطه على أبواب 

جلعله مدخال .. مهجعنا ، أو يف أوراق السجن وبطاقاته 
لدعوة من يستغرب هذه التهمة ويستهجنها من عساكر 

( وهل .. حني يبادر بالقول .. باطه وغريهم السجن وض
 هتمة ؟؟ ) ال إله إال اهللا 

 ..كذا يزعمون ) .. ال اله إال اهللا ( كلنا نقول 
فنشرح هلم أن هلذه الكلمة العظيمة تكاليف ولوازم 

وأهنا حتوي أمورا عظيمة تثبتها وأخرى تنفيها .. وشروط 
 ..لك بل يف حتقيق ذ.. وأن الشأن ليس يف قوهلا .. 

مث نبني هلم كيف أهنم يعملون ليل هنار على هدم هذه 
وكيف أهنم جند .. الكلمة وما حتويه من أركان عظام 

ألعدائها ، حرب عليها وعلى أهلها وأوليائها فأنا ينفعهم 
هلا جند .. فهذه الكلمة العظيمة .. مع ذلك التلفظ هبا 

. .جياهدون من أجلها ، ويبذلون هلا مهجهم وأعمارهم 
من أجلها يسجنون ، ويف سبيلها وسبيل حتقيقها وإقامة 

LLאאFFאאKEKE

  ......اه اه ــــــــــــــــــــــــأمأم          
  ......بكي لدين بكي لدين أأ                    

 ......ي ي ــــــــــــما عليه بواكما عليه بواك                                              

3 
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وحنن حنتسب أنفسنا أن .. شرعها ، يبتلون ويعذبون 
 ..جيعلنا اهللا منهم 

كما أن هلا أعداءا وخصوما ؛ ينصرون ما ناقضها 
واحلرب .. وعارضها من شرع الطاغوت ودين الكفار 

يقان فهم فر.. مذ خلق اهللا اخللق بني الطائفتني مستعرة 
 ..خصمان اختصموا يف رهبم .. خيتصمون 

..  فمنهم من يطأطئ رأسه حني يسمع هذا وحنوه 
مث يتعذر بالرزق واألوالد .. ويعترف بالواقع املرير 

فننكر عليهم بإبطال تلكم األعذار .. وحنوها من األعذار 
أمل حيذر اهللا .. اليت يقارفون بسببها  الشرك وينصرونه .. 

إن من أزواجكم وأوالدكم : (( يقول تبارك تعاىل و
؟  أومل يقل  سبحانه … )) عدو لكم فاحذروهم

قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس : (( وتعاىل 
واحلجارة عليها مالئكة غالظ  شداد ال يعصون اهللا ما 

 . ))أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
ومنهم من تأخذه العزة باإلمث ويستكرب ويصر على باطله 

ال عجب أن يضيق أعداء اهللا ذرعا هبذه الدعوة و.. 
 .. العظيمة ، اليت تعريهم وتعري أرباهبم الزائفني 

وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب : (( فقد قال تعاىل 
الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا 

  ))هم يستبشرون
.. وال عجب أن يغتاظوا إذا شرحنا هلم هتمتنا كذلك 

إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا : ((فقد قال تعاىل 
  )) .يستكربون

لقد شرحت لك كثريا عن طبيعة ..سالم عليك يا أماه 
.. هذه الطريق وأهنا طريق الرسل وأتباعهم وحواريهم 

 ؟؟ ..فعالم تكرار البكاء وذرف الدموع 
لن أنس دموعك وأنت تودعينين يف زيارتك يل يف عيد 

من خلف شبك الزيارة فال تظين  يا .. ى املبارك األضح

أّم أين البتساميت الدائمة، ال أقدر أحزانك أو أستشعر 
 ..كال فليس األمر كذلك .. أشجانك 

بل أمنييت أن تتناسي أمر سجين ، وأن توجه تلك الدموع 
ويومها .. واألحزان واألشجان ملا هو أغلى وأمسى 

 :أخرجت لك قصيديت اليت مطلعها 
ال تـبكين أمـاه وابـك بلوعة         

 ديـناً جـرحياً ما عليه بــواكيا 
ما كنت يومـا رغم حبسي جاثيا        

  ربـي أستطـيب عـذابيافألجل
    مذلـٍة حيـاة خري من فالسجن

  حياتـيا نـذرت قـد لـريب وأنا      
  دعـويت يل حبابٍس ليس والسجن

   ريـاأنوا مبطفـئ ليـس والقيد      
   سالسـلي برغم حر هـاهنا أنا

          فؤاديـا ربوع يشـجي ورنينها       
   قيودنـا ودون حـر هـاهنا أنا

                   للخيانة جاثيـا ُيطأطئ شـعٌب      
    

 .. إىل آخر األبيات  
وانا أراوغ يف ،تذكرت دموعك على شبك الزيارة 

.. والدي تارة وعن شجرياته عن .. أسئليت  ميينا ومشاال 
كي .. هنا وهناك .. وعن صغاري ومشاغباهتم وأحيد 

فإذا ما حدت إىل الطاغوت أو . أنسيك شجون احلبس 
بعض أذنابه ، عضضت على شفتيك وأشرت ؛ أن كف 

 !! ال يسمعوك 
أوما أخربتك  ؟؟.. أو حناذر .. أماه من أي شيء  خنشى 
 فلله !.. ما مل يسمعوهقفلم يب؟..أننا قد أشبعناهم مساعا

 ..بني تلك الدموع .. در ابتسامتك 
 .عاصم … واسلمي البنك احملب األسري 
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 ..وهذه أبيات أهديها إليك  
@B@º‹u@µÏ‹ÈmcB@

 ومن فؤادي بل من نزف شرياين)     من عتمة السجن بل من نور إمياين (
 )  األيام  أكفاينأعددته  يف  غد(  أخـط  دعويت  بدمي  على   ورق       

   أتعرفـني  جـرمييت  يا  أم  أو هتمي     تلك اليت من أجلها زجوا جبثماين
   ومزقوا جسدي  من بعد ما   يئسوا         عن دحر دعويت أو من نزع إمياين
   ألنين عشـت  ال  أرضـى  بطاغية       وال أذل   لطـاغوت    وخوان

        من بطش  جالدهم أو ظلم سجان  ألنين لـم أرتض  صمـتا  خيلصين
   جرمييت   أنين   ال زلـت  أعلـنها       براءيت من كفرهم جهرا  بأوطاين
   فال تقـويل أضعت العمـر يف حمن       فإهنا  منح  من  فضـل رحـمن
   وال تقويل صغـارك لست ترمحهم         فاهللا   يرحـمهم  واهللا  يـرعاين

 وال تبكي  على  حمين       إين رضيت بعـيش العـز ديداين  فقـّر عيـنا  
 احلاكمون  به   عـبدوا  كأوثان)        زنزانيت خري من صاحبت يف زمن (

 الصـاحب الثاين:   وإن  أودعـها   يوما    وأهجرها       فبندقييت  يا أم 
†àª@ìicï†Ô½a@@

@@@@@@@@@@@@@õbÔÜjÛa@åv–1418ç@
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@
عّدت حتت ة جوهرة فريدة من جواهر املكتبة اجلهادّية،و هي الّنشرة الّسابعة من منشورات مجاعة اجلهاد املصرّية،أُهذه الرسال

،و هي تتناول موضوعا مهّما من أخطر املواضيع ،أال و هو احلوار )حفظه اهللا و نصره (إشراف الشيخ اجملاهد أمين الظواهري
    اليت يرّوج هلا أعداء اهللا عندما تعمل فيهم سيوف احلق عملها و تكثر فيهم اجلراح،تلك البضاعة اإلبليسّية ...مع الطواغيت

فيلجأ إليها كحلّ ذهيب ...و هي بضاعة ال تنطلي إالّ على من أثقلته تكاليف اجلهاد،و أرهقته مشقّة اإلبتالء ووحشة الطريق
اق يغطّي ما وراءه من بشاعة النكوص،و فضاعة وسط، حيفظ به ماء وجهه،و يتخلّى به عن مبادئه حتت شعار جذّاب بّر

  !بل وصل إىل ما وصل إليه نتيجة حوار هادئ !و ال سجوهنم و ال بطشهم !  األعدءهِبْرمل َي:اإلنتكاس،فهو يف ظاهر األمر
حقنا " "ة مصاحلة و طنّي"أو " هدنة" مل يستسلم بل وقّع – معاذ اهللا –و هو !...و رضوخ للحّق!و مقارعة للحّجة باحلّجة

 " !!...و تقدميا للمصلحة العليا للوطن!! " "لدماء املسلمني 
        مدّعمة ذلك بكثري من األدلّة الشرعية،و النقوالت الطّيبة ،هذا هو املوضوع احملوري الذي تعاجله هذه الرسالة اجلوهرة 

 .من مثار عفنةو الشواهد العصرّية احلّية لنماذج من احلوار مع الطّواغيت و ما نتج عنه 
لقد فضحت هذه الرسالة تلك املصيدة اخلبيثة و جلّتها أّيما جالء،و مطالعة هذه الرسالة و اقتناؤها يف هذا الوقت بالذّات مفيد 
للجماعات اجلهادّية عموما و للمجاهدين باجلزائر خصوصا ، بعد أن اشتّدت املواجهة و دارت رحى احلرب الّضروس،و بدأ 

  ... ترويج ذلك الفخفهم يأملون كما نأمل،و ُيقتلون كما ُنقتل،فلم يبق هلم من حلّ سوى..ي يف اجلانبنييستشر" األلــم"
جزيرة يف "احلوار الوطين"يف فلسطني الصامدة، و " الّصلح"يف الفلّوجة الّشاخمة، و " اهلدنة"أال تراهم أخي اجملاهد يطلبون 

 ..!.ائر املكلومةيف اجلز"املصاحلة الوطنّية"، و العرب احلبيبة
و إذا مل ينتبه اجملاهدون للخدعة الّرباقة،فإنّ إبليس و أولياؤه من يهود و نصارى و حثالة املرتّدين لن يقنعوا بتلك اخلطوة 

و هكذا دواليك إىل أن يرتّد املسلم عن دينه،أو يعطي اجلزية عن يد و هو ...األوىل،بل سيخطون خطوة ثانية ،مثّ ثالثة 
وتفيد جمتمعها بإنتاج "!..املوت"و تنتظر"القوت" فيتحّول إىل دجاجة مساملة تأكل ،سالحهقي عن كاهليه ُيلصاغر،أو 

 !!.عند كل هيعة و فزعة"البيض"
 :وقد اشتملت الرسالة على مخسة فصول

 . يف بيان كفر هؤالء الطواغيت ووجوب جهادهم:الفصل األّول •
 .تنازل سّنة قدرّية ال تتبّدليف بيان أنّ طلب الطواغيت لل:اينــالفصل الثّ •
 .مناذج من احلوار مع الطواغيت و آثاره:الثـالفصل الثّ •
 .حتذير املسلمني من احلوار مع الطواغيت:عـالفصل الّراب •
 .متـــى نصر اهللا ؟:سـالفصل اخلام •
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@@@@ 
 :على مجيع األنبياء و املرسلني أما بعد و ،  على حممد خامت الّنبني ّمقني و صل اللهو العاقبة للمّت، احلمد للّه رب العاملني 

و كذلك حىت يعلم إخواننا ، خواننا املساجني و ما يوجبه الشرع حنوهم اجملاهدين حبال إر  فهذه كلمات نكتبها لنذكّ
 .املساجني أننا مل ننسهم يف يوم من األيام 

لئن اّتخذت إهلا غريي  ﴿:وسى عليه السالمدا م وقال فرعون مهّد﴾، و إذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك ﴿: قال تعاىل
جن أحد مظاهر فالّس، عاة و املصلحني غاة يف ردع الّدجن أحد أساليب الطّ الّسنت اآلية أنّبّي، ﴾ ألجعلّنك من املسجونني

 .د إلرادة اإلنسان و مانع له من ممارسة حريته و إنسانيته يوصورة من صور العذاب ألن السجن تقيالبطش،
و ليس السجن اليوم جمرد رجل حمبوس ، دين شيئا يفوق اخليال واغيت من األساليب الوحشية لتعذيب املوّحبتكر الطّواليوم ا

لعذاب و صنوف القهر ما اد السجني ألوان لكنهم ميارسون على هذا املوّح، مع أن جمرد احلبس عذاب شديد ، يف جّب فقط 
 . اللّه به عليم 

 .ة عامة يف ختليص هؤالء األسرى و على عاتق األّم،ة  على كل جماهد خاّصىواجب الشرعي امللقن لنا الفإذا علمنا هذا تبّي
 .] رواه البخاري عن أيب موسى [ " و عودوا املريض، و أطعموا اجلائع ، وا العاين فكّ "  قال النّيب

 .] 6/193فتح الباري [ " قال اجلمهور  فكاك األسري واجب على الكفاية و به: قال ابن بطال:"-قال ابن حجر رمحه اللّه 
  ". من جزيرة العرب  إيلّ ألن استنقد رجال من أيدي الكافرين أحّب :"اب ويقول عمر ابن اخلطّ

ار بالقتال فإذا عجز املسلمون عنه وجب  من يد الكفّ)أي األسارى(هم جيب إستنقاذ:" جاء يف القوانني الفقهية البن اجلوزي 
 ]. 172 ص "[العليهم الفداء بامل

و ،  أسرت من املسلمني و ذلك بسبب إمرأةاج بن يوسف الثقفي غضب على واليه يف السند غضبا شديدا احلّجأنّ وروي 
 املواالة و املعاداة [ها إىل أهلها ز اجليوش املتواصلة و أنفق بيوت األموال حىت استنقد املرأة ورّدأدخلت إىل بالد السند فجّه

1/327 [. 
، د  جيعل فتنة السجن بردا و سالما على قلب املوّحعاء حّىتو اإلستعانة باللّه تعاىل و الّد، رب و الثبات  من الّص البّدورغم هذا

رىب و و شوائب النفس فيت، ى من كل شوائب األفكار فالسجن بالء إما أن يكسر أو يعصر أو يعمر فيخرج صاحبه منه منقّ
 .تزكى ي

 تبقى قلوبنا و نفوسنا مليئة بالبغض هلم وعدم حّىت، وقتين مع املسلمني يف كلّر صنائع املرتّدوأخريا علينا دائما أن نتذكّ
 .ة بالعفو عنهم أو مساحمتهم التفكري البّت
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 ...أخي القارئ الكرمي
ها قد انتهى بفضل اهللا وحده العدد األّول من هذه اجمللّة
نسأل اهللا عّز و جلّ أن ينفع هبا و يهدي هبا من أثقلته

رم أفضلجواذب األرض فأسرف على نفسه،و ُح
 .عمالاأل

،و لكّنهاو لسنا نّدعي العصمة يف هذه األسطر القالئل
مبادرة متواضعة للتعريف جببهة من جبهات اجلهاد يف
العامل اإلسالمي، بأرض اجلزائر املسلمة،و حماولة حثيثة

ل بعد اهللاالدعوة الشباب املسلم الذي ُتعلّق به اآلم
ا وحوشسبحانه يف إنقاذ أّمته املسلمة اليت تكالبت عليه

 ...الكفر و ال معتصم هلا
أسطر قليلة نكتبها و إن كّنا نعتقد أنّ ديننا يف هذا

إىل مزيد من قطراتباألخّص الوقت بالذات يف حاجة 
 ...،و أكداس األشالءالدم ومجاجم الشهداء

فهالّ إذ طالعت أخي املسلم هذه األسطر املتواضعة
ريك يعرّفوّزعتها على من تعرفهم لينتفعوا هبا، فمن غ
آلصحف...املسلمني بقضّية إخوانك اجملاهدين باجلزائر؟

 ّممنالطابور السلويلاملأجورة؟أم اإلذاعات العميلة؟ أم 
فأنت وحدك أّيها...يطعننا يف الظهر و اهللا حسيبهم؟

 صدق ،واملسلم من حنّملك هذه األمانة،فكن سفري
الّدال على اخلري كفاعله،و لئن يهدي بك اهللا رجال

 ...عمواحدا خري لك من محر الّن
و حنن نرّحب بكل نصيحة أو نقد بّناء و نستودعكم اهللا

و ترقّبوا العدد القادم إن شاء...الذي ال تضيع ودائعه
 ..اهللا
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