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õالشھادةõ  
   للحق وتعریة الباطلنتصاراالبین 

   )يعبد اهللا حسن عسیر( 
  لكم اهللا أیھا المجاھدون

  
  لفضیلة الشیخ

  أبي أحمد عبد الرحمن المصري
  - رحمھ اهللا -

  
 سبيل إقامة الفرقان بينهما ، ليتميز احلق ويندحر الباطل ، قام يف، والصراع بني احلق والباطل طريق  يف
 برهاناً، و للحق  ، مقدما جسده وروحه فداًءعبد اهللا حسن طالع عسرييااهد البطل   األخ)يستشهاداال(

 ، وفجر نايف آل سلولحىت وصل للمجرم والعقبات ،  كل احلواجز متخطياً  بني احلق والباطل ،وفرقاناً،  ساطعاً
  وخيانة وإحلاد آل سلول ، تلك الطبقةعلى عظم كفر  بدمه أمام العامل كله ،قع عليهاوشهادته الىت  نفسه معلناً

  .ن بداية الدولة السعودية الثالثةم عرب األجيالعبيد الكفر واالستكبار العاملى ، بيد الشهوات ، ع من اخلونة ارمة
       

ال ميكن أن يقبل مسلم من دولته وضع االنبطاح والعبودية الذي ميارسه آل سعود جتاه ومن اجلدير بالذكر أنه 
 اخلارجيةوالعالقات السياسة : مريكيني، ويكفي أن األمريكان هم الذين يرمسون سياسة اململكة بكاملهااأل

املالية واالقتصادية، فاخلطط اخلمسية اليت نفذا اململكة منذ واالجتماعية، و، السياسة العسكرية،  والداخلية 
ت إشراف املخابرات األمريكية، واالستراتيجية منتصف السبعينات امليالدية وضعها أساتذة من جامعة هارفرد حت

العسكرية وضعتها وزارة الدفاع األمريكية وتتضمن تلك االستراتيجية حتديد من هو العدو للمملكة، وقد حدد 
، والسياسة االقتصادية وضعها األمريكان، وقد !العدو ببعض اجلريان من البالد اإلسالمية وشعب اجلزيرة نفسه

اسة حبيث حتقق أكرب عملية استرتاف مايل يف التاريخ، فضالً عن التحكم املباشر بأسعار النفط رمست تلك السي
وسياسة تسويقه، والتمكن من اران كل احتياطي النفط يف أرض اجلزيرة، ومتادى األمريكان يف استعباد آل 

 ا املخابرات األمريكية يف نيكاراغوا سعود إىل درجة أن وظفوا أموال اململكة لتأمني العمليات السرية اليت تقوم
وأنغوال ولبنان وبالد أخرى، وحني وقعت حرب اخلليج مكّن آل سعود نصف مليون من األمريكان من جزيرة 
العرب مث من تدمري العراق وحصار شعبه املسلم، وكانت السلطة الوحيدة للملك يف تلك احلرب أن مسح له 

ىل، مث بعد احلرب بقي عشرات األلوف من األمريكان اليهود والنصارى منهم األمريكان مبعرفة توقيت الضربة األو
ذكورهم وإناثهم، مع سالحهم وطائرام يتصرفون تصرف األسياد، ويدخلون جزيرة العرب وخيرجون بدون 

 عليه معرفة السلطات السعودية، والنصوص الشرعية واإلمجاع منعقد على حترمي ذلك حترمياً قطعياً، قال صلى اهللا
رواه مسلم، وكان آخر األمثلة على " ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع إال مسلماً"وسلم 

تلك العبودية البيان الرمسي من وزارة اخلارجية املوجه للشركات يطالبها فيه بالتوقف عن مقاطعة إسرائيل،  ويشري  
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 بناًء على توجيهات أمريكا، وهذه النماذج املذكورة مما عرف البيان صراحة وبدون خجل إىل أن هذا التعميم مت
       ١ .واشتهر، أما ما خفي من العالقات واملعاهدات واالتفاقيات فخطري خطري

      
كل هذا حتت مسع وبصر هيئة كبار العلماء وموافقتهم حىت يعرف املفتون م حقيقة حاهلم وأم جزء من هذا 

العلماء داهن هؤالء فكم  له بل جزء من املنظومة العاملية حلرب االسالم واملسلمني ،النظام احملارب هللا ورسو
ااهد ىف ،  ربه ألمراملستسلم ، بقتل الشباب املوحد أفتوا ، وكم وكفرهم  همحلماية باطلهذا النظام املفتونني 

، وها هم  ومن معه من الفئة املؤمنةوقتلوا جهيمان  فقتلوا إخوان من أطاع اهللا ،، اإلسالم للقضاء على ، سبيله 
إخوان (ىف احلرب العاملية ضد اإلسالم ، يقتلون الفئة املؤمنة الىت تقاتل على اإلسالم ضد الكفر واالستكبار العاملى 

م بعضهن لويربروآل سعود ، يتقدمهم فهم حرب على الفئة املؤمنة ىف كل جيل )  الشيخ ااهد  أسامة بن الدن
   . )٨: الربوج  (}وما نقَموا منهم إِلَّا أَن يؤمنوا بِاللَّه الْعزِيزِ الْحميد{ اإلسالم والفئة املؤمنةق إجرامهم ىف ح

      
 وحامل راية لواء احلرب على ااهدين ، خائن األمة والدين، طاغية آل سلول ،  وملا هلك متقلد الصليب فهد

فما ، ويعيثوا فيها فسادا،  لينهبوا خرياا- جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلموالذي مكن للصليبيني وجودهم على
و واهللا إن ما قام ، وال ذكر خمازيه يف حق األمة يف أبنائها،  مسعنا أحدا من هؤالء األدعياء كشف جرائم عدو اهللا

ولكن لكل أرض ، لعربي طاغية من طواغيت اأبه هذا الطاغية يف حرب اإلسالم واملسلمني ال يقل عن فعل 
بل ما رأينا منهم إال املسارعة يف مبايعة أخيه الذي تلطخت يداه بدماء إخواننا . ولكل بالد طبيعتها، حكمها

  .ومن آخرهم األخ ااهد صاحل العويف وإخوانه تقبلهم اهللا يف الشهداء -ااهدين 
      

فكيف مبن بايع " بالبقاء؛ فقد أحب أن يعصى اُهللا يف األرضمن دعا لظامل : "أما بلغهم قول سفيان الثوري رمحه اهللا
  .لكم اهللا أيها ااهدون. وبارك صنيعه؟ يا حسرة على أمة تبارك لطواغيتها قتل خيار أبنائها، طاغيةً مرتدا

       
ألرض ملا تركوهم ميشون على ا،  وتقدرهم حق قدرهم،  إن ااهدين لو كانوا يف أمة تعرف ألبنائها حقهم

واعلموا أن ،  فيا أسود جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم اصربوا على ما أقامكم اهللا فيه.  ولغسلوا عن أقدامهم
أال . ن دماء إخواننا لن تذهب سدى بإذن اهللاإوأُقسم بالذي ال إله غريه . اهللا ما ابتالكم إال وهو يريد بكم خريا

  .اظره قريبوإن غدا لن. فارتقبوا يا طواغيت آل سلول
       

 الدعوة السلفية بقيادة الشيخ حممد بن عبد الوهاب العامل إىلوكم كان لتلك الفئة من العلماء الذين ينتسبون 
 ، من خالل إعطائها ألغراضهم آل سلول مطية استخدمهم الشديد ولألسف ، األمةالرباىن إحترام عظيم ىف 

آل سلول عليهم لعائن اهللا أن جيرفوا هذا اجليل الذى كان ميثل  استطاعالشرعية ىف حرب اإلسالم واملسلمني  ، 
ومن مث  واملضى بعيدا عن الصراط املستقيم ،،  مداهنتهم وإعطائهم الشرعية إىلخالصة العلماء ىف ذلك الوقت 

  اإلسالمية مجيعها ،على الرغم من أن بعضهم كاناألمة تلك الفئة من العلماء  مصيبة كربى على احنرافكان 
                                                

  سالماإلالنظام السعودى ىف ميزان نقال من حبث   / ١
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من االنتساب إليهم ، وقد كانت تلك  ينكر عليهم كثريا من الكفريات واملعاصى ، فال هم أطاعوه وال هو تربأ
سرية علماء جند منذ قيام دولة آل سلول الثالثة على يد ارم عبد العزيز آل سعود ، وكانت بداية االحنراف 

خلروجهم على ، منذ أفتوا بقتال إخوان من أطاع اهللا ، وإتباعهم سلطان الباطل ،  سلطان احلق من أيديهم وانتزاع
   : عبد العزيز اهلالك

  .لوالئه لليهود والصليبية   - أ
  . حبدود سايكس بيكو وحترميه اجلهاد عمالً  - ب
ىف سبيل محاية الكفر   من حتت إذاإال فال تربم أمراً، وتوقيعه على نزول الدولة على محاية بريطانيا هلا   - ت

  .باملال العاملى له وإمداده 
     

، وبداية ركب الدولة العلمانية الىت ميضون حتت لوائها ، وكانت هذه الفتوى متثل اية تلك الطائفة من العلماء 
 إذا كان  وال للعلماء ، للعلم الشرعىومن مث فال قيمة أبداً وإن تظاهرت بالقيام بتطبيق بعض أحكام الشريعة ،

 من نظام علماىن ، يستخدم علمه ىف محاية ، وال قيمة للعامل إذا كان جزءاًيحارب اهللا ورسوله  لنظام كفرىخادماً
إذا مل تكن مصاحبة للعصبة ، وال شرعية هلا وال للفتاوى  ألحباثلوال  وال قيمة للكتب الكفر وإعطائه الشرعية ،

  .قامة اإلسالم احلقإلاملؤمنة ىف طريقها 
      

وإمنا ،  فمكتباتها تزخر بعشرات اآلالف من الدات، املصنفات واملؤلفاتإن األمة اليوم ال حتتاج إىل مزيد من 
؛  حباجة إىل قدوات يروون بدمائهم تراب أرضها ، وتنري هلا السبيل، هي يف حاجة إىل منارات تضيء هلا الطريق 

، أرض واحدة اإلسالم  وأرض، املسلمون أمة واحدة ويصبح   ،فتدب روح احلياة يف صفوف أبنائها من جديد
والنفري ألجل ، قاتل ألجل أرض فحسب، ألننا مأمورون بالدفاع عن أهل اإلسالم تال "  اهللاال إله إال"قاتل ألجل ت

  . اهللا  يفأن ينصر املسلم أخاه املسلم: هذا هو األصل ، حفظ بيضة املسلمني ونصرة مجيع إخواننا يف الدين
      

وحدهم بل " العراقيني"فالعراق ليس لـ، إا مما مل ينـزل اهللا ا من سلطان ف، أما هذه الفرضيات اليت وضعوها 
  .ورويت بدماء أهل اإلسالم، ، هذه األرض سبق أن فتحها أجدادنا  هي أرض الصحابة

     
 ففتحوا هذه البالد ومنها انطلقوا لنشر اإلسالم، وعلى، ومن اليمن ، ومن غريها ، جاء الصحابة من مكة واملدينة 

 هي أرض - سواء العراق أو غريه -أن بالد اإلسالم : هذا فإن األصل الذي حنتكم إليه يف مثل هذه القضية
  .ويدافع عنها املسلمون على اختالف ألوام وتنوع أعراقهم، إسالمية حيكمها أهل اإلسالم 

     
ولن حنتكم إليه ، هذا ما ال يلزمنا ف، أما إسباغ صفة العرقية أو الوطنية على جهاد حيددونه حبدود سايكس وبيكو 

 أصالً -وهذه احلدود ألا ، وهذه الطواغيت ، ، وسيسعى ااهدون لتحطيم هذه األصنام  إن شاء اهللا ما حيينا
     .ومن وضعهم فهم من وضع هذه احلدود املصطنعة، من خمططات الصليبيني  -
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أرض العراق هي لكل املسلمني ف،  ال نلتزم حبدودكم" ال اهللاال إله إ"أجل من حنن أمة واحدة نقاتل :  نقول هلمحنن
  . هي لكل املسلمني وهكذا بقية أراضي املسلمنياجلزيرة العربيةوأرض ، 
     

اذا نفعتهم عقيدة ابن مبو،  النظرية اليت يعتقدوا عقيدم هماذا نفعتالعلماء  مبالذين يدعون السلفية من أما هؤالء 
وال يعمل وهي حمشورة يف عقوهلم حمبوسة يف صدورهم ال خترج للعلن ، حممد بن عبد الوهاب تيمية وابن القيم و

يصدون عن سبيل اهللا مببايعتهم  يعطوم الشرعية من خالهلا و تأثري على الطواغيت، بل، وليس هلا أىا 
إن مل يتبعها " عقيدةل"فال قيمة ووصفهم بالفئة الضالة، ، وبدعوم لقتل ااهدين ، وبتعطيلهم للجهاد ، للطاغوت 

   . )٩٣: البقرة  (}قُلْ بِئْسما يأْمركُم بِه إِميانكُم إِن كُنتم مؤمنِني{ : عمل وينتج عنها مثر صاحل
       
 ىف احلقيقةوال تشابه بينهما ، بل ال مقياس ،  املراتالينيماملبطلني  أولئكخري من األماجد   كتيبة طالبانإن 

فكيف م صف املسلم واضح ال بينة و على أيديهم  راية اجلهاد، لقد أصبحتفكيف يقاس بني االسالم والكفر 
بل ويقاتل مع ،  هلاوال ينحاز ، يترك راية اجلهاد الواضحة أن يعقل عن رجل حيمل ذرة من دين أو بقية من غرية 

  .وبأي عذر يعتذردعى ، املفأي إسالم حيمله هذا ، أعدائها من اليهود والصليبيني 
  :  إن هذا الرجل يف عقيدته خلل من جهتني: ، قلنا وساقه الفقر، إذا قيل أن هذا الرجل أغراه املال ف

  . الرضا مبواالة الكفار على املسلمني .١
 . عنده خلل يف باب الربوبية حيث نسى أن اهللا هو الرازق وليس األمريكان .٢

       
ولذلك ال يدخل يف سلك هؤالء املرتدين إال من كان فاقداً ،  من أجل الرزق فكيف يعتذر ملن قاتل املسلمني

  . وصلت به اخلسة وبلغ به االحنطاط إىل أسفل السافلني، قد فاقداً للغرية واملروءة ، للدين 
     
له كيف نلتمس ، وما يفعل ن مث يوايل من فعل هذه اجلرائم ، الذي يرى أخواته املسلمات يف أيب غريب إن 

  ٢.بل وقتله أوىل وأجدر وآجر من قتل األمريكان، هذا واهللا ال عذر له وهو واهللا أعدى أعداء األمة . العذر
       

املتمثل ىف الفئة املؤمنة برا ااهدة ىف سبيله ،  لإلسالمقيمة لعلم أى عامل إذا مل يكن خادما  وأقوهلا بكل وضوح ال
أن تعبد شرعية  البشرية األصنامأو ىف إعطاء ،  يعبد من دون اهللا رباصنم أو ستخدم كابل وال قيمة للعامل إذا  ،

، وال عربة بأقوال أيا وحمبته ونصرته وتقدميه على كل شىء وال كرامة إال باإلسالم ، ال قيمة ألحد  من دون اهللا ،
  .وال قيمة وال كرامة هلا إذا كانت تعطى الشرعية للكفر ، كانت 

     

                                                
  ٠من حبث اجلهاد قدر الطائفة املنصورة  /  ٢
  

٢٤
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 من العلماء إذا كانت كلماته وفتاويه وحبوثه وعلمه يستخدم ألحدال شرعية وال كرامة : لنا إن قلنا ومن مث ال يهو
 الورقية الىت تستخدم اآلن ىف إضفاء الشرعية األصنامىف إعطاء الشرعية للكفر ، فكيف مبن هو دونه من تلك 

  .وغريها من النظم الطاغوتية احملادة هللا ورسوله آلل سلول 
       

 لو كان :  فأجابد أطلقها بن عبد الوهاب من قبل ىف مواجهة علماء الضاللة بقوهلم أن شيخ اإلسالم خيالفه قل
فكيف إذا كان بن تيمية ال ، ن عندنا الكتاب والسنة  منه يقول ذا القول لن نتبعه ألجل بن تيمية أو من هو أ

  .وهم يكذبون عليه ، خيالف 
       

الفئة ااهدة ـ  لتجرمي أفعال علماء الكفر والضاللة ـ آل سلول وعلمائهم طلقها اآلن يومن مث فاحلمالت الىت 
، وحرب من مؤسسات ولرسوله وللمؤمنني  وحمادة هللا  صريحكفرهى   ، البطل ومن بينها فعل ذلك الشهيد، 

  .  ملن حارب اهللا ورسولهوإرصاداً، الضرار الىت قامت على الكفر والتفريق بني املؤمنني 
       

الىت الىت تنكبت عن الصراط املستقيم ، وفال على الفئة املؤمنة من ضري من تلك احلمالت الىت تشنها تلك الفئة 
معلوم ، وهذا كفر  األديان تقارب إىل الدعوة إىلحىت وصلت م االنتكاسة بثمن خبس ، باعت دينها جهارا ارا 

وأقاموا الدنيا قدميا املعلوم عندهم كذلك ، وهم من أفتوا بذلك ومن ، أضافوه اىل كفرهم من الدين بالضرورة 
حكامهم وعلمائهم ، فهل ،  عليه سادم وكربائهم اجتمع  ، وهذا ما كفر باهللا العظيم التقارب وأقعدوها على أن

   .هناك خري يرجتى منهم بعد ذلك
       

 طائفة إىلالنتسام ، لك الطائفة من علماء جند  على الساحة بشأن توالتباسا وأحب أن أكرر على أن هناك لبساً
 ، ولكن هذا االنتساب ووراثة العلم ال يعطى الشرعية  الذين أحيوا اإلسالم ىف وقت كان غريباًاألمةمن علماء 

 موسى عليه السالم إىل ما ورثوه من علم ىف خدمة النظام الكافر ، كما أن االنتساب استخدمتلتلك الطائفة الىت 
 عيسى عليه السالم مل ينفع النصارى إذ ضلوا ، كما إن االنتساب إىلكذلك االنتساب  فع اليهود إذ ضلوا ،مل ين
  : إبراهيم مل ينفع العرب إذ أشركوا، ومن مث جيب أن ننظر إليهم من خالل ضابطني أساسيني إىل

  .التربأ من نظام آل سلول املرتد ومن مجيع األنظمة الكافرة  :أوال 
   .هدة اآلنموقفهم من احلركة اا :ثانيا 
       
وإذا كان موقفهم من الطائفة املنصورة  ، ةفال كراملك النظم العلمانية املرتدة   الشرعية لتإعطاء كان موقفهم فإذا

ـ   من آل سلول منبع الكفر واخليانة اإلمام خارجة عن طاعة واعتبارها والعداوة  احلق ، الرفض لإلسالماملمثلة 
جل دينهم العهر ليصبح   للصليبية والصهيونية العاملية ، األمة والعرض واملال وثروات واألرض باعوا الدين الذين

  .إفتراء الكذب على اهللا و  القذارةوأكرب تقواهم، 
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ال والصي،  أرض اإلسالم واحتالل أرض اجلزيرة العربية الحتالهلا األمريكانالثقة مبن أفتوا جبواز دخول  فهل ميكن
 بأم األعذارهل ميكن أن نلتمس هلم    ،األعراض، وهتك برياء األماليني من وقتل ، على  اإلسالم واملسلمني 

كما أعمى ولكن حب الدنيا أعماهم   احلقيقة ، ، فهم يعلمون جيداً !! )ما أقبح الكذب!! سبحان اهللا (  جهلة
 أطاع اهللا ، ومن مث فهو طريق واحد منذ أن توىل عبد من سبقهم ، وأعطوا شرعية لعبد العزيز ىف قتل إخوان من

 املسلمنيوقتل  اإلسالم حرب لكل من أراد احلق والشرعية ءمتمثال ىف إعطا ،اهلالك السلطة ىف هذه البالد العزيز 
.  
. ما السيفوإ، إما الفتنةُ عن الدين: فإذا مل يكن ألهل الكفر مع أهل اإلميان غري خيارين اثننيِ ال ثالث هلما~   

إما االستجابة ألمره بقتال الكفر ودفعه حبد : فإنه كذلك ليس لشرع اهللا مع املؤمنني غري خيارين اثنني ال ثالث هلما
مع استبداهلم مبن يكون أوىل منهم وأجدر ، وإما التعرض لعذاب اهللا وغضبه وسخطه يف الدنيا واآلخرة، السيف

 مع تلك النظم الكافرة واهليئات ٠ وواقعا كونُ القتالِ قدر الطائفة املنصورةفتعين شرعا وعقالً. وأحق بفضل اهللا
  {  الىت تعطيها الشرعية وتناضل دوا

      
: أقول ٠٠ األمان أجهزة إعالمهم وكالم وخنازيرهم تف ىف كل مكان ، هل ميكن أن نغدر مبن يعطينا هيوها 

 وحيمى الكفر والكافرين ،، أيها ارمون أى أمان أعطاه ذلك ارم الذى يقتل املوحدين ويأسر العلماء الصادقني 
ليس ف ،  إال للكفرة املرتدين أمثاله رض والعرض واألواألمة على الدين أى عهد وأمان من مرتدين ميثلون صياالً

 بني  مل تنقطع أى أمن أو أمان ىف ظل حرب دائرة سائل ،هناك إال حل واحد هو دفع صياهلم وقتلهم  بكل الو
 ىف ظل سيطرم دون توقف من جهة أخرىمة وعلمائها وبني األمن جهة ، هؤالء العمالء وأسيادهم الصليبنب 

بدون إنقطاع مع إستباحة   باستمراراألمةأى أمان مع حربيني ميارسون الصيال على  ، على مجيع مقدرات االمة 
أليس هذا ،  وبني ذاحبيها على طول الطريق األمةبل أى هدنة تلك الىت قامت أو معاهدات بني  يها ،كل شىء ف

  ! وإعطاء شرعية ملن حيتلوا !!  حملاولة ختديرها األمةمن باب الكفر والتلبيس على 
       

 مرتدين ألمعهم وهؤالء ال عهد م، نه آذى رسول اهللا  أل، معاهدشرف وهو قد قتل املسلمون كعب بن األل
 مل تكن ٠٠وكعب  مة  ،حياربون اإلسالم واملسلمني نيابة عن الصليبيني أو معهم ، فهم ىف صيال مستمر على األ

وهو جيسد هذه وصدق الشاعر ، والشعوب املسلمة كلها مسجونة عندهم  أو معتقالت مثلهم ـله سجون 
  :احلقيقة املرة حني قال

   هـذا الـوطن املمتـد    يفوأنا    
ــ ــقةســ   جون متالصــ

  

ــر    ــن البح ــرإىلم    البح
  ســجان ميــسك ســجان

  

  

  : وكعب هذا     
   .املاليني  من املوحدين وال اآلالفمل يقتل  -
  .مواالته حمدودة  بل كانت،  كل مكان ىف حربه ضد املسلمني يف العاملييظاهر الكفر  أوومل يوال  -
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وإن  ونكاية ااهدين فيهم،  حرب اإلسالم واملسلمني ومل يساند الكفر العاملى ىف أزماته املالية الىت كان سببها -
  .ساند فمساندته حمدودة 

   .ومل حيتل أرض املسلمني -
  

أحدمها ، أى أمان بني متحاربني ) أمان(وأن التأشرية ) معاهدين  (أدرى ماذا أقول ملن يقول عن الصليبيني  وال
أم أن اال هو جمال دفع ،  أو التأشرية اناألميسيطر على كل بالد اإلسالم ، هل هناك حمل للحديث عن 

  ...ومدافعة بكل الطرق 
       

فوائد قصة  يف  :املهاجر فك اهللا أسره يف كتابه اجلامع يف فقه اجلهاد يف باب أحكام الدماء قال الشيخ أبو عبداهللا
كر املمكنة من قلع واألساليب ، من اخلدع واحليل وامل جواز كافة الطرق والوسائل  :كعب بن األشرف منها

ا كأعظم ما يكون الفتك ، وأشده غضبا هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ،  الرؤوس الكافرة غيلة ، والفتك
فيما " عون املعبود" قال يف.من أعظم ما حيبه اهللا ويرضاه ويقرب إليه: كون اخلدع واحليل واملكر هنا  ودينه ، مع

، وأشباهها جتوز لقتل العدو  ، واخلديعة األفعال  عقد هذا الباب أن هذهواملقصود من : (يستفاد من هذه القصة
فإن من   :الكفار احملاربني للغدر واخليانة يف عظم وعيد من نسب اغتيال..إىل أن قال الشيخ املهاجر...  ٣)الكافر

،  اهللا الفرية ظم علىفقد أع: العمليات للغدر واخليانة أو أن اإلسالم حيرمها ، والشرع خبالفها  نسب مثل هذه
 .ببائقة توبقه يف الدنيا قبل اآلخرة وكذب بالكتاب والسنة، ورد على النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره، وأتى

 أَيمانَ لَهم لَعلَّهم وإِن نكَثُواْ أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنواْ في دينِكُم فَقَاتلُواْ أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم الَ{:قال تعاىل
األشرف إال غدرا  ما قتل كعب بن: وروي أن رجال قال يف جملس علي   ...إىل أن قال  )١٢: التوبة  (}ينتهونَ

هكذا يف جملسك  أيقال: وقاله آخر يف جملس معاوية، فقام حممد بن مسلمة؛ فقال. فأمر علي بضرب عنقه ،
   .ألقتلنه : حتت سقف أبدا ، ولئن خلوت به، واهللا ال أساكنك !!! وتسكت؟

   
وسلم، وهو الذي فهمه علي وحممد بن  هذا يقتل وال يستتاب إن نسب الغدر للنيب صلى اهللا عليه: قال علماؤنا

فليتق اهللا امرؤ يف : إىل أن قال . )أى كفر مغلظ  ( زندقة  من قائل ذلك ألن ذلك-رضوان اهللا عليهما -مسلمة 
فال : وأما ااهدون.يشعر عليه لسانه فال يهرف مبا ال يعرف، فيورد نفسه موارد اهلالكني وهو الوليمسك  دينه،

املائدة  (} يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلئمٍ { : فهم ، يثنيهم عن واجبهم عذل عاذل، وال لوم الئم
 اليت تبني أن أي عهد يعطى: أعين: ومن النصوص اخلاصة هنا: خروقال يف نفس الباب يف موضع آ...    )٥٤: 

   :األمان مث يغتاله هو عهد غري الزم، بل هو عهد باطل غري نافذ، وأن للمسلم أن يظهر للمرتد: للمرتد
الصحابة لكعب بن األشرف بأمر النيب صلى  قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف معرض كالمه عن اغتيال

 أن النفر اخلمسة الذين قتلوه من املسلمني؛ حممد بن مسلمة، وأبا: االستدالل به الوجه الثاين من : عليه وسلماهللا 
اهللا عليه وسلم أن يغتالوه،  قد أذن هلم النيب صلى  :نائلة، وعباد بن بشر، واحلارث بن أوس، وأبا عبس بن جرب

                                                
  ٣٢١_٧عون املعبود  / ٣
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مل جيز قتله بعد :  قتلوه؛ ومن املعلوم أن من أظهر لكافر أماناي وخيدعوه بكالم يظهرون به أم قد أمنوه ووافقوه مث
   ...صار مستأمنا:  لو اعتقد الكافر احلريب أن املسلم أمنه، وكلمه على ذلك ، بل ذلك ألجل الكفر

       
وز أمان، ومثل ذلك ال جي أن يكون له شبهة: صار مستأمنا ، وأدىن أحواله: يقال هذا الكالم الذي كلموه به  لكن

بأقل من هذا كما هو معروف يف مواضعه، وإمنا  قتله مبجرد الكفر فإن األمان يعصم دم احلريب، ويصري مستأمنا
لو أمن  ، كما ، وال بعهد مل يعصم دمه بأمان: ومن حل قتله ذا الوجه قتلوه ألجل هجائه وأذاه هللا ورسوله؛

أو أمن ، بالفساد املوجب للقتل  وله والسعي يف األرضاملسلم من وجب قتله ألجل قطع الطريق وحماربة اهللا ورس
 وال أو ألجل ترك أركان اإلسالم، وحنو ذلك؛، قتله ألجل الردة  أمن من وجب أو، من وجب قتله ألجل زناه 
  . ٤احلدود ألن قتله حد من، أو عقد ذمة ، أو عقد هدنة ، سواء كان عقد أمان ، جيوز أن يعقد له عقد عهد 

      
بن  والنفر الذين أرسلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل كعب :تيمية رمحه اهللا كذلك ل شيخ اإلسالم ابنوقد قا
وماله، وكان بينه وبينهم  جاؤوا إليه على أن يستسلفوا منه، وحادثوه، وماشوه، وقد أمنهم على دمه: األشرف

فأذن هلم مرة بعد أخرى؛ :  الطيب من رأسهيشموا ريح قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه، مث إم استأذنوه يف أن
مل جيز قتله بعد أمانه إليهم، وبعد أن : يف السبب إال جمرد كونه كافرا حربيا وهذا كله يثبت األمان؛ فلو مل يكن

موجب للقتل ال : إيذاء اهللا ورسوله فعلم بذلك أن له أم مؤمنون له، واستئذام إياه يف إمساك يديه؛ أظهروا
 كحد الزىن، وحد قطع الطريق، أوجب القتل عينا من احلدود  أمان، وال عهد، وذلك ال يكون إال فيمايعصم منه

يصريون مستأمنني بل جيوز اغتياهلم، والفتك م  ال يصح وال: فإن عقد األمان هلؤالء املرتد، وحنو ذلك؛ وحد
   .٥قتلهم لتعني

       
ولو عقل أولئك سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعلموا أن ، ر بالغد تكلم كثري ممن تكلم واصفني العمليةلقد 

ذكر الشيخ ابن جربين رمحه ، هذا وقد  يظهر ذلك تتبع تفاصيل العملية، من الغدر يف شيء  هذه العملية ليست
ريي اهللا عس وهو عني ما فعله األخ عبد، عمدة األحكام أن لإلنسان أن خيدع عدوه بإظهار التسليم  اهللا يف شرح

وإمنا ، العملية ومل يعطهم عهداً وال أماناً  حيث أظهر التسليم فأوصلوه إىل كبريهم وملا متكّن منه نفذ، رمحه اهللا 
 وهذا تسجيل العملية نشره آل سعود ليكون شاهداً )واحلرب خدعة (خدعهم بطلب املقابلة وظنوا ذلك تسليماً

، عليه  إن اخلدعة هي إيهام العدو والتلبيس،  الغدر واخلدعة ذلك غدراً فما عرف الفرق بني ومن اعترب، عليهم 
تقرير وزارة الداخلية ؟ ولو  فهل يعقل ذلك من تكلم وحكم بناء على، أما الغدر فهو ما كان بعد عهد وميثاق 

ايف فهل حممد بن ن، الفقعسي وغريه من ضحايا الغدر  كان صادقاً يف إدانة الغدر ألدان غدر حممد بن نايف بعلي
 !؟ غُفر له ذنبه أم رفع عنه القلم

       

                                                
  ١٨٢_١٧٩_٢ الصارم املسلول  / ٤
  ٥٢٢_٢ الصارم املسلول  / ٥
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وضه على أن يسلفه مث وعده أن اوملا قابله ف، لقتل كعب بن األشرف رضى اهللا عنه حممد بن مسلمة  لقد انتدب
فأذن ، تفوح ريح العطر  وملا أتوه متاشوا وإياه قليالً مث استأذنه حممد أن يشم رأسه حيث، يف نفر من أصحابه  يأتيه
فهل كان ذلك ، قال دونكم عدو اهللا فقتلوه  فلما استمكن منه، مث استأذنه أن يشم أخرى فإذن له ، شم له ف

  !!حممد بن نايف  غدراً أم أنه من نفس اخلدعة اليت خدع ا
    

 ذلك فهل كان، أظهر له أنه جاء ليقاتل معه  وانتدب عبد اهللا بن أنيس رضي اهللا عنه لقتل خالد اهلذيل فقتله بعدما
  .القصة ضعفاً لكن يستأنس ا   مع أن يف!! غدراً أم هي احلرب واملكيدة 

     
يف بيته بني أهله بعدما فعل ما أوهم بواب احلصن أنه من أهل  ولقد قام عبد اهللا بن عتيق بقتل ابن أيب احلقيق وهو

  !!غدر فهل يقال أن ذلك، احلصن 
     

فريوز الديلمي بعد ما أظهر  أهل اليمن على قتل األسود العنسي فقتلهلقد حرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وقال الطربي يف ، " رجل مبارك من أهل بيت مباركني  قتله: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، متابعته 
 النيب صلى وقد أثىن، على األسود وأظهروا متابعته حىت متكنوا من قتله غيلة  إن فريوز ومن معه احتالوا: ذلك 

  . وسلم على فريوز اهللا عليه
      :أقول

فهو ،  وال أظن عاقال موحدا خيتلف معنا على ردة هذا الطاغية، اإلسالم  فإنا نرى هذا الطاغية مرتدا عن دين
شريك لنا يف  أم أعظم :وقد قال عنه أسياده األمريكان ما معناه،  اإلرهابينيمساء بقضائه على  يتبجح صباح

 وتويل للكافرين من دون املؤمنني ، وهذه إعانة صرحية للكافرين على ااهدين . على اإلرهاباحلرب
 ، أعلن بوش عن بداية حربه الصليبية على أمة اإلسالم فقد قتلوا شباب اإلسالم وسجنوهم وطاردوهم بعدما، 

  كان كعب بن األشرف الكافر األصليوإذا } يؤفكونقاتلهم اهللا أىن { ونعم السند  ، فكانوا للصليبيني نعم العون
دماء ااهدين ورفع من شأن  وقد سفك فكيف باملرتد الذي هو أشد من الكافر األصلي اغتيل رد هجائه نبينا

وقرب الروافض وانتشر شركهم جبانب قرب رسول اهللا عليه  األرض العلمانيني وأباح الربا ومسح به يف أطهر بقاع
 ل الصليبيني احملاربني جزيرة العرب وفتح هلم القواعد واملطارات واألساطيل لقتلأدخ بل الصالة والسالم

 . املسلمني
  

 هؤالء أعظم جرما عند اهللا وعند رسوله : املرتدة قال شيخ اإلسالم أيب العباس رمحه اهللا يف حديثه عن الطوائف
يرجعوا إىل ما خرجوا عنه؛ ال  ا ما ملفإن هؤالء جيب قتلهم حتم من الكافر األصلي من وجوه كثرية؛ واملؤمنني

الدين والدنيا من الكافر  فالكافر املرتد أسوأ حاال يف  :إىل أن قال٠٠ أمان جيوز أن يعقد هلم ذمة، وال هدنة وال
   ...انتهى  املستمر على كفره
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،واهللا إنه !!هل وفاء؟وأن املرتدين أ ااهدين أهل غدر فهل بعد كل هذا يتبجح فقهاء السالطني وموظفيهم بأن
،  علماء آل سلول مبباركةأرض اإلسالم ـ العنصرية البغيضة ـ هذه  عجيب أن تأتى الصليبية والصهيونية ألمر

وإعادة جتزئة املنطقة ، وهذا يعىن بالضرورة إسقاط تلك الفئة من احلكام ، للقضاء على اإلسالم واملسلمني 
الصليبية والصهيونية العاملية أمام تلك الفئة املؤمنة ااهدة هو الذى أوقف املرتدين واىء بآخرين ، ولكن هزمية 

  .وأبقى تلك الكالب ارمة ىف أماكنها ، وأبقى البالد على حالتها ، هذا املشروع الصليىب 
      

 من تلك نقاذهمإل زيادة ىف العطاء  غريمن الصليبية والصهيونية العامليةموقف هؤالء ارمني اخلونة فماذا كان 
م كبش أوزيادة ىف الوالء والذل واخلضوع هلم ،أهذا يستقيم ىف أى منطق مع من يعرفون ،  املالية القاتله األزمة

 رؤوسهم وكروشهم وعروشهم الباطلة تلك الفئة املؤمنة ومحىفداء لتلك احلملة الصليبية ، وأن الذى أنقذهم 
وما زالت ،  عليهم  وكذباَ وحرباً بغضاًإال، وما زادهم كبريا  وطغيانا  كفراإالفما زادهم هذا احلق  ااهدة ،

 ما األوصاف وتطلق عليها من نة حداد أشحة على اخلريلسأ ب، تسلق الفئة املؤمنة املنفرة الكريهة األبواقتلك 
يان باطلهم وكذلك  منهم ، وقد عمى هؤالء أن احلجة قد قامت عليهم من تلك العصبة املؤمنة بالقول بباألمةينفر 

كفاهم ضالال   ،األمةبالقتال على احلق ىف مواجهة الباطل ، فلم يعد هلم عندنا عذر ومل يعد هلم عذر ىف تضليل 
أم جند الصليبية والصهيونية العاملية فقهاء املاريرت كما يقول شيخنا وحكيمنا ااهد أمين الظواهرى ، هؤالء 

باعوا كل شىء ىف سبيل احلق ويتهموم بنفس التهم الىت يطلقها بوش جدهم الضالل فقهاء الريال يضللون من 
فاالتفاق حىت ىف العداوة  م بإنفلونزا اخلنازير ،ه مناألرضوحاكمهم وسيد تلك اخلنازير العفنة عسى اهللا أن يطهر 

  .واملفهوم والسعى واحلرب خبتم وخسرمت
       

 األفاعيل حارب اإلسالم واملسلمني وفعل م الذيالكافر الغادر غدر ونقض أمان هذا البطل  ي االستشهادهذاا
 سلول ينفق عليها من أمواهلم حلرب ألل تابعةالنتديات على النت امل يوها ه ، أليس هذا منكرا من القول وزورا

 ويطردون  هلم بكل الطرق ، وحيذفونواإلساءة حلرب تلك الطائفة ااهدة اإلسالم واملسلمني تفتح الباب واسعاً
 العلم إىلينتسبون  ركب الباطل ، جمموعة ممن يفكل من يفضح آل سلول وطواغيتهم من العلماء الذين مضوا 

ووالء لتلك ،  سبيل الكافرين ، ومشاقة وحمادة لدين اهللا إىلواإلسالم وما يقولونه هو خروج عن سبيل املؤمنني 
  .ونية العاملية أن يفعلوا باملؤمنني ما شاءوا النظم العلمانية ، وإعطاء الشرعية للصليبية والصهي

       
 يعمل الذي وأن ،ممن ينتسبون للعلم وأذنام  دين تلك الطواغيت يف سبيل اهللا كفر يفلقد أصبحت الشهادة 

رجل منه،  واأليدياأل جيب قتله وصلبه وقطع الذي الفاسد املفسد الكافر اخلارجيوجياهد من أجل اإلسالم هو 
ل الطرق وأن الوالء لتلك الطائفة املسلمة هو الكفر بل الواجب عداوم فهم أضر على اإلسالم من ودفعه بك

ومن مث جيب والء الكفار من أجل القضاء على هؤالء املفسدين ، أبلغ بكم الضالل والكفر ، اليهود والنصارى 
   .أن تقلبوا كل حقائق الدين من أجل متاع زائل أبلغ بكم الكذب هذا املبلغ
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عندما عادوا ،هم من تدافع عنهم أولياؤك الذين غدروا بااهدين وأعطوهم األمان  إن أخر من يتحدث عن الغدر
إن  آل سلول وبعضهم ال يزالون يقبعون يف سجون، بعدها اعتقلوهم وسلموا بعضهم لألمريكان ، أفغانستان  من

وهو يعرف  ومن مث قام بتسليمهم لويل أمره ،عودا باألمانالغدار هو ذلك الفقيه الكذاب الذي أعطى ااهدين و
واملنحرفني هم جند الطاغوت الذين يهتكون حرمة بيوت ااهدين وخيطفون نسائهم  إن الغدارين...نفسه جيدا
املنصف الذي  ولسنا حباجة لذكر األمساء ألن ... ويعتقلون حىت يسلم ااهدون أنفسهم، نومهن من غرف
   . يعلم احلقائقخيشى اهللا

      
وعداوته لإلسالم مل يكن لريوع بنات النيب عليه الصالة والسالم  إن أبا جهل فرعون هذه األمة على جربوته

 "فضيلته"ولكن من يدافع عنهم  من النساء أو إيذاءهناالقترابكفار مكة تأىب  وكانت نفوس ورجولة
   ...ااهدينكان عندهم أدىن ذرة رجولة ما اقتربوا من زوجات  لو
  

  أال لعنة اهللا على الظاملني
  أال لعنة اهللا على الظاملني
  ولكم اهللا أيها ااهدون

  
  ادعوا إلخوانكم ااهدين

  
  إخوانكم يف
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