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 هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه ومن وااله بسم اهللا، واحلمد

----------------  

   أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكاٍن السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

  وبعد

من  للقاء املفتوح معي، وأخص بالشكر اجلنود اهولني  أشكر مجيع من اهتم بدعوة السحاب
الذي .  على ثغورنا يف اإلعالم اجلهادي، فجزاهم اهللا خرياً على جتشمهم اجلهد إلمتام هذا اللقاءاملرابطني

كما أرجو ممن أرسلوا . أرجو أن يوفقنا اهللا فيه ملا حيب ويرضى، وأن جيد فيه السائلون ما يفيدهم
، ويعلم اهللا أين  عليها من الزمن بني طرح األسئلة واإلجابةيكونوا قد تضايقوا من مرور فترٍةأسئلتهم أال 

 تفرض نفسها، منها  من األسئلة، ولكن هناك ظروفقد اجتهدت قدر الطاقة أن تكون اإلجابات قريبةً
 أين فضلت أن ؛نها مثالً يف التواصل، وم معينٍة تشدد اإلخوة املسئولني عن األمن يف التزام إجراءاٍت؛مثالً
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يف الرد على شبهات ما مسي بوثيقة ترشيد اجلهاد، أو على التحقيق وثيقة ) التربئة(أقدم إخراج رسالة 
  .واحلمد هللا أن يسر ذلك، وهو املستعان على كل خٍري. تركيع اجلهاد، على ما سواها من اإلصدارات

 : يصلين ما عدا نوعني من األسئلةٍلوقد كانت نييت قبل وصول األسئلة أن أجيب على أي سؤا
األول وهو الذي يتعلق باملهاترات واخلالفات الشخصية، والثاين وهو الذي يتعلق بالناحية األمنية، ولكين 

  من األسئلة، مما يتعذر اإلجابة عليها مجيعاً، فاستخرت اهللا، واخترتوجدت أن اإلخوة قد شرفوين بسيٍل
 احلقيقة تربو على املائة، ألن كثرياً من السائلني يسأل عدة أسئلة، وأظن أن  تسعني سؤاالً، ولكنها يفمنها

هي أهم األسئلة، وأظن أن اإلجابة عليها جتيب على معظم السائلني، ألن هناك كثرياً من اما اختر 
تها  أوسع لألسئلة املعارضة، رغم قلوسيلحظ املستمع أو القارئ أين قد أعطيت مساحةً. األسئلة املكررة

عن األسئلة املؤيدة، وذلك لتشجيع املعارضني على إظهار اعتراضام للرد عليها وتفنيدها، وإظهار براهني 
  .ااهدين

ونظراً لكثرة األسئلة فقد رأيت أن أقسم إجابايت على حلقتني، وأبدأ باحللقة األوىل فأقول 
  :مستعيناً باهللا

  .عنها أجبت اليتاألسئلة املشاة على مثيالا يف بداية إجابيت أفصل يف اإلجابة، مث أحيل 

  حسب اإلمكان، ألن السائل الواحد قد يسأل عدة أسئلٍةكما أين قد قسمت األسئلة موعاٍت
  .يف مواضيع خمتلفٍة

  . إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيبيواهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وما توفيق

  .ن قتل األبرياءبدأ ا هي عأ فأول جمموعٍة

 : يقول السائل مدرس جغرافيا-1/1

هل ?  من سيادتكم األبرياء يف بغداد و املغرب واجلزائر من يقتل مبباركٍة.العفو يا سيد ظواهريي"
ملاذا لغاية اليوم . أحتداك أنت وتنظيمك أن تفعل ذلك يف تل أبيب?  عندكمقتل األطفال و النساء جهاد
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 يف  دروٍس أخذرمبا جيب! أم أنه أسهل قتل املسلمني يف األسواق? سرائيل يف إوا أي ضربٍةذمل تنف
  ". ألن خرائطكم ليس ا إال دول املسلمني،اجلغرافيا

 إجابيت على مدرس جغرافيا هي؛ إننا مل نقتل األبرياء ال يف بغداد وال يف املغرب وال اجلزائر -
 أو  غري مقصوٍدت ااهدين، فهو إما خطأٌ قد قتل يف عملياوإن كان من بريٍء. وال يف أي مكاٍن

، ويف )شفاء صدور املؤمنني( كما يف حاالت التترس، وقد بينت حكم التترس تفصيالً يف رسالة ااضطرار
  ).التترس يف اجلهاد املعاصر( بعنوان ، كما أن لألخ أيب حيىي اللييب رسالةً)التربئة(الفصل الثامن من رسالة 

ائل؛ أننا ال نقتل األبرياء، بل نقاتل من يقتل األبرياء، الذي يقتل وأود أن أوضح لألخ الس
ولو كنا جمانني نقتل األبرياء كما زعم . األبرياء هم األمريكان واليهود والروس والفرنسيون وعمالؤهم

السائل ألمكننا أن نقتل اآلالف منهم يف األسواق املزدمحة، ولكننا نتصدى ألعداء األمة املسلمة، 
 أو اضطراراً، وقد حذر ااهدون مراراً عامة  خطأًدهم، وقد حيدث يف أثناء ذلك أن يسقط بريٌءونتقص

 مع أكابر ارمني من األمريكان واليهود وأحالفهم وعمالئهم، وأن عليهم أن املسلمني أم يف حرٍب
  .يبتعدوا عن أماكن جتمعات أولئك األعداء

ااهدين يقتلون األبرياء، ولكن األمة املسلمة تعرف من والدعاية الصليبية اليهودية تزعم أن 
  .عدوها ومن يدافع عنها

  : يف كلمته األخريةيقول الشيخ أسامة بن الدٍن

  بأم لن يناهلم من ااهدين إال كل خٍريخاصةً وأهلنا يف دول اجلوار أطمئن املسلمني عامةً"
 وما يقع من ضحايا من أبناء ،ذا ندافع عن أبنائها وك، فنحن أبناؤكم ندافع عن دين األمة،بإذن اهللا

 وعلم اهللا أنه ،املسلمني أثناء العمليات ضد الكفار والصليبني أو وكالئهم املغتصبني فإم غري مقصودين
 ونرجو اهللا أن يرمحهم ويدخلهم فسيح ، ونستغفر اهللا منه-وحنن مسؤولون عنه-حيزننا حزناً شديداً 

  .ذويهم خرياً  وخيلف أهلهم و،جناته
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 ليكونوا له تروساً ودروعاً ، عليكم أن العدو يتعمد أن يتخذ مواقعه بني املسلمنيوال خيفى
  .بشريةً

وهنا أأكد على إخواين ااهدين بأن حيذروا من التوسع يف مسألة التترس وحيرصوا بأن تكون 
  .مني ما أمكنهم ذلك  بالضوابط الشرعية بعيداً عن املسلعمليام الستهداف العدو منضبطةً

 وإمنا نسعى إلسقاطهم وإحالتهم إىل القضاء ، فهؤالء ال نطمئنهم،وإمنا عداؤنا مع احلكام العمالء
 وقد أشركوا ؟ وكيف نطمئنهم، وفعلوا ا األفاعيل، وقد والوا أعداء األمة؟ فكيف نطمئنهم،الشرعي

 مير عرب فلسطني لتحرير  إىل أوسع جبهٍة والطريق؟ وكيف نطمئنهم،شريعة البشر مع شريعة اهللا تعاىل
  . انتهى كالمه حفظه اهللا"األراضي اخلاضعة هلم

، فال أدري أمل يبلغ السائل "أحتداك أنت وتنظيمك أن تفعل ذلك يف تل أبيب: "أما قول السائل
ا يف أن قاعدة اجلهاد قد ضربت اليهود يف جربا بتونس، وضربت السياح اإلسرائيليني يف مومباسا بكيني

   اليت تقل عدداً منهم؟،فندقهم، مث أطلقت صاروخني على طائرة العال

 يف كلمته األخرية؛ من أن كتائب -حفظه اهللا- وأمل يبلغ السائل ما ذكره الشيخ أسامة بن الدٍن
  ااهدين بعد طرد احملتل من العراق ستشق طريقها صوب بيت املقدس؟

رمنا بإنزال الضربات بأمريكا رأس الكفر العاملي وأحالفها وأمل يبلغ السائل أن اهللا سبحانه قد أك
. كاجنلترا وأسبانيا وأستراليا وفرنسا يف عقر دارهم ويف أفغانستان والعراق واجلزيرة واليمن واجلزائر

  .وأولئك هم آباء إسرائيل ومنشئوها ورعاا ومحاا

 مثالً  إسرائيل؟ بينما مل يطالبمث ملاذا يركز السائل على أن القاعدة بالذات جيب أن تضرب يف
   والعراق؟وأفغانستان بنصرة إخوام يف الشيشان يف فلسطنيالتنظيمات اجلهادية 

، إن كان هذا بسبب حسن ظنه بالقاعدة، وأن عليها أن تضرب أعداء اإلسالم يف كل مكاٍن
طيع ألن نرتل الضربات فنحن نشكره على حسن ظنه، ونعد إخواننا املسلمني بأننا سنسعى بأقصى ما نست

  .واهللا املستعان. باليهود داخل إسرائيل وخارجها، بعون اهللا وتوفيقه
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  :  جامعي طب اجلزائرطالب:  ويقول السائل-1/2

 عندكم؟ أريد من هل قتل األطفال و النساء جهاد.  ببالد املغرب اإلسالميتنظيم القاعدة"
زائر؛ ما هو الدليل الشرعي يف قتل األبرياء، ستون مسلماً الظواهري أن جييبين على من يقتل الشعب يف اجل

هم يوم احلادي عشر من ديسمرب يف اجلزائر، والقاعدة تتبين انفجاراً، مات فيه مسلمون فكت دماؤس
  للبطل الظواهري ودرودكال بقتل الطلبةفهنيئاً. ال حول وال قوة إال باهللا. جل ويوحدون اهللا عز

  ".ما هو ذنب األبرياء؟ حسبنا اهللا ونعم الوكيل فيكم, ياء يف هذا العيداألطفال والنساء األبرو

 ؛ جامعي طب اجلزائر هي نفس إجابيت على السائل السابق، ولكين أضيف إجابيت على طالٍب-
أن من قتلوا يف احلادي عشر من ديسمرب يف اجلزائر ليسوا من األبرياء، وإمنا حسب بيان اإلخوة يف 

ب اإلسالمي هم من الكفار الصليبيني وجنود احلكومة الذين يدافعون عنهم، وإخواننا يف القاعدة يف املغر
، الذين باعوا اجلزائر هلا وألمريكا،  الكذبةالقاعدة يف املغرب اإلسالمي أصدق وأعدل وأبر من أبناء فرنسا

  .والذين خيطبون ود إسرائيل، حىت ترضى عنهم زعيمة الصليبية أمريكا

 وأقصوها عن احلكم بالقوة والتزوير، والذين قتلوا ،ن الذين اعتدوا على الشريعةهؤالء ارمو
هم الصليبيني لقتل املاليني من ءمئات األلوف من املسلمني األبرياء، والذين يساعدون األمريكان وحلفا

  . ال ميكن أن يكونوا صادقني وال عدوالً،املسلمني

 على مقر األمم املتحدة وعلى الس الدستوري لقد كانت العملية يف احلادي عشر من ديسمرب
  .واملدرسة العليا للشرطة، ومل تكن على مدارس األطفال وال مستشفيات النساء

ها  واستيالء لإلسالم واملسلمني، فهي اليت قننت وشرعت قيام دولة إسرائيلواألمم املتحدة عدوةٌ
 يتجزأ من روسيا الصليبية، وتعترب سبتة ومليلية على أراضي املسلمني، وهي اليت تعترب الشيشان جزءاً ال

جزءاً ال يتجزأ من أسبانيا الصليبية، وهي اليت قننت الوجود الصلييب يف أفغانستان عرب مؤمتر بون، وقننت 
واليت أقرت بفصل تيمور الشرقية عن إندونيسيا، بينما ال . الوجود الصلييب يف العراق عرب قرارا املختلفة

  .للشيشان وال كل القوقاز املسلم وال لكشمري وال لسبتة ومليلية وال للبوسنةتعترف بذلك 
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 فنسف مقر -رمحه اهللا- الزرقاوي  أبا مصعٍب-كما حنسبه-ولقد وفق اهللا األمري البطل الشهيد 
أفسد بذلك خمطط الصليبيني ف، لعراق، فولت فلوهلا هاربةًلاألمم املتحدة ببغداد يف بداية الغزو الصلييب 

  . ال تستفز الشعور العريب واإلسالمي، دوليٍةبتغطية الغزو الصلييب بقواٍت

وهي نفس احليلة اليت استخدمها الصليبيون يف لبنان، فانسحبت قوات حزب اهللا ثالثني كيلومتر 
 ألراضي املسلمني على أرض لبنان، بل وتعهدت قيادة حزب  حمتٍل دوٍيل صليٍيبللخلف، وأقرت بوجوٍد

  .افظة على سالمة تلك القوات الصليبية احملتلة ألراضي املسلمنياهللا باحمل

 : وتقول السائلة إعالميةٌ-1/3

1- هل لدى الدكتور تأكيدات؟ وما الذي يبيح سفك دم  بأن كل من مت قتله يف عمليات اجلزائر كفار
 ؟ واحٍدمسلٍم

  ما رأيك مبا قاله الشيخ القرضاوي حول العمليات؟-2

  عرب التسجيالت الصوتية؟ من حيرص على الوحدة  الالذعة حلماٍس  توجيه النصائح ملاذا تتعمد-3
 للحوار، قنواٍت واملصلحة العليا يتوخى أساليب أخرى لتقدمي النصيحة وتفهم موقف اآلخر عرب اإلسالمية

 . وليس عرب قنوات اإلعالم

برات األمريكية الستباحتها دماء  من حيث ال تدري للمخا جليلةً أال ترى بأن القاعدة تقدم خدماٍت-4
 املسلمني يف دول العامل العريب؟

 ؟اإلسالمية ما هي املرجعية الشرعية للقاعدة من علماء األمة -5
  . األول فيما سبقاألخت إعالميٍة على سؤال  أظن أين قد أجبت-

تعمرات ولكين بدوري أسأهلا؛ وما مربر محاٍس يف قتل من ال جيوز قتله من األطفال يف املس
اإلسرائيلية بصواريخ القسام املباركة، اليت ال تفرق بني طفٍل وبالٍغ؟ بل ورمبا بني اليهود والعرب 

واملسلمني العاملني يف تلك املستعمرات أو يف شوارع وأسواق فلسطني احملتلة، مع أن الشريعة حرمت 
  ).التربئة(الباب الثاين من رسالة أرجو من األخت إعالمية أن تراجع الفصلني الثامن والتاسع من . قتلهم
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 كنت أمتىن أن يوجه  أما سؤاهلا الثاين عما قاله الشيخ القرضاوي حول العمليات، فهو سؤالٌ-
  :يل، وإجابيت هي

  .القرضاوي يصدق أكابر ارمني ويكذب ااهدين: أوالً

 يهما بأنه قتلٌفهو قد تعرض يف فتواه هذه ملا حدث يف مدينيت باتنة ودلس، ووصف ما حدث ف
  . لدماء املسلمني، وهو ذا يردد نفس أكاذيب النظام اجلزائري ارملألبرياء واستحاللٌ

، أما العملية يف ، ومل تكن على مدرسة أطفاٍل حبريٍةفالعملية يف مدينة دلس كانت على قاعدٍة
 ومينع ،الذي حيارب اإلسالم لقتل الرئيس ارم الذي قتل آالف األبرياء، ومدينة باتنة فكانت حماولةً

أحكام الشريعة من النفاذ، ويوايل أمريكا وفرنسا، ويعترف بإسرائيل عرب عضويته يف األمم املتحدة، وعرب 
واألخ االستشهادي ملا اكتشفه رجال األمن فجر نفسه يف . موافقته على مبادرة االستسالم العربية

وقد شاهدت شريطاً إخبارياً يؤكدها، اهدين، وسطهم، فسقط معظم القتلى منهم، هذه هي رواية ا
 من أكابر ارمني، الذين يتودد هلم القرضاوي،  عندنا أصدق وأعدل وأبر وأسلم عقيدةًااهدونو

  .ويروج أكاذيبهم

املغرب اإلسالمي، وبني بالد  يف تنظيم القاعدةالقرضاوي يتجاهل الفرق بني ميثاق : ثانياً
  .ائريالدستور العلماين اجلز

 ليتضح مدى صفاء ، يف بالد املغرب اإلسالميتنظيم القاعدة من ميثاق وأنا أقتطف هنا فقراٍت
  :منهجهم وعقيدم، ومدى ظلم من يتهمهم باجلنوح والتطرف واتباع اخلوارج، جاء يف امليثاق املذكور

  : التنظيم حني يقول عن املقصد الذي قام ألجله-

  ".وأن تكون كلمة اهللا هي العلياحتى يكون الدين كلّه هللا، "

عقيدتنا هي عقيدة السلف الصاحل من الصحابة الكرام وتابعيهم وتابعي هؤالء و على رأس  "-
دلف رسول اهلدى حممصلّى اهللا عليه وسلّمالس ." 
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  49من  8   اللقاء المفتوح مع الشیخ أیمن الظواھري

 أن حيكّم الكتاب و السنة الثّابتة يف مجيع مسائل  العقيدة  ومسلمٍةوالواجب على كلّ مسلٍم "-
 ". منها أو تأويله شيٍء وعدم رد،واألحكام واألخالق

 ما مل يستحلّه، و دماء املسلمني و أمواهلم معصومة  أو صغٍري كبٍري بكل ذنٍبوال نكفّر مسلماً "-
 "باإلسالم

 واستحلّوا دماءهم وأمواهلم ،ونعوذ باهللا من رأي اخلوارج و فكرهم، الذين كفّروا املسلمني "-
كفري واهلجرة، الذين يكفّرون املسلمني مجلةً، وقد وبغري حقافق هؤالء اخلوارج املارقني مجاعة الت 

 ".وتفصيالً، وهؤالء ضالّون عن السبيل

 ، فاملسلم معصوم الدم واملال والعرض حيث ما كان وأينما وجد،واألصل يف أمتنا اإلسالم "-
 ".إالّ إذا أتى مبا يقتضي إحالل الدم و املال

-" لفيون جزٌءواعب املسلم وإخوانٌاهدون السين من الشهلم يف الد ." 

واملعتدون على الشعب شيوخه ونسائه وأوالده هم الطّواغيت، املخابرات السرية، و ذلك  "-
لتشويه صورة ااهدين والتشكيك يف اجلهاد، و شاركهم يف هذا الفساد أولئك الضالّون من مجاعة 

 الذين يضاهون اخلوارج املارقني، وحنن ااهدون نربأ إىل اهللا تعاىل من هذا الفساد ،التكفري واهلجرة

 ".ونرى الصالة خلف أهل البدع و الفجور إذا مل ميكن ذلك إالّ خلفهم "-

، )اخلالفة الراشدة( دف يف النهاية إىل إقامة مجاعة املسلمني  مرحليةٌوسيلةٌ"  أم  ويرون-
 ".دساً جيب أن حيرص عليه كلّ املسلمني، وأن يسعى الكلّ يف حتقيقه حسب طاقتهوتعتربه هدفاً مق

 ببالد املغرب اإلسالمي تنظيم القاعدةوبذلك يتبني مدى ظلم القرضاوي يف فتواه حني وصف 
  :بقوله
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 ومن أين يستقي هؤالء أفكارهم ؟ يسفكون دماء أهليهم أم إسالميوننكيف يزعم هؤالء الذي"
 الذين استحلوا دماء من ،ال قدوة هلؤالء إال اخلوارج ":وقوله، "اليت تستحل قتل الناس باجلملة ،السوداء

  ".عداهم من املسلمني وأمواهلم

  :القرضاوي ال يوثق منه بتزكيٍة: ثالثاً

  وتسعمائٍة وحكومته يف بيان األزهر الذي وقع عليه عام ألٍفأليس هو القائل عن حسين مبارٍك
  : ومثاننيوتسعٍة

،  وال ينكرون لإلسالم مبدأً،يردون على اهللا حكماًبأم ال ،صر مبوحنن نعتقد يف إميان املسئولني"
ولكن انتظار الظرف املناسب هو ,  وتطبيقاً مداها حتقيقاً اإلسالميةم يعملون على أن تبلغ الدعوةأو

 ".الذي يدعو إىل التريث

 ال زال منتظراً، ومن قبلها انتظر عشرات ومن تاريخ نشر البيان منذ تسعة عشر عاماً وهو
 الذي يعتقد يف إميام، وأم ال يردون على اهللا حكماً، ، بعد حلكامهوالظرف املناسب مل يصلْ. السنني

   مداها، أين؟ اإلسالمية، ويعملون على أن تبلغ الدعوةوال ينكرون لإلسالم مبدأً

يف فنادق جتارة الفاحشة اإلسرائيلية يف سيناء؟ أم يف التطبيع مع إسرائيل؟ أم يف يف اتفاقية السالم و
يني يف غزة؟ أم يف حماكم قتل وقمع املسلمني العسكرية؟ أم يف مساخل أمن الدولة؟ أم يف فلسطينحصار ال

القواعد األمريكية يف مصر؟ اليت انطلقت وتنطلق منها القوات الصليبية لقتل املسلمني وتدمري بالدهم يف 
عراق، أم يف اإلعالم الفاحش؟ أم يف وزارة الثقافة الفاجرة؟ أم يف الدستور والقوانني أفغانستان وال

  . وولده الذين يترأسهم حسين مبارٍك؟العلمانية؟ أم يف طبقة الفاسدين الناهبني

 حىت اليوم عن سقطته يف  أو يتراجعالقرضاوي يعني الصليبيني على املسلمني، ومل يعتذر: رابعاً
 طارق البشري وهيثم اخلياط وحممٍد  منكلٌواليت وقع معه عليها . األمريكان على املسلمنيفتوى إعانة 
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 : واليت جاء يف نصها،1سليم العوا وفهمي هويدي

العسكريون املسلمون يف  خوانناإ يواجهه ، شديدة التعقيد وموقفاً بالغ احلساسيةالسؤال يعرض قضيةً"
  ". مشاٍةيف ظروٍف، فيها ليت قد يوضعونغريه من اجليوش ا، ويف مريكياجليش األ

أي أن هذه الفتوى ال تصلح فقط إلخوام العسكريني يف اجليش األمريكي، بل تصلح أيضاً 
 .إلخوام يف اجليش الفرنسي واإلجنليزي بل واإلسرائيلي وغريها من اجليوش

  :وتضيف الفتوى

ن القتال أمصدره  ،ملسلمني اآلخرينولكن احلرج الذي يصيب العسكريني املسلمني يف مقاتلة ا"
، وبني األبرياء الذين ال ذنب هلم يف املستهدفني به التمييز فيه بني اجلناة احلقيقيني -أو يستحيل- يصعب

 اذا تواجه املسلمان بسيفيهما، فقتل أحدمها صاحبه«: النبوي الصحيح يقول ن احلديثأما حدث، و

رواه البخاري (» قتل صاحبه قد أراد: لقاتل فما بال املقتول؟ قال، قيل هذا افالقاتل واملقتول يف الناٍر
ومسلم.( 

ن ينهض أ فيستطيع ،أمر نفسه ن احلديث الشريف املذكور يتناول احلالة اليت ميلك فيها املسلمأوالواقع 
  جيٍشاحلالة اليت يكون املسلم فيها مواطناً وجندياً يف  وهو ال يتناول ويستطيع أن ميتنع عنه، ،للقتال
على   مع ما يترتببطاعة األوامر الصادرة إليه، وإال كان والؤه لدولته حمل شٍك  ، يلتزم لدولٍةنظامٍي
  . عديدٍةمن أضراٍرذلك 

...............  

ينوي مسامهته يف هذا  ن املسلم جيب عليه أنإوأما احلرج الذي يسببه، كون القتال ال متييز فيه ف
منع العدوان على األبرياء أو الوصول إىل  ن عمله يستهدفأل الباطل، و وأن حيق احلق ويبط،القتال

  ".لتقدميهم للعدالةمرتكبيه 

                                                

 .2001عام   أكتوبر8بتاريخ " لشرق األوسطا"جريدة  1
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اليت .  اليت سيقدم هلا اجلندي األمريكي غريه من املسلمني؟ إا العدالة األمريكية؟ هذهأية عدالٍة
مث ملاذا مل  ، ﴾ن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَالْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحس أَفَحكْم﴿: وصفها القرآن بقوله

  اإلسالمية ليجلبوهم للعدالة الشرعية،يطالب القرضاوي وصحبه املسلمني بقتال أكابر ارمني األمريكان
  ؟حملاسبتهم على جرائمهم ضد املسلمني منذ عقوٍد

  :وتضيف الفتوى

مؤقتاً أثناء هذه -مريكي يستطيعون طلب اخلدمة واذا كان العسكريون املسلمون يف اجليش األ"
 من -كما ورد يف السؤال-عاشة وما شاها اإل  يف الصفوف اخللفية للعمل يف خدمات-املعارك الوشيكة

نه ال بأس عليهم من إمريكيني، حرجاً وال ضرراً فلغريهم من املسلمني األ ن يسبب هلم ذلك، والأدون 
أو تعريضهم ، والئهم  يتمثل يف الشك يف، الطلب يسبب ضرراً أو حرجاًذا كان هذاإأما . الطلب هذا

، وأشباه ذلك، و للتشكيك يف وطنيتهمأ، الوظيفي يذائهم يف مستقبلهمأو إل،  باطٍلأو الاٍم، لسوء ظٍن
  ".الطلب  هذافانه ال جيوز عندئٍذ

مثالً، مينع املسلم من طلب أي أن جمرد الشك يف اإليذاء يف املستقبل الوظيفي، مثل تأخر الترقي 
  !!اخلدمة يف الصفوف اخللفية، وعليه أن يقاتل إخوانه املسلمني ويقتلهم، حرصاً على مستقبله الوظيفي

 :وتضيف الفتوى األمريكية

يف القتال يف املعارك املتوقعة   على العسكريني املسلمني من املشاركة-ن شاء اهللاإ-نه ال بأس أواخلالصة "
ويتيحون هلم فرص التدريب واالنطالق  ،يؤوون املمارسني له أو ،م ميارسون اإلرهابأ »يظن«ضد من 

  ".من بالدهم

 حسب اًا يزعمونه إرهابمارسني ملأي أن القرضاوي وصحبه ال يبيحون القتال ضد املسلمني امل
  .ذلك، أو يظن فيهم مساعدم عليهممارسته لمذهبهم األمريكي، بل أيضاً ضد من يظن 

  .﴾أَفْواِهِهم ِإن يقُولُونَ ِإلَّا كَِذبا برت كَِلمةً تخرج ِمنكَ﴿
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 حتترم نفسها لقدم أصحاا للمحاكمة بتهمة  أو كافرٍة مسلمٍةهذه الفتوى لو خرجت يف دولٍة
  :وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، وصدق املتنيب. اخليانة العظمى

 فعلى أي       جانبيك متيلوسوى الروم خلف ظهرك روم  

  :فلسطني من القرضاوي موقفه مريب: خامساً

فقد نقل موقع القرضاوي عنه تصرحياته اآلتية يف املؤمتر اخلامس ملؤسسة القدس يف مارس عام 
  : باجلزائرألفني وسبعٍة

 إىل القادة  رسالةً-رئيس مؤسسة القدس الدولية-وجه العالمة الدكتور يوسف القرضاوي "
 حنو تطبيع العالقات مع إسرائيل خطوٍةيف قمة الرياض، حيثهم فيها على عدم اختاذ أي العرب املشاركني 
ما مل تنسحبيٍةفلسطين  بإقامة دولٍة من األراضي احملتلة، وتسمح .  

: - إىل القمة عما إذا كانت لديه رسالةٌ صحفٍي مبؤمتٍر على سؤاٍلرداً-وقال الشيخ القرضاوي 
"قامت بالتطبيع مع إسرائيل، وبعضها ترفض الفكرة)  عربيٍةدوٍل(بعض الناس  يف القمة، هناك اجتاهات ..

  ". وال نقبل التطبيع ما دام االحتالل قائماًلن نطبع، 

 متلك مساءها  حقيقيةٌيةٌفلسطين حنن ال نقبل التطبيع مع إسرائيل إال إذا قامت دولةٌ: "وتابع قائالً
حلالة فقط قد نفكر يف االعتراف بإسرائيل إذا كانت هناك ويف هذه اوحدودها وحق الدفاع عن نفسها، 

  ".ضرورةٌ

  :واعترب القرضاوي

رفضه أن مؤسسة القدس ال تتدخل فيما يقرره القادة العرب، إال أنه شدد يف الوقت نفسه على "
  ".يةفلسطينالتطبيع مع اإلسرائيليني قبل انسحاب إسرائيل من األراضي احملتلة، وقيام الدولة ال

ه التصرحيات اخلطرية تدل على أن القرضاوي ال مانع لديه من االعتراف بإسرائيل بل وهذ
  .فلسطنيية على الفتات املتبقي من فلسطينوالتطبيع معها، إذا قامت ما يسميها بالدولة ال
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  إسالميٍة جلماعٍة يسري بني قياداٍت وخارجها من اجتاٍهيف فلسطنيوإين ألحذر إخواين املسلمني 
 على ما يٍةفلسطين ، يدعو إلقامة دولٍةيف فلسطني تنتمي للعمل اإلسالمي  سياسيٍة، وبني قياداٍتمعروفٍة

، وقد فلسطني ونسيان ما ب قبلها من ألٍف وتسعمائٍة وسبعٍة وستني، بعد يونيو عام فلسطنياحتل من 
كما -، والقرضاوي نيفلسط اليت تنازلت عن أربعة أمخاس ،سقط القناع عن هذا االجتاه يف اتفاقية مكة

  . يؤيد هذا التوجه-يتضح من كالمه

 أن حتذر أشد احلذر من ذلك التوجه، وأن  ويف كل مكاٍنيف فلسطنيولذا على األمة املسلمة 
  . وحسٍمتتصدى له بقوٍة

  :، فأود أن ألفت نظر األخت الكرمية لثالثة أموٍر أما سؤاهلا الثالث عن انتقاد محاٍس-

ت مع محاٍس من التأييد إىل النصح املتكرر إىل التحذير إىل النقد العام، مث ملا أين قد تدرج: األول
فأنا تدرجت معهم، وهم مل يأوا برأي إخوام، . وقعوا على اتفاق مكة كان ال بد من نقٍد صريٍح

م يف واستمروا فيما اندفعوا فيه من دخول االنتخابات ملتزمني بالدستور العلماين إىل التخلي عن إخوا
  .الشيشان، وصوالً للتنازل عن أربعة أمخاس فلسطني يف مكة

أين قد فرقت دائماً يف كلمايت بني القادة السياسيني حلماٍس وبني جماهدي محاٍس وسائر : الثاين
ااهدين يف فلسطني، فقادة محاٍس انتقدم والزلت أنتقدهم، طاملا التزموا بالدستور الفلسطيين العلماين، 

أما جماهدي محاٍس وسائر ااهدين يف فلسطني فقد أيدم .  مل يعلنوا ختليهم عن اتفاق مكةوطاملا
  .والزلت أؤيدهم، وأدعو األمة ملساندم وخاصةً قبائل سيناء

وقد انتقدين البعض بأين متخبطٌ، مرةً أعزي األمة يف محاٍس، ومرةً أطالب بتأييدها، وهذا من 
 ومسجلٌ، أنا عزيت األمة عدم اإلنصاف، فكالمي واضح يف القيادة السياسية -وال زلت أعزيها-ومعلن 

  . مبساندة كل ااهدين يف فلسطني مبا فيهم جماهدي محاٍس-والزلت أطالبها -حلماٍس، وطالبت األمة 
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لو رأت األخت الكرمية أن أسلويب غري صحيٍح، فهذا ال يعفيها من املسؤولية بأن تصدع : الثالث
ضوٍح وباألسلوب الذي تراه صحيحاً، فتنتقد قيادة محاٍس يف التزامها بالدستور العلماين ويف باحلق وبو

  .ختليها عن املسلمني يف الشيشان ويف تنازهلا عن أربعة أمخاس فلسطني يف مكة

 من حيث ال تدري للمخابرات  جليلٍة وأما قول األخت إعالمية بأن القاعدة تقدم خدماٍت-
  جليلٍةتها دماء املسلمني يف دول العامل العريب، فأعتقد أن الذي يقدم خدماٍتاألمريكية الستباح

 هو الذي يبيح للمسلمني يف اجليش األمريكي قتل املسلمني يف أفغانستان وتدمريها حرصاً ؛لألمريكان
ا  إذا قامت ما يسميه،على مستقبلهم الوظيفي، والذي ال ميانع من االعتراف بإسرائيل والتطبيع معها

  .يةفلسطينبالدولة ال

 وأما سؤاهلا عن املرجعية الشرعية للقاعدة من علماء األمة املسلمة فأرجو منها أن تقرأ الفصل -
 .)التربئة(الثالث من الباب الثاين من رسالة 

1/4-ويقول السائل نوح : 
 يف اجلزائر وغريها  ما هو التأصيل الفقهي الذي يستند عليه الظواهري يف تقتيل املسلمني؛سؤايل للدكتور

  أخرى؟ وصلت حد اإلشراك من ناحيٍة الذعٍة وانتقاداٍت، ويف تفسيق محاٍسمن ناحيٍة
  ؟يف فلسطنيسؤايل اآلخر أين العمل اجلهادي ضد اليهود الغاصبني 

  . عن تقتيل املسلمني فقد أجبت عنه آنفاً أما سؤال األخ نوٍح-

  :ن أوضح أموراً، فأود أ وأما سؤاله عن انتقادايت حلماٍس-

  . عبارات التفسيق والتكفري ضد محاٍسأين مل أطلق: األول

ع  بالتأييد مث النصح مث التحذير مث انتقاد قادا وليس جماهديها، ملا وقّأين بدأت مع محاٍس: الثاين
  .القادة السياسيون على اتفاق مكة
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 لتخلي محاٍس عن  أن يتصدىنوٍحإذا افترضنا أن أسلويب كان سيئاً، أفال جيب على األخ : الثالث
  . وواضح، ولكن قوي طيٍبالتفاق مكة بأسلوٍبو حاكمية الشريعة

 . فقد أجبت عنه من قبليف فلسطني عن العمليات  وأما سؤال األخ نوٍح-

==========================  

  :إيران اموعة الثالثة من األسئلة وتدور أساساً حول -

 :مسٍري يقول السائل حممد -2/1

 : ال أعتقد أن أسئليت ستصل أو سيجاب عليها لكن سأطرحها"

تأليف جلنتكم الشرعية؟ وما هي  نه من، وزعمت أ ملاذا قمت بتحريف كتاب الشيخ الدكتور فضٍل-1
 صاحبه لك بالعبث فيه؟ وما ردك على التهم املوجهة لك يأذنْ  ملمربراتك الشرعية للقيام بتزوير كتاٍب

يف   وتقوم بعملياٍت،  لالستخبارات السودانيةنك كنت عميالًأ على لسان الدكتور فضٍل  ما قيلخاصةً
  دوالر؟ مائة ألف مادٍيمصر لصاحلها مقابل أجٍر

2-اجم  ملاذا مل نسمع اجم غريإيرانك الشرق والغرب مسلمها وكافرها باستثناء ها من دول  كما
ا يستحق ذكره ومهامجته يف التسجيالت الكثرية، وهذا ما مل اجلرائم م  ارتكبت منإيران؟ علماً أن إيران
 .يف حني أنك اجم وختون من خيتلفون معك من اإلسالميني يف الصغرية والكبرية هتفعلْ

خلفه يف بيشاور؟ وهذا ما أفادت به   ورفضت الصالة ملاذا كفرت الدكتور الشهيد عبد اهللا عزاٍم-3
 وحرضت املسلمني عليه، ،، أنك رفضت الصالة خلفه تركيٍةصحيفٍة ا مع هل يف مقابلٍةزوجة الشهيد عزاٍم
  قيل من أن لك يداً يف اغتياله؟ وما مدى صحة ما

قاله الدكتور فضل يف حقك، وهو  وأال ترى معي أن كثرة ظهورك على الفضائيات يؤكد على ما -4
 دكتور فضل؟والشهرة على حد زعم ال  حتب الظهور صوتيٍةأنك لست أكثر من ظاهرٍة

  ". لك على سعة صدرك إن وسعوشكراً

   هي؛ مسٍري إجابيت على حممٍد-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  49من  16   اللقاء المفتوح مع الشیخ أیمن الظواھري

1-اكتفينا يف مجاعة اجلهاد  بالنسبة للسؤال األول حول كتاب اجلامع، فهذا موضوع قدمي ،
 ااهدة، واحتسبنا عند اهللا ما  اإلسالمية وزعناها على إخواننا يف اجلماعاتبتوضيح موقفنا فيه يف مذكرٍة

أوهلما أين تعهدت باإلجابة : ، ومل أكن أود أن أتطرق هلذا املوضوع لوال أمرين ومظاٍمللقينا فيه من سباٍب
وأرجو من اهللا أن .  ظن أن أسئلته لن جياب عليها، والثاين أن األخ حممد مسٍريعلى ما يردين من أسئلٍة

  . هلذا املوضوع فيها أتطرقتكون هذه آخر مرٍة

 ،إحدامها صغريةٌ:  إن مسألة اخلالف حول كتاب اجلامع تتضمن مشكلتني؛فيقفأقول وباهللا التو
 على دينه أن يتصدى  غيوٍر صادٍق جيب على كل مسلٍم، وال باخلالف حوهلا، وأخرى كبريةٌ،وال نأبه ا

  .هلا

فأما املشكلة الصغرية اليت ال نأبه هلا؛ فهي حول ملن حقوق نشر ومراجعة وإصدار كتاب اجلامع، 
 جلماعة اجلهاد، أنفقت عليه اجلماعة من أموال اجلهاد،  مجاعٍي، هذا الكتاب ألف كعمٍلباختصاٍرف

 أنه سيخرج كتاباً ينصر اجلهاد،  على اتفاٍق وكفالةً،، وكاتباً، وأجهزةًووفرت لكاتبه مكتباً، ومكتبةً
اجلماعة، وهي القواعد  من جانب  ويقر جلماعة اجلهاد يراجع مجاعٍيوأنه كعمٍل. ويدرء عنه الشبهات

  .اليت كان ميارسها الكاتب ملا كان أمرياً للجماعة، فطبقناها عليه

ولو علمت اجلماعة أنه سيتضمن أياً من السقطات اليت سأعرض لبعضها ما أنفقت عليه مليماً 
قدراً - أثناء إقامتنا يف بشاور  أننا اكتشفنا؛ من وقتها، والدليل على ذلكواحداً، وال فرغت له دقيقةً

 قد كفر مجاعة اإلخوان املسلمني يف مسودات الكتاب املبكرة، فاعترضنا ه أن-بدون إرادة من الكاتب
 شرعاً، باإلضافة ملا سيثريه من  غري منضبٍط، ألن ذلك رأي هذا أمر غري مقبوٍل، وقلنا له إن بشدٍةعليه
  .فٍنت

  فيها كاتب وثيقة الترشيد، ويعتربها مصيبةً اليت ال نأبه ا، واليت يبالغى،ر الصغهذه هي املشكلة
  .ويتجاهل السقطات الكبرية يف الكتابعن عظمى، ويتغاضى 
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 فيها، بل وما أصابنا فيها من  وجهٍد حنن قد احتسبنا ما ضاع منا من ماٍل،وهذه املشكلة الصغرية
  .ئده ملن يشاءوتركنا له كتاب اجلامع ليطبعه كيف يشاء، وليمنح فوا.  وشتائم عند اهللاسباٍب

ها إال بعد أن أى الكاتب كتابته، وأما املشكلة الكربى يف الكتاب الذي خدعنا فيه، ومل نكتشفْ
 منها على  خطريٍةوسلم نسخته النهائية، ورحل من السودان، فهي أن الكتاب حيتوي على عدة سقطاٍت

  :سبيل املثال

ملرتدة قبل الدعوة وتكوين األنصار ال بر أنه يعترب أن كل من قتل أو أسر يف قتال احلكومات ا -
  . نسب فيه إخواننا ااهدين األسرى واملستشهدين، وال تقوى، أي أن علينا أن خنرج كتاباً بامسناعنده

  أوىل من جهاد حكامهم، وأشار لواقعٍة اإلسالمية وأنه يعترب أن جهاد بعض علماء اجلماعات-
 يف غاية السوء، واألسوأ أنه قد كرر هذا الكالم ، ووصفه بأوصاٍف رمحه اهللاله مع الشيخ عبد اهللا عزاٍم

يف املالحظة ) التربئة (رسالة يف وثيقة الترشيد، وقد أشرت لذلك يف  أخرى سيئٍةمع إضافة أوصاٍف
  . يف الباب األول، ويف الفصل السابع عشر من الباب الثاينةالسادسة عشر

-أعوان ا ويعترب الكاتب أن من مل يكفر اهدين لطواغيت فرداً فرداً فهو كافروإن كان من ا ،
  .املقاتلني ألولئك الطواغيت

 من غالة املرجئة، ووصف الدكتور عمر عبد  اإلسالمية املصرية ويعترب الكاتب أن اجلماعة-
  . ال تليق بأوصاٍف-فك اهللا أسره-الرمحن 

-يعذر بتأويٍل، وال  واعترب الكاتب أن كل من شارك يف االنتخابات كافر.  

  .فاكتشفنا مدى اخلدعة اليت خدعنا ا كاتب وثيقة الترشيد

فتركنا له كتاب اجلامع، وأصدرنا كتاباً جديداً، هذبنا فيه كتاب اجلامع من تلك السقطات، 
 يف تاريخ العلم كتهذيب ووضعنا عليه اسم مجاعة اجلهاد، وأقررناه بعد املراجعة، وكتب التهذيب معلومةٌ

  .وذيب التهذيب ومنهاج القاصدينالكمال 
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ووضعنا عليه اسم عبد القادر بن عبد العزيز، الذي هو اسمجلماعة اجلهاد، وليس اسم  رمزي 
كاتب وثيقة الترشيد احلقيقي، حىت أن كثرياً من اإلخوة كانوا يتصورون أن هذا اسميل رمزي .  

، ولكننا طبقنا على كاتب وثيقة  بشيٍء نعبثْ شيئاً وملننا مل نزورإ ؛ مسٍريفلذا أقول لألخ حممٍد
 مهذباً، اًالترشيد القواعد املستقرة يف مجاعة اجلهاد، واليت كان يطبقها على غريه، وأصدرنا كتاباً آخر

  .وتركنا له كتابه األصلي

 على اجلهاد وااهدين، أال ينشغل مبشكلة ملن حقوق  ومجيع من لديه غريةٌ مسٍريفعلى األخ حممٍد
  . اليت أشرت إليها،شر ومراجعة الكتاب، وأن يتصدى هلذه السقطاتن

 الذي استخدمه معنا يف رسالة ،وقد حاول كاتب وثيقة الترشيد أن ميارس معنا نفس األسلوب
 امسه عليها، حىت ، حيث كتبها هو رغم اعتراضي على طريقة تناوهلا، ومل يضع)بطالن والية الضرير(

  .يتهرب من النقد

لمي إلمارة مجاعة اجلهاد، أوقفت نشر وتوزيع تلك الرسالة، وقدمت اعتذاراً إلخوة وفور تس
 عرب فضيلة الشيخ رفاعي طه فك اهللا أسره، فقبلوا مشكورين هذا املوقف، حرصاً مين  اإلسالميةاجلماعة

 من يةاجلماعة اإلسالممجع مشل ااهدين، وعلى رفع الظلم عنهم، ألن الكاتب زعم أن ما يرتل بعلى 
  .، إمنا هو بسبب احنرافهم عن احلكم الشرعي وتعذيٍب واعتقاٍلبالٍء

أما زعم كاتب وثيقة الترشيد أين كنت عميالً، فكذبمين  وزوروردي عليه أنه إن ا ،
 -حىت خرج من السودان-بالعمالة، فهو يتهم نفسه أيضاً، فقد كان أمريي وشريكي، وكان يأكل لسنني 

 منها العمالة واالسترزاق، فلماذا تواطأ بالصمت على هاد، اليت يزعم أا مجعت بطرٍقمن أموال مجاعة اجل
 ضمريه إال يف  طوال تلك السنني؟ وملاذا مل يستيقظْ؟ وملاذا مل يتكلم حني كان يأكل منهاتلك األموال

  مباحث أمن الدولة؟

األخري مع مؤسسة أن يرجع حلواري من األخ  فأرجو إيران أما بالنسبة للسؤال حول -2
  ). لألحداثقراءٍة(السحاب بعنوان 
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 رمحه اهللا، ومل أكن أصلي خلفه،  أما السؤال الثالث حول أين كفرت الشيخ عبد اهللا عزاٍم-3
كما - بأن زوجيت الشهيدة -حفظها اهللا-  للحقيقة، وأنا أذكر األخت الفاضلة أم حممٍد متاماً خمالففقولٌ

  . كانت تذهب مبوافقيت حلضور دروسها ولقاءاا-هللارمحها ا-  أم حممٍد-حنسبها

 عنك نييت، اليت ال يعلمها إال اهللا، ، فأقول لألخ الكرمي، دع صوتيةٌ أما سؤاله عن أين ظاهرةٌ-4
وانظريف كالمي، فإن وجدت فيه خرياً فاتبع ه، وإن وجدت فيه غري ذلك فبينينه وانصح.  

أرجو أن يكون األخ حممدوأنا بدوري أطلب منه أن يتسع وجد يف صدري سعةً قد مسري ، 
 ال يعلمه إال اهللا، وثانيها أن  لنصائح أنصحه ا، أوهلا أن ال يتدخل يف نيات الناس، فهذا أمرصدره

 التربئة، واهللا يوفقه ويوفقنا واملسلمني  رسالةينشغل مبعايل األمور، ويدع عنه القيل والقال، وثالثها أن يقرأ
  .ويرضىملا حيب 

 : يقول السائل أمين-2/2

 إيران بني القاعدة واإلعالمية العميلة من وجود عالقٍة  هل ما يتردد ذكره يف بعض احملطات-1"
وس صحيحاالتصال؟ وهل الغاية تربر  ؟ وإذا كان صحيحاً؟ ما هي األعذار؟ وما هي األهداف من هذاا

 الوسيلة؟

  على وجود عالقٍةية، واليت هي تستدل بأنه أكرب دليٍلالعرب  على قناة هل ما يتردد خصوصاً-2
هو عضو كبري، و وتنظيم القاعدةاملدعو سيف العدل هو أحد أكرب قادة   من أنإيرانبني القاعدة و

حبسب زعم قناة العربية العلمانيةإيران، من داخل  ويقدم تعليماٍت ويدير عملياٍتإيران، يف موجود  

؟ ومبحض إيران  فعال يف لسيف العدل؟ و ما هي ماهيته؟ وهل هو موجودهل هناك وجود. العميلة
 إرادته؟

 يف أرض  املوجودة حالياً و اليت تسمى إسالميةًتسمى وطنيةً ما رأيكم يف التنظيمات اليت -3
 أو احلجة يف ذلك؟ وهل ؟ وما هو السبب إلبداء كل رأٍي؟ وبصراحٍةاملقدس وخصوصاً يف غزة هاشٍم

لكم موجودٍةعلى حقائق على األرض بواسطة استخباراٍت رأيكم مبين على إعالم هذه يف غزة؟ أم مبين  
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 -5.  جيش اإلسالم-4.  اجلهاد اإلسالمي-3.  محاس-2.  فتح-1: اجلماعات؟ واجلماعات هي
  . جيش األمة-6. كتائب سيوف احلق

 من الزهور على ووضع إكليٍل يران إلاملدعو خالد مشعٍل  ما رأيكم يف زيارة. شيخنا اجلليل-4
 لروسيا و تقبيلهم هلم؟ وأنت لست يف ؟ وما رأيك يف زيارات قادة محاٍساخلميين قرب املقبور الرافضي

ح هلؤالء هناك سبب واحد يف الكون يبي  للتذكري بأفعال الروس يف الشيشان و بالد القوقاز؟ هلحاجٍة
 الرافضة اوس؟ وحضن روسيا إيرانن كسرى و أال ومها حض؛االرمتاء بني حضنني جنسني قذرين

  ".القتلة الشيوعية وقياصرا

 قراءٍة( أن يرجع حلواري مع السحاب بعنوان إيران إجابيت على السؤال األول لألخ أمين حول -
  ).لألحداث

-ال أستطيع أن أوافيه به أما سؤاله عن مكان سيف العدل، فهو أمر .  

ست اليت ذكرها، فأنا أجيب عليه بأن أؤكد على أننا ندعو الناس  أما سؤاله عن التنظيمات ال-
مجيعاً لإلسالم، وندعو املسلمني وتنظيمام للتوحد حول كلمة التوحيد، ومن مقتضيات هذه الكلمة أن 

يعملوا على نصرة اإلسالم بتحكيم شريعته، وعدم مساواا بغريها من احلاكميات، وأن يتصدوا للغزاة 
 منها، وأن يعملوا  يتنازل عن شٍرب أو اتفاٍقأي التزاٍمأو حيترموا ار املسلمني، وأال يعترفوا الغاصبني لدي

  . الذين يتسلطون على ديارهم،على خلع وإزاحة احلكام العمالء الفاسدين املفسدين

ها، ن عنها حىت أتكلم ع فليس لدي معلوماتيران إل مشعٍل أما عن سؤاله عن زيارة خالٍد-
  . ومن حزب اهللا يف حواري األخري مع السحابإيرانت موقفي من ولكين بين

  .أما موقفه من الشيشان فقد انتقدته من قبل

 : يقول السائل طالب الدعاء-2/3
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 ، وأذربيجان وبلدان اخلليجإيرانو  ما موقفكم من عوام الشيعة يف أفغانستان وباكستان-1"
 ؟ خاٍص وبااهدين من أهل السنة بوجٍهعاٍم  بوجٍه منهم يف مشاريع تضر باألمةخصوصاً من مل ينخرطْ

يف العراق ) أنصار السنة سابقاً(اإلسالم  ما هي نظرتكم إىل ما يراه إخواننا يف مجاعة أنصار -2
 واليت شهد هلا ،الشرعية ذات القدم الراسخة األسبق يف البلد من أن البيعة يفترض أن تكون للجماعة

 فهل من توضيٍح.  وأن الالحق هو من يبايع السابق وليس العكس،مجاعتهم  ويقصدون،العلماء بشرعيتها
  ." اإلسالميةخصوصاً وأنكم طالبتموهم يف كلمتكم األخرية مببايعة إخواننا يف دولة العراق توجهونه هلم،

 إجابيت على السؤال األول لطالب الدعاء هو أن موقفي من عوام الشيعة هو موقف علماء أهل -
أما من شارك منهم زعماءهم يف التعاون مع الصليبيني واالعتداء على . و أم معذرون جبهلهم وه،السنة

أما عوامهم الذين مل يشاركوا يف .  حكم الطوائف املمتنعة عن شرائع اإلسالماملسلمني فحكمهم حينئٍذ
هم الدعوة وكشف  ومل يقاتلوا حتت لواء الصليبية العاملية، فهؤالء سبيلنا مع،العدوان على املسلمني

احلقائق، وتبيني مدى اجلرائم اليت ارتكبها زعماؤهم ضد اإلسالم واملسلمني، وكيف تعاونوا مع الصليبيني 
على احتالل أفغانستان والعراق، وكيف أم يزعمون الدفاع عن آل البيت، ولكن حني تقاتلوا دمروا 

، ولكن حسن نصر فلسطنييهدفون لتحرير قبيت احلسني والعباس رضي اهللا عنهما، وأم يزعمون أم 
يف فلسطني، اهللا يرحب بالقوات الدولية الصليبية اليت احتلت لبنان، وحالت بني أهلها وبني اجلهاد 

ورفسنجاين يصرح بأننا ال دف إلزالة إسرائيل، وإيران عضو يف األمم املتحدة مع إسرائيل، وميثاق 
  .رام وحدة وسالمة أراضي وسيادة سائر األعضاءاألمم املتحدة يلزم مجيع األعضاء باحت

 كامل االحترام والتقدير، وخالصة رأيي هو ما فهي ؛ أما نظريت إلخواننا يف أنصار السنة-
  . اإلسالميةأشرت له يف الكلمة األخرية من التوحد مع دولة العراق

==============================  

  :ساً حول مصراموعة الثالثة من األسئلة وتدور أسا

 : أرسل سؤاالً من أٍخ له يقول فيه بن نقطٍةاألخ نونٌ-3/1
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 يتبع؟ وهل من  جهٍةأي ىلإ يف العراق واإلسالمي عن اجليش  نعرف معلوماٍتأننريد / 1"
دولة " وبني ه؟ وما طبيعة اخلالف بيناألمريكية باملخابرات  صلٍةى علهئأعضا يكون بعض أناحملتمل 
  ؟"اإلسالميةالعراق 

 اًمي املعارك هناك وتقيلنشأة احلقيقية األسباب نعرف أن نريد فتح اإلسالمبالنسبة ملعارك / 2
  : هذه النقاط- تكرمتم فضيلتكمإذا- يشمل اًموجز

  ".كيف مت احلصار هناك؟/فتح اإلسالم د ااهدين من أحوال/ اخلسائر ج/ املكاسب ب/أ

  : فيهمث يوجه األخ نونٌ بن نقطٍة سؤاالً منه يقول

 ليست أا علم جيداًأنا أ ف،إماٍم عن طريقة الرد علي تراجعات سيد فأسألك سؤايل أما"
ا ولكن تستهدف اجلهاد والقاعدة يف العامل والشيخني حفظهم، بعينها مثل مصر تستهدف دولةًتراجعات 

 وهل ردك علي ة؟ملرحلا يف هذه اإلعالميني اإلخوة فكيف ميكن الرد عليها؟ وما هو املطلوب من ،اهللا
 بسبب تتبع وسائل أوسع  إىل نطاٍق ضيٍق وجتعل التراجعات تتسع من نطاٍق،وثر سلبياًيهذه التراجعات س

   من املهم الرد؟أم؟  فهل االهتمام ذا احلدث يؤثر سلبياً. اهللاأعزكم ؟ لبياناتكم ورسائلكماإلعالم

  : فجوايب هو-

مي ودعائي لكل من بطرفه، ولكل من يستطيع أن  أرجو من األخ نوٍن بن نقطٍة أن يوصل سال-
  .يوصله هلم

 بالنسبة للجيش اإلسالمي وطبيعة اخلالف بينه وبني دولة العراق اإلسالمية أيدها اهللا، فقد -
فصلها أمري املؤمنني أبو عمر البغدادي يف كلماته، فلتراجع.  

و الكلمة األخرية للشيخ الفاضل  وبالنسبة ملعارك فتح اإلسالم فخري مصدٍر لإلجابة عن ذلك ه-
سي حفظه اهللا، فلتراجعشاكر العب.  

  .، فلتراجع)التربئة( أما اجتهادي يف الرد على وثيقة الترشيد فكان إصداري لرسالة -
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3/2- al_batarيسأل : 

  .سر األثباته يف  وعني، الظواهرك الشيخ حممٍديخأ عن اً طيباًت كالمأيا شيخنا الفاضل قر
 ، حقهيعالم اجلهاد حىت ال يبخسه اإل.سرهأ  فك اهللا، عن هذا ااهدةًعطيتنا نبذأ فهال .سرهأ فك اهللا

 .ٍة فتم عزهلا يف زنازين انفرادياألخرية، رفضت املراجعات اليت ،الثالثني ة جمموعة قادبأشهرمع التعريف 

 ي، االزام خوانر اإل وضيعها فك، وقد استبد ا كالب مبارٍك؟ من مصرةين القاعدأ ؛خرآ سؤالٌ
ا تواقضد النظامٍة جديدٍة جولة وبداية للتضحيوشبا .  

 أخي حممد الظواهري ولد يف عام ألٍف وتسعمائٍة وثالثٍة ومخسني ميالديٍة، وخترج من كلية -
اهلندسة يف حوايل عام ألٍف وتسعمائٍة وأربعة وسبعني، وكان يف هذا الوقت عضواً يف مجاعتنا اجلهادية، 

وحكم عليه غيابياً بالسجن لثالث سنواٍت يف قضية اجلهاد عام أربعٍة ومثانني، وسافر عدة مراٍت 
ألفغانستان للمشاركة يف اجلهاد، وعرب عمله يف هيئة اإلغاثة اإلسالمية زار بالداً عديدةً يف العامل 

سعودية القبض عليه يف اإلسالمي، وتعرف على واقع املسلمني يف كثٍري من بلدام، وحاولت احلكومة ال
عام ثالثٍة وتسعني تقريباً، ومن اهللا عليه باخلروج من اململكة ساملاً، وظل يف جهاٍد وهجرٍة وعمٍل دؤوٍب، 
حكم عليه بسببه باإلعدام يف قضية العائدين من ألبانيا، إىل أن ألقي القبض عليه يف اإلمارات، اليت سلمته 

مريكا يف حرا على اإلسالم بعد حادثيت نريويب ودار السالم، بأوامر أمريكا ملصر، مشاركةً منها أل
وأخفت احلكومة املصرية نبأ تسلمه قرابة مخس سنواٍت، كان معزوالً فيها عزلةً تامةً، مث أظهروا أمره، وملا 

 رغم حكم -بفضل اهللا-ظهرت تنازالت كاتب وثيقة الترشيد تصدى هلا بقوٍة، وال زال ثابتاً على احلق 
  .نسأل اهللا لنا وجلميع أسرى املسلمني الفرج القريب والثبات على احلق. دام الصادر ضدهاإلع

أما بالنسبة موعة الثالثني فأود أن أبني أن الرافضني لتنازالت وثيقة الترشيد ليسوا ثالثني بل 
 وأن من وافق هم أغلب املنتمني لتيار اجلهاد وجلماعة اجلهاد خاصةً، وكثري من إخوة التيار السلفي،

كاتب وثيقة الترشيد قلةٌ، منهم من مل ينضم يوماً جلماعة اجلهاد، ومنهم من أنشق منذ زمٍن طويٍل عنها، 
وجمموعة الثالثني هم من تعدهم احلكومة أخطر . وأغلبهم يتأول بأنه خيادع احلكومة بإظهار موافقته

 حماولٍة لتمرير وثيقة الترشيد الفاشلة، ومن الشخصيات املؤثرة على اإلخوة املأسورين، ولذلك عزلتهم يف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  49من  24   اللقاء المفتوح مع الشیخ أیمن الظواھري

أشهر اإلخوة يف جمموعة الثالثني حممد الظواهري وأمحد سالمة وجمدي كماٍل وأمحد عشوٍش، نسأل اهللا 
  .أن يثبتهم ويعجل بفكاك أسرهم منتصرين ظاهرين أعزةً قريباً بإذن اهللا

وغريها هو؛ ضرب املصاحل الصليبية  بالنسبة ملصر فإن اجتهادنا الذي ندعو األمة له يف مصر -
اليهودية أينما وجدت إلرغام الغزاة على الرحيل من ديار املسلمني، والكف عن دعم األنظمة الفاسدة يف 

بالدهم، وحلشد األمة يف التصدي هلم، ولتعرية احلكومات العميلة اليت تدافع عنهم، باإلضافة لتحريض 
األنظمة الفاسدة املفسدة، اليت جتثم على صدورهم، ومصر املسلمني على السعي الدؤوب للتخلص من 

 .وسائر ديار املسلمني ال تغيب عنا، ولكن النصر مع الصرب

  : يسألابن سريين -3/3

 يفوكيف ننفذ هذا  القادمة؟ املرحلة يف الكنانةرض أ هو املطلوب من ااهدين القاعدين يف ما
وعدم وجود موارد لتمويل العمل  واإلعدادب  وعدم وجود مراكز للتدرياإلمكانياتظل غياب 

  ؟ياجلهاد

 ندعو املسلمني يف مصر وغريها التباع األساليب اليت ذكرا يف اإلجابة السابقة يف بالدهم، -
فمن مل يتمكن من ذلك فعليه بالنفري لساحات اجلهاد املفتوحة مثل الصومال والعراق واجلزائر 

 فعليه بدعم ااهدين باملال والرأي واملعلومات والدعوة يف املدارس وأفغانستان، فمن مل يتمكن من ذلك
واجلامعات والنقابات واملساجد وغريها، ورعاية أسر أسرى ااهدين وشهدائهم، والتخصص يف العلوم 

الشرعية والعملية النافعة اليت تفيد اجلهاد وااهدين كفقه اجلهاد والسياسة الشرعية واالتصاالت 
  . والكيمياء واملساحة وغريها، وإتقان وسائل اإلعالم اجلهاديتبائياوالكهر

  : يسألأبو طلحة الغريب -3/4

  ؟وأفغانستان للخروج من مصر إىل العراق مكانيةٌإوجد ت هل :السؤال األول

م أ ؟ كفايٍةأم ؟ وهل هو فرض عٍني؟ هذه احلاالتيفحكم اخلروج إىل اجلهاد   ما:السؤال الثاىن
  ؟غري جائٍز
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قاربه ومشاخيه أنه سوف يتم القبض على من حوله من أ  من يريد اخلروج وهو على يقٍني-أ 
  .بسبب خروجه

  .وأوالده يتركها لزوجته جيد نفقةً  خيرج والأن من يريد -ب 

 مصر واملشايخ ياسر يفيسمى بالدعوة السلفية  ن نعرف موقفكم من ماأ نريد :السؤال الثالث
  ؟ وهل اخلالف معهم من اخلالف السائغ؟سعيد عبد العظيممساعيل وإ وحممد يبرهام

 نسمعها بعد تفجريات اجلزائر اليت األقوال نريد من فضيلتكم التعليق على :السؤال الرابع
  .) التترسوالتوسع يف) (أصحابه يقتل اً حممدأنيتحدثون (

  ؟أماٍن هل تأشرية الدخول إىل بالد الكفار تعترب عهد :السؤال اخلامس

  .مر تفصيلٌ األأم يف  كفر عٍنيأم  هل تكفرون اجليوش العربية كفر نوٍع:دسال الساالسؤ

 مصر عاجزين على اخلروج على احلاكم وعاجزين على ذا كان الشباب يفإ :بعاسالسؤال ال
  ؟يفعلون اخلروج فماذا

  : وإجابيت هي-

  .املؤمتنتوجد إمكانيةٌ للخروج للعراق وأفغانستان إذا وجد الدليل . نعم: أوالً

أعطي فيها حكماً عاماً، ألن املصاحل أما الفقرة ألف من السؤال الثاين، فال أستطيع أن : ثانياً
واملفاسد تتداخل، فمثالً هل أسر هؤالء هو أسر قصري ليوٍم أو عدة أياٍم أم لسنني طويلٍة؟ وهل األذى 
الذي سيصيبهم فيه هو أذى بسيطٌ؟ أم أذى بالغٌ كالتعذيب الذي قد يؤدي إلزهاق األرواح وإتالف 

 الذين سيأسرون قادرون على النفري ولكنهم قاعدون؟ أم أم األعضاء وانتهاك األعراض؟ وهل هؤالء
راغبون فيه ولكن ال يستطيعون؟ ونصيحيت يف مثل هذه األحوال املتداخلة أن يلجأ السائل ملن يثق بعلمه 

ودينه وبصره باألحوال والواقع، ومن يعرف بتأييد اجلهاد وااهدين وال يتهم مبعادام، فيعرض عليه 
  .صيالًاملسألة تف
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أما جواب الفقرة باٍء؛ ففاقد النفقة يسقط عنه اجلهاد، خبالف املعسر يف النفقة إذا دهم العدو 
  ).التربئة(ديار املسلمني، وقد ذكرت  قول ابن تيمية يف ذلك يف الفصل الرابع من الباب الثاين من رسالة 

تقدير واالحترام، وحنن قد موقفنا من الدعوة السلفية ومن أعالمها الصادقني احلب وال: ثالثاً
اشتقنا هلم، واشتاقت هلم ميادين اجلهاد، يعلمون إخوام، ويقودون سراياهم ويدكون حصون أعدائهم، 

  .ويرفعون لواء اجلهاد، الذي صار عينياً يف داخل بالدهم وخارجها

أما السؤال عن اخلالف معهم؛ فما أدري أي خالٍف تقصد، ولو كنت حددت اخلالف فلرمبا 
  .استطعت اإلجابة

  .تفجريات اجلزائر أجبت عنها آنفاً: رابعاً

تأشرية الدخول لبالد الكفار ال أراها أماناً، وقد بينت هذا الرأي تفصيالً يف الفصل : خامساً
، ويف ختام ذلك الفصل قلت إن هذا هو ما اخترته أنا )التربئة(السابع من الباب الثاين من رسالة 

يه فليعملْ به، ومن مل يطمئن إليه فليبحثْ عن وسائل أخرى لقتال الصليبيني وإخواين، فمن اطمأن إل
  .واليهود، ولكن احلذر كل احلذر من ثالثة األثايف؛ أال وهي القعود عن اجلهاد املتعني ضدهم

تكفري اجليوش وأجهزة األمن فيه تفصيلٌ، فالذي أراه أن ضباط مباحث أمن الدولة فرع : سادساً
ط الديين وأمثاهلم الذين حيققون مع املسلمني ويعذبوم كفار على التعيني، وحاصل مكافحة النشا

اخلالف يف املسألة قليلٌ جداً، وينحصر يف األحكام الشخصية كالزواج واملرياث، أما من الناحية العملية 
احلذر من منهج فليس هناك فرق بني القولني يف قتاهلم، واخلالف يف املسألة فيه سعةٌ، ولكن احلذر كل 

-كاتب وثيقة الترشيد، الذي كفرهم على التعيني، بل وكفر من مل يكفرهم، مث انتهى به األمر أن أصبح 
) نظراٍت يف اإلمجاع القطعي(وأنصح يف هذا الصدد مبراجعة رسالة .  أداةً يف يد املباحث-طائعاً أو مكرهاً

  .للشيخ أيب حيىي اللييب حفظه اهللا

  . السؤال السابع آنفاًأجبت على: سابعاً

  : يسألاألهوالكتيبة  -3/5
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  ؟يم اجلهادظخرية لتنيك شيخنا يف التراجعات األأر ما -1

  ؟ توجهوا شيخنا إىل مرتدي الصحوات هل من كلمٍة-2

  : إجابيت هي-

تنظيم اجلهاد اسم عام، أما إن كنت تقصد مجاعة اجلهاد اليت تشرفت باالنتماء هلا، فهي مل : أوالً
 لسببني؛ أوهلما أا قد احتدت مع مجاعة القاعدة يف مجاعة قاعدة اجلهاد، وثانيهما -بفضل اهللا-تراجع ت

أن الذين تنازلوا هم رجلٌ ترك اجلماعة، بل وترك سبيل اجلهاد كله من قرابة مخس عشرة سنٍة، وجمموعةٌ 
أما . وبعضهم مل يدخلْها أصالًمن األسرى، بعضهم كان سابقاً عضواً يف اجلماعة، وبعضهم انشق عنها، 

.  ثابتة على احلق-بفضل اهللا-اجلماعة فلم تتراجع، بل قيادا واألغلبية العظمى من أسراها ال زالت 
واإلعالم احلكومي يستخدم أوصافاً ال حقيقة هلا مثل مفيت القاعدة وأمري مجاعة اجلهاد مبصر واملستشار 

  .العسكري لطالبان

  سنة -بعون اهللا ومشيئته-لصحوات فأقول هلم؛ إن ااهدين سيسنون فيكم أما مرتدي ا: ثانياً
  .الصديق األكرب رضي اهللا عنه؛ احلرب الية أو السلم املخزية

  : يسألاسأل اهللا -3/6

 أيبعد جتربة التسعينيات داخل مصر وحماولة التغيري من خالل القوة ما هو تقييمكم ملستقبل 
 االعتبار بوليسية الدولة وشدة القمع خذ يف رأيناها؟ مع األ ضوء النتائج اليت داخل مصر يفٍي جهادعمٍل

  .وضيق مساحات التحرك يف مصر

خوة  من اإل فكثري؛خرى وهى خبصوص حركة محاٍسأ  مهمٍةن اسأل عن نقطٍةأود أوكنت 
 وال عالقة ، فتٍح ال ختتلف عن حركة،عتبارها جمرد حركٍة الذهاب ال يفنتقاداتكم حلركة محاٍسيستند ال
ن توضح املوقف من حركة أ فأود شيخنا الكرمي ، بل ومتادى البعض للوصول بتكفري قادا،سالمهلا باإل
  . بارك اهللا فيكم. وتبيان احلقائق لنا مجيعاً،خوة هذهفعال اإلأ ضوء ردود  يفمحاٍس
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  : جوايب هو-

 سنن التاريخ وطبائع الشعوب، التغيري يف مصر ميكن أن ينجح إذا راعى العاملون له: أوالً
وحرصوا على توفري مقوماته، وانتهاز فرصه، ومن أهم مقوماته وجود القاعدة اآلمنة وحشد التأييد 

الشعيب، وأهم قضيٍة حيتشد حوهلا العرب واملسلمون هي قتال اليهود والصليبيني الغزاة لديار املسلمني، 
يف طبعته األوىل والثانية، ) ة النيب صلى اهللا عليه وسلمفرساٍن حتت راي(وقد فصلت هذا األمر يف كتايب 

والفصل الثامن عشر من الباب ) التربئة(اليت أرجو أن يعينين اهللا على إخراجها قريباً، ويف مقدمة رسالة 
الثاين منها، وبينت فيها أن احلركة اجلهادية املصرية مل يهزمها النظام املصري، وإمنا أضرت ا املطاردة 

  .مريكية العاملية، ومن هنا نشأ االجتهاد احلايل بتوجيه الضربات لرأس الكفر أمريكا وحليفاااأل

 أما بوليسية الدولة وشدة القمع فقد تؤخر التغيري، ولكنها ال تستطيع أن متنعه، فإن التغيري قادم-
ورية الشيوعية يف روسيا  ال حمالة، فهذا النظام الفاسد العفن ال ميكن أن يستمر، واإلمرباط-بإذن اهللا

ومستعمراا وحليفاا سقطت رغم بوليسيتها وقمعها، اللذين مل يعرف التاريخ هلما مثيالً، ولكن سنن 
املهم هو اإلعداد للتغيري والصرب عليه واالستعداد لتقبل التضحيات مث . التاريخ حكمت عليها باملوت

  .انتهاز الفرص

اٍس وفتٍح، فحماس حركةٌ تؤكد على انتمائها لإلسالم، بينما ال أوافق من يساوي بني مح: ثانياً
فتح حركةٌ علمانيةٌ، وال أوافق على تكفري قادة محاٍس، فتكفري األعيان مسألةٌ خطريةٌ، ال بد فيها من 

استيفاء الشروط وانتفاء املوانع، وأنصح إخواين بترك هذه املسألة، والتركيز على تأييد محاٍس إن أصابت، 
  .ا إن أخطأت بأسلوٍب علمٍي دعوٍي منصٍفونقده

  : يسألي مصريصحف خالد حمموٍد -3/7

بعيٍد منذ زمٍنأنت هارب  ,ليك البعض على أنك منظر القاعدة إوينظر ,  من اجلميعومطارد
 ضوء هذه املراجعات يف مراجعة ما حدث  يفأمل تفكر: أتساءل أن  يل امسح،لسوفها وعقلها املتحركيوف
   وما هو البديل عنها؟؟تقدا اناليت
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   للنظام؟ ومن يف مصر يف تقديرك يعترب أقوى معارضٍة؟خوانهل ال زلت على موقفك املنتقد لإل

   أو وقف سيناريو اخلالفة؟مكانكم طرح بديٍلإ وهل ب؟كيف ترى ملف التوريث

  ؟ من حكم مبارٍك عاماًستٍة وعشرين مصر بعد ذا حدث يفام

  ئن عليهم؟مل؟وكيف تط الداخهلك يفأهل تتصل ب

  :هوجوايب  -

فرساٍن حتت راية النيب صلى اهللا (قمت مبراجعاٍت ذكرا يف الطبعة األوىل من كتاب . نعم: أوالً
ويف الطبعة الثانية، اليت أسأل اهللا اإلعانة على إخراجها، ومل تكن مراجعايت يف ضوء ) عليه وسلم

  .يل العمل اجلهادي يف مصر وعلى مستوى األمة املسلمةاملراجعات املباحثية، ولكن يف ضوء تطوير وتفع

ال زلت على موقفي من اإلخوان، وإن كنت قد تراجعت عن بعض عبارايت بشأم . نعم: ثانياً
، وأقوى قوٍة معارضٍة للنظام يف مصر، هي احلركة اإلسالمية عامةً )احلصاد املر(يف الطبعة الثانية من 

 يفرض عليها النظام أشد ألوان التضييق والقمع، بينما يسمح لغريها حبرياٍت واحلركة اجلهادية خاصةً، اليت
  .واسعٍة، ألم ال يشكلون اخلطر األكرب عليه، بل ويستخدمهم لتنفيس الضغط اإلسالمي الشعيب

وليس . ملف التوريث يف مصر ماٍض بإرادٍة أمريكيٍة، والبديل هو إقامة الدولة اإلسالمية: ثالثاً
ساؤل عن وقف التوريث أو عدم وقفه، بل املهم السعي يف حترير البالد من السطوة الصليبية املهم الت

األمريكية اليت من أعراضها نظام مبارٍك والسعي يف توريث ابنه، وإال لو افترضنا أن مبارك مل خيلفْه ابنه، 
  وخلفه عميلٌ آخر، فماذا كسبنا؟

ثر تدهوراً وفساداً وتبعيةً، وقد أشرت لذلك يف مصر بعد ستٍة وعشرين عاماً أصبحت أك: رابعاً
  ).التربئة(مقدمة رسالة 

  .أهلي قد استودعتهم اهللا، الذي ال تضيع ودائعه، وأرجو أن تبلغهم سالمي ودعائي: خامساً

  : يقولي املصرةمحز بوأ -3/8
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   اجلليليشيخ ن ياىل سؤاال

 لاللتحاق ة الوسيليه  فمااًموجودن كان بالفعل إ و؟ للتنظيم مصر جناحمىت يكون يف: ولاأل
  ؟بالركب

ن أم أ ؟ وهل جيوز قتلهم؟ وهل هم على الكفر؟ مبصرةمن الدولأ ضباط يكم يفأماهو ر: الثاىن
  ؟ وتعيني فيها حتديدةلأاملس

  : جوايب هو-

  .ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً   ويأتيك باألنباء من مل تزود: أوالً

فرع مكافحة النشاط الديين الذين حيققون يف القضايا اإلسالمية ويعذبون ضباط أمن الدولة : ثانياً
املسلمني أراهم كفاراً على التعيني، فهم يعلمون عن احلركات اإلسالمية أكثر مما يعرفه كثري من أعضائها 

وجيوز قتل ضباط أمن الدولة وسائر أفراد الشرطة سواًء كفرم على التعيني أو كفرم على . عنها
العموم، إذا كان ذلك ضمن محلٍة قتاليٍة اختذت من قنصهم وسيلةً للنكاية فيهم ملصلحة اجلهاد، ألن 

الطائفة املرتدة املمتنعة تقاتل قتاالً واحداً، وجيوز قتل مدبرهم واإلجهاز على جرحيهم، وهذا قتلٌ لفرٍد مل 
غري مقدوٍر عليهم، فال يعطل جهاد الدفع يعلم حاله عيناً، وألن تبني احلال هو يف املقدور عليه، وهؤالء 
 هذا األمر تفصيالً جيداً يف -رمحه اهللا-املتعني من أجل تبني حاهلم، وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

لد الثامن والعشرين من جمموع الفتاوى، فلرياجعفتاواه عن التتار يف ا.  

 مجاعة قاعدة اجلهاد فهو التركيز يف هذا من حيث أصل املسألة الشرعي، أما اجتهاد إخوانكم يف
هذه املرحلة على ضرب األهداف األمريكية والصهيونية وأهداف الدول املتحالفة معهما يف العدوان على 

  .املسلمني، والسعي اجلاد احلثيث لتغيري األنظمة العميلة للصليبيني واليهود، واهللا أعلم

  : يسألاملهاجر الغريب -3/9
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 وبعض الدول العربية  اليت جتتاح مصر خصوصاً،ما يسمى املراجعاتكيف تنظرون إىل 1-
 ؟ عموماً

  ؟ذن اهللاإنظمة الردة بعد هذه احلملة الفاشلة بأوما هي اخلطوات القادمة اليت ستقوم ا 

  : جوايب هو-

فرساٍن (بينت رأيي يف هذه التنازالت يف حديثي عن تنازالت اجلماعة اإلسالمية يف كتاب : أوالً
، وهي دليلٌ على يأس احلكومات من احلل )التربئة(ويف رسالة )  راية النيب صلى اهللا عليه وسلمحتت

وأتوقع أن تكون خطوات األنظمة . القمعي، وجلوئها للحيل واخلدع والشبه ذات املستوى العلمي املنحدر
  .املقبلة مزيداً من التخبط والفشل

  :ة يسألسامأبو  أ-3/10

 نسحاب أمريكا بإذن اهللا؟ وهل ميليشياتاتوقع أن حيدث يف العراق بعد ماذا ت :السؤال األول

: السؤال الثاين امليليشيات؟  للمجاهدين؟ وكيف سيتعامل ااهدون مع هذهالروافض املسلحة ستمثل قلقاً
 وإن حدث ؟إيرانضرب   تنوى وهل أمريكا فعالً؟يرانما هو رأى فضيلتكم يف التهديدات األمريكية إل

 ن أم ال؟يصاحل ااهد  وهل سيكون يف؟ماذا تتوقعون أن حيدث يف املنطقةذلك ف

بدأ   إذا  وماذا تتوقعون؟يار مرحلة االت فعالًأهو تقييمكم لوضع أمريكا اآلن هل بد ما :السؤال الثالث
 أنكم ستحاولون جر أمريكا  أم؟ من أفغانستان والعراق؟ وهل سترضون ذا احلاليمريكنسحاب األاال

 ؟ جديدٍةإىل حرٍب

بعد مخس أو عشر   أنهي أ؟ للمسرية اجلهادية مستقبليةًن تعطونا نظرةًأأرجو من فضيلتكم : السؤال الرابع
 احلرمني واملغرب اإلسالمي  وأرضوأفغانستان فلسطني كيف سيكون احلال يف العراق وسنواٍت

 الشيشان والصومال ودارفور؟و

من    سؤايل أين الشيخ. لبسوا على العامة دينهم هناك علماء سوٍءكما يعلم الشيخ أن :السؤال اخلامس
مل تعط حقها من البحث   اليت،التأليف يف التأريخ للجهاد املعاصر، ويف حبث بعض املسائل املعاصرة

أصحاا كليةً على النقل عن الفقهاء غري   العتماد، فأكثر املؤلفات احلالية جاءت قاصرةًنازلٍةك
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 والنظر فيها من جهة اختالف طبيعة املعارك يف اجلهاد ،املسائل ن البحث يف أدلة هذه دو،املعاصرين
خصوصا مع   ألمثاله فيعلم اهللا أن الساحة حباجٍة،وأمتىن من الشيخ كثرة اإلنتاج. السابق املعاصر عن

 . بأنصاف املتعلمني-بد وال-اعتقال أكثر املشايخ املؤيدين للجهاد، فإن تركت فستمأل 

املسائل أو  لعل الشيخ الحظ زلل الكثري من اجلهاديني يف التعامل مع املخالفني يف بعض: لسؤال السادسا
 ولو كان حماربا للسنة ،فنجده يعذر كل خمالٍفر، يف املنهج عموما، ، ويف املقابل جند من اجته اجتاها آخ

سهم يف طريقة التعامل مع للشباب اجلهاديني وللمجاهدين أنف فما نصيحة الشيخ.  صريٍحبشكٍل
  يف املسألة؟ أم هناك تفصيلٌ؟ معتٍربجتهاٍداوهل كل .خصوصا من أهل العلم ؟املخالفني

 يمك هلا؟يهو تق وما كيف ترى املوقف اإلعالمي للمجاهدين على الساحة اإلعالمية؟: السؤال السابع

 يف فاعالً  وال يريد أن يصبح؟يق مازال جييد دور املتلي نصيحتكم للشباب الذيما ه: السؤال الثامن
 اصةًاألرض من حيث نشر املواد اخل وأيهما أوىل أن يكتفي بنشاطه على,  على الشبكةلكترويناجلهاد اإل
 ؟ن ضروريان معاًين األمريعلى الشبكة؟ أم ترى أن هذ لكتروين أم أن يشارك باجلهاد اإل؟باجلهاد

   أرض احلرمني ومصر؟كيف تقيم التجربة اجلهادية يف: السؤال التاسع

 هي السلبيات؟ وما ,فيها هي يف نظرك اإلجيابيات اليت حققتها ضربات ااهدين وما

  أنك ندمت على تأليف كتاب احلصاد املر؟هل صحيح: السؤال العاشر

  يفدائماً  يكون متواجداً، من علماء اجلهادأال ترون أنه ال بد أن يكون هناك عاملٌ: السؤال احلادي عشر
 ويرد على املرجفني واملخذلني؟, تواجههم  يرجع إليه أنصار اجلهاد باألسئلة اليت،الساحة اإلعالمية

  : هوجوايب -

أتوقع انتشار النفوذ اجلهادي بعد خروج األمريكان من العراق، وتوجهه حنو بيت املقدس : أوالً
 مبساعدة ما تسمى بأقوى قوٍة يف أما املليشيات املذكورة فقد فشلت يف القضاء على اجلهاد. بإذن اهللا

  تاريخ البشرية، فهل ستنجح وحدها أو باالعتماد على إيران؟

اخلالف بني أمريكا وإيران خالف حقيقي قائم على الصراع على مناطق النفوذ، واحتمال : ثانياً
ول إال بأنه أما ماذا ميكن أن حيدث يف املنطقة؟ فال أستطيع الق. ضرب أمريكا إليران احتمالٌ واقع
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ستحدث تغريات كبريةٌ، وسيكون الوضع لصاحل ااهدين إذا أكت احلرب كليهما، أما إذا خرجت 
إحدامها منتصرةٌ، فسيستشري نفوذها، وستبدأ بينها وبني ااهدين معارك طاحنةٌ، إال أن الصحوة 

 لن متكن إيران أو أمريكا من أن اجلهادية القائمة حالياً، وتدهور أوضاع الغزاة يف أفغانستان والعراق،
  .تصبح صاحبة القرار األوحد يف املنطقة

ال شك أن االيار األمريكي قد بدأ، وانتهت أسطورة القطب األوحد، وقد كانت غزويت : ثالثاً
نيويورك وواشنطن عالمتني فارقتني يف هذا االيار، ولكين أنبه أن ايار اإلمرباطوريات ال يأيت يف حلظٍة 

وانسحاب أمريكا من . احدٍة، بل قد يستغرق عقوداً، وايار االحتاد السوفييت أقرب مثاٍل على ذلكو
أفغانستان والعراق سيكون يف صاحل املسلمني بإذن اهللا، والطليعة اجلهادية قد أعلنت أن هدفها الذي لن 

  .سلمني هو انسحاب مجيع القوات الكافرة من أراضي امل-يف هذه املرحلة-تتنازل عنه 

 انتشار املد اجلهادي وزيادة نفوذه يف مقابل تراجع نفوذ الصليبيني -بفضل اهللا-أتوقع : رابعاً
  .واليهود وعمالئهم يف األماكن اليت ذكرا إن شاء اهللا

تعلم أخي الكرمي أن ااهدين عموماً ال ميلكون الفراغ وال االستقرار الالزمني للكتابة، : خامساً
للتعرض ) فرساٍن حتت راية النيب صلى اهللا عليه وسلم( ويقاربون، وقد أخرجت كتاب ولكنهم يسددون

لبعض ما أشرت له، وأرجو أن يعينين اهللا على إخراج طبعته الثانية، وكذلك تعرضت لبعض ما ذكرت يف 
  .األخرية) التربئة(رسالة 

  .ال شك أن اإلنصاف مطلوب: سادساً

 احتكار املنافذ اإلعالمية الغربية واحلكومية،  الذي -ضل اهللابف-اإلعالم اجلهادي حطم : سابعاً
  .عانينا منه لعقوٍد، وقدم للعامل احلقائق املخفية اليت كانوا حيرصون على حجبها

أنصح الشباب وسائر طبقات األمة وفئاا باالخنراط يف اجلهاد العيين أوالً، فإن تعذر عليهم : ثامناً
 فعليهم أن يبذلوا ما يستطيعون يف نصرة اإلسالم يف كل -ون مبهاٍم أخرىأو مل يكلفْهم ااهد-ذلك 

  .ااالت، مبا فيها ما أشرمت إليه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  49من  34   اللقاء المفتوح مع الشیخ أیمن الظواھري

تكلمت فيما سبق عن اخلطوط العامة للجهاد يف مصر، وهي تنطبق أيضاً على بالد : تاسعاً
حن يف بعض أوقاا احلرمني وسائر بقاع العامل اإلسالمي، وأود أن أذكّر هنا بأن الدعوات تتعرض للم

 أن هرقل قال أليب سفيان -رضي اهللا عنهما- عن ابن عباٍس -رمحه اهللا-وقد أخرج البخاري . وأحواهلا
  : سأله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني-رضي اهللا عنه-

 لينا ،سجالًا وبينه بينكم الْحرب فتكون ،قاتلْتموه قد أنكم فزعمت ،قاتلْتموه هلْ وسألْتك"
كمه وتنالون ،منسل وكذلك ،منتلى الرتكون مثّ ،تب الْعاقبة هلم."  

وأهم إجيابيات تلك التجربة هي استنفار األمة للجهاد ضد أعدائها، وهو ما اعترف به األعداء، 
أما سلبيتها الرئيسية فهي متكن األنظمة الطاغوتية من التنكيل بآالف املسلمني، وهو متكن قصري املدى إن 

  .شاء اهللا، ألن األنظمة الفاسدة حمكوم عليها بااليار، كما بينت

كيف أكون قد ندمت، وأنا قد أخرجت طبعته الثانية، ولكين تراجعت عن بعض : عاشراً
  .املقاطع، اليت اقتنعت بوجوب إزالتها، وأرجو أن ترجع ملقدمة الطبعة الثانية

 أكابر ارمني يف هذه الدنيا، ولكنهم العلماء ااهدون يف حرٍب ضروٍس مع: حادي عشر
  .يسددون ويقاربون

3/11- يسأل ترجلفارس : 

  ، وكيف ترون مستقبلها؟مون مسرية اجلهاد يف أرض احلرمنيكيف تقي -1

البوصلة متاماً أم   هل تروم قد فقدوا؟سالميي مصرإما رأيكم يف املتبقي على الساحة من  -2
النظام الطاغويت هناك، وما هو تعليقكم اليوم   علىاً وتشكل خطر؟ العقيدة صافيةالزالت فيهم طائفةٌه أن

  اليت جرت يف سيناء؟ من خالل ذلك على العمليات

اجلهاد املبارك على النظام   املقاتلة إىل تنظيم قاعدة اإلسالميةما هو انعكاس انضمام اجلماعة -3
  سالمي عموماً؟ اإلبيف املغر  وما مدى ترابط ااهدين؟الطاغويت يف ليبيا
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 هل حنن ؟املنظور  أين تذهب املنطقة بعد علو راية اجلهاد والتقهقر األمريكي يف املدى إىل-4
   من متايز الصفوف أم إىل قطف الثمار؟ذاهبون إىل مزيٍد

  ين ستنتهي؟أ ف، ومتر يف بغداد اآلن،هزمية أمريكا بدأت من كابول -5

  : وجوايب هو-

ة اجلهادية يف مصر واجلزيرة، أما عن مستقبل احلركة اجلهادية يف اجلزيرة؛ أجبت عن التجرب: أوالً
، والنظام السعودي يسبح ضد تيار التاريخ، وارتباطه بالصليبية  بإذن اهللا أخرى مرةًفهي ال شك قادمةٌ

  .العاملية حكم عليه بالزوال بإذن اهللا

لرهيب، الذي ال ميكن أن يقضي على ااهدون مبصر خبٍري، ولكنهم حتت قمع احلكومة ا: ثانياً
اجلهاد وااهدين، وكما بينت فإن تلك األنظمة الفاسدة إىل زواٍل بإذن اهللا، فهذه هي السنة التارخيية، 

  .وحنن نبارك كل عمليٍة ضد املصاحل اليهودية

بٍة من الصحوة اجلهادية يف املغرب اإلسالمي يف تصاعٍد وترابٍط بفضل اهللا، وانضمام كوك: ثالثاً
  .أعيان اجلماعة اإلسالمية املقاتلة جلماعة قاعدة اجلهاد نذير سوٍء على النظام اللييب املتعفن بإذن اهللا

  . إىل كليهما-بعون اهللا- املنطقة ذاهبةٌ: رابعاً

 .أما هزمية أمريكا فستنتهي يف البيت األبيض بإذن اهللا: خامساً

  : يسألاألشرف طومان باي -3/12

ستنادهم على أمريكا  وهذا ال، وأصبح هلم صوت،نصارى يف مصر قد طغوا وجتربواإن األقباط ال
متيازات على حساب  لتعطيهم املزيد من اال، الذي بدوره يضغط على حكومة حسين العميلة،والغرب

فأنظر شيخنا  .مسه جمدي أيوب إسكندرا و، قبطي جند أن حمافظ قنا هو نصراينٌفمثالً ,األكثرية املسلمة
  ؟فاضل ماذا فعلوا يف قناال
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 حملاولة االعتداء عليها،  لصيدليٍة مسلمٍة حماولة استدراج ثالثة مسيحيني لفتاٍة؛مث ذكر حادثتني
 يف املدينة بني املسيحيني وتعرض اثنني من املسيحيني لفتاتني منقبتني، مما أدى حلدوث اشتباكاٍت

  .واملسلمني

  :مث يقول

الستقواء ا يف التوتر بني املسلمني واملسيحيني يف مصر، نتيجةً وتشهد السنوات األخرية تصاعد 
 للضغط على احلكومة املصرية ملنحهم املزيد من ، بالواليات املتحدةخاصةً  خارجيٍةنصارى مصر بدوٍل

  . يف العامل ال تتمتع ا أية أقليٍة،وتؤكد السلطات املصرية متتع األقباط يف مصر بامتيازاٍت. االمتيازات

 وهو مليونري نصراينٌ-يف الفترة األخرية جند تصرحيات جنيب ساويرس النصراين احلاقد  ضاًوأي
وتبث من خارج ، اليت يديرها نصارى أقباطٌ،بل وهناك القنوات الفضائية .خبصوص احلجاب -قبطي 
م  ومباذا تنصح الشباب منه؟فماذا يفعل مسلمو مصر إزاء ذلك . واراً وتسب اإلسالم ليالً،مصر
  ؟خاصةً

فهل معىن ذلك أنكم . جيدةٌويف لقائكم األخري مع السحاب قلتم بأن اجليش املصري به خامات 
  لتغيري األوضاع وإنشاء حماكم إسالميٍة؟ اخلائن على نظام مبارٍكتعولون على قيام اجليش املصري بثورٍة

   للشورى من أهل احلل والعقد يف مصر؟وجملٍس

 الذي مت ، فيما يتعلق بقصة ذلك الشاب عماٍدوحتديداً-م مع السحاب  لك سابٍق يف لقاٍءوأيضاً
  يف كل حٍي قلتم بأنه يتوجب على الشباب يف مصر أن يقوموا بتشكيل جمموعاٍت-تعذيبه من الشرطة

 أم أنه من ؟فهل تنصحون الشباب بذلك ثانيةً.  متسلٍط تقوم بالقصاص من أي ضابط شرطٍةسكٍين
 على  لشن حرب عصاباٍت ويعود ثانيةً، يف اخلارجاب مصر ليتلقى تدريباٍتاألفضل أن يغادر الشب
  احلكومة املصرية املرتدة؟

بالنسبة للنصارى يف مصر فال أراهم اخلطر األكرب على اإلسالم، وإمنا اخلطر األكرب على : أوالً
نصارى يف هذه املرحلة اإلسالم هي احلملة الصليبية الصهيونية وعمالؤها احلكام املرتدون، ويكتفى مع ال
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مبراقبة أنشطتهم، والتصدي هلم بالقدر الذي يكف عدوام، وقد وجهت يف الفصل الرابع عشر من 
  .رسالةً لنصارى مصر أرجو أن يتفهمها عقالؤهم) التربئة(الباب الثاين من رسالة 

ال زال ممتلئاً اجليش املصري الذي أخرج خالد اإلسالمبويل وعصام القمري رمحهما اهللا، : ثانياً
مبن تغلي قلوم غريةً على اإلسالم واملسلمني، ومن يتمنون الفرصة إلزاحة العصابة الفاسدة، اليت حتكم 

  .مصر

 تقوم بالقصاص من  سكٍين يف كل حٍي الشباب يف مصر بتشكيل جمموعاٍتأنا مل أطالب: ثالثاً
  وقريٍة وشارٍع يف كل حٍي-اب فقطوليس الشب- ، ولكين طالبت مجيع الناس متسلٍطأي ضابط شرطٍة

 بالتصدي لظلم وفساد الشرطة بكافة الوسائل قياماً بفريضة  ومصنٍع واحتاٍد ونقابٍة ومعهٍد وجامعٍةومسجٍد
  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 أما اجلهاد يف مصر وغريها من بالد اإلسالم فقد بينت اخلطوط العامة الجتهادنا فيه، وبينت أمثلةً
، وال تعارض بني  ملن ال يستطيع القيام باجلهاد العيينمن الطرق اليت ميكن سلوكها خلدمة اجلهاد واإلسالم

 فاألولوية اجلهاد يف سبيل اهللا، وإن فرضنا وقوع تعارٍضفريضة فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر و
تتوفر هلم فرصة اجلهاد، ولكنهم يستطيعون للجهاد العيين، ولكن هناك املاليني من املسلمني، الذين قد ال 

 أن األمر باملعروف والنهي )التربئة(وقد بينت يف رسالة . القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
   . وإن تعرض للتلف،عن املنكر وإن كان وجوبه معلقاً بالقدرة، فإنه يستحب ملن قوي إميانه أن يقدم عليه

 : يقول فيه مصرٍيينقل سؤاالً عن شاٍب) ansar sunnah( األخ -3/13

 هو ؛ احلبيبي شيخ سؤايل.شيخنا احلبيب خبصوص الوضع يف مصر وما حيدث من نشر الفساد
 امللتزم خصوصاً باجلهاد ضد ي الشباب املصرث كما نرجو من الشيخ ح؟ هناكاًلقاعدة وضعلمىت نرى 

  التحكم يف مصر يعينن التحكم يفإ هلذا ف. شيخنااًصبح مهيئأ مصر  فالوضع يف، جلدتنااملرتدين من بين
  . فأنتم كما تعلم ما ملصر من ثقٍل،قطار املعمورةأكل 
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عن تدهور دور مصر يف ) التربئة(وتكلمت يف مقدمة رسالة . أجبت على هذا السؤال من قبل -
 تابعٍة للقوات العاملني العريب واإلسالمي، وكيف أا حتولت من دولٍة قائدٍة إىل مؤسسة خدماٍت

  .األمريكية

==================================  

 :فلسطني اموعة الرابعة من األسئلة وتدور أساساً حول -

  : يسألغزةب –مسئول حترير جملة جناٍت- بو صهيٍب أ-4/1

 ، لكن هذه املسألة تبدو غري واضحٍةتحكيم الشريعة ل عن تنكر محاٍسحتدثتم أكثر من مرٍة :1س
اهللا غايتنا "و " اإلسالم هو احلل" مثل اإلسالمية  بشعاراا أن محاس معروفةٌخاصةً ،يف فلسطنيثريين للك

  ؟حلاكمية الشريعة فهال أوضحتم قصدكم بتنكر محاٍس" والقرآن دستورنا

 يف بيان املنهج -وأخص غزة بالتحديد- يف فلسطني من العلماء  جداً كبريهناك تقصري :2س
   هلؤالء العلماء؟ فهال توجهون كلمةً،حتكيم الشريعةسيما   ال،يداحلق يف التوح

ساسي  وإعالا أا تعمل وفق مرجعية القانون األتحكيم الشريعة لمع تنكر محاٍس :3س
  فما هو املتوجب على جماهدي كتائب القسام؟) الوضعي( فلسطيينال

مة وطليعتها ااهدة ا األ ختوضهيت ال،شرس املعاركأ وىقوأ معركة العراق هي أنرغم  :4س
 ، جيتيب إليها خريته من عباده، والكفار، لكن بالد الشام هي خرية اهللا من أرضهالصليبينيمع " القاعدة"

حمور الصراع مع اليهود والصليبية؟؛يف فلسطني خاصةً للقاعدة اً تواجدفلماذا مل نشهد   

  ؟الباردر  يف فتح اإلسالمما هي نظرة القاعدة ملا جرى ل :5س

   القاعدة؟إستراتيجية عليه، وما هي  يتم العمل بناًء مكتوب منهجتنظيم القاعدةهل ل :6س

  ؟ن يطمئننا الشيخ على حقيقة الوضع الصحي للشيخ اإلمام أسامة بن الدٍنأنريد  :7س
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  واليت تستهدف غالباً؟نظمة العربية املرتدةعمال اجلهادية القتالية ضد األما هي جدوى األ :8س
ن تقطع الرؤوس، وكيف تقيمون نتيجة هذه األعمال السيما يف اجلزائر ومصر وبالد أنظمة دون ذيول األ
  احلرمني؟

 والتحريض واحلرص على  على دورها الرائد يف التوعيةشكر جملة جناٍتبادئ ذي بدٍء أ -
  :أما إجابايت على األسئلة فهي. سالمة العقيدة واملنهج

 ارتضت -)القرآن دستورنا(تناقضاً مع شعار -مية الشريعة، ألا تنكرت محاس حلاك: أوالً
دخول االنتخابات مث الوصول للحكم على أساٍس من القانون األساسي العلماين، الذي ال يتحاكم 

  .وهذه من مصائب اإلخوان املسلمني. للشريعة

 اللّه ِميثَاق الَِّذين أُوتواْ وِإذَ أَخذَ﴿: عاىلأذكر العلماء يف فلسطني بقول احلق تبارك وت: ثانياً
حتى يحكِّموك ِفيما شجر  فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ﴿: ه تعاىل﴾، وبقوِلوالَ تكْتمونه الِْكتاب لَتبيننه ِللناِس
  .﴾لِّمواْ تسِليماِفي أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويس بينهم ثُم الَ يِجدواْ

الواجب على جماهدي القسام أن ينصحوا قادم، ويطالبوهم بالعودة للمنهج الصحيح، : ثالثاً
ولو أحس القادة . ويبينوا هلم، فإن مل يستجب هلم، فليكن الوالء هللا ورسوله مقدماً على الوالء للتنظيم

 التحاكم لغري الشريعة، ويف رفض املوافقة على  جبدية جماهدي القسام يف رفض-الذين تنازلوا-السياسيون 
  .اتفاق مكة وأمثاله، فغالباً سيغري أولئك القادة خطهم بإذن اهللا

  :يقول شهيد اإلسالم الشيخ عبد اهللا عزاٍم رمحه اهللا

نص عليه الكتاب والسنة كاجلهاد يف ،  أن حيتج ببيعته ليمنع املبايع من عمل بٍروال جيوز ألحٍد"
 يف وال طاعة ملخلوٍق) (وإمنا الطاعة باملعروف ( على اإلمثألن البيعة عندئذ تنقلب إىل بيعٍة. مثالًسبيل اهللا 

  .2")معصية اخلالق

                                                

  .26:  إحتاف العباد بفضائل اجلهاد ص 2
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-أجبت على هذا السؤال من قبل، ولكين أذكر اإلخوة يف جملة جناٍت بقول الشيخ أسامة : رابعاً
  : يف كلمته األخرية-حفظه اهللا

 ولن نعترف حبدود -بإذن اهللا- بأننا سنوسع جهادنا خاصةً نييف فلسطكما وأين أطمئن أهلنا "
 ،، فنحن واهللا ما نسيناكم بعد أحداث احلادي عشرالذين وضعهم االستعمار وال باحلكام ،سايكس بيكو

 ولكن بعد تلك  الغزوات املباركة اليت أصابت رأس الكفر العاملي وفؤاده احلليف  ينسى املرء أهله؟وهل
، فإننا اليوم منشغلون مبصاولتها ومقاتلتها وعمالئها والسيما يف العراق أمريكا ؛الصهيويناألكرب للكيان 

 وال ، فلن يبق كثرياهللاها يف العراق بإذن ، فإن ازمت وعمالؤوأفغانستان واملغرب اإلسالمي والصومال
ملوصل ودياىل وصالح  يف إثرها الكتائب من بغداد واألنبار وا لتنطلق جحافل ااهدين، كتائبقليلٌ

  .الدين تعيد لنا حطني بإذن اهللا

، كما فعل مجيع حكام العرب عندما فلسطني من أرض  وال على شٍربولن نعترف لليهود بدولٍة
 ومل يكتفوا بارتكاب تلك املصيبة الكربى حىت رأى الناس مؤخراً ،تبنوا مبادرة حاكم الرياض قبل سنواٍت

من م  متارس عليهم ما مارسه األمريكيون على أجداده،رين إىل أنابولسراعية االستسالم تسوقهم متقاط
 وال . يبيعون القدس واملسجد األقصى ودماء الشهداء؟ يبيعون وأي شيٍء، ولكن ال ليباعوا بل ليبيعوا،قبل

  .عليهم من اهللا ما يستحقون .حول وال قوة إال باهللا

  .ي حتركه األيادي الصهيونيةمن الذ و؟ ومن اخلائن؟وبذا تأكد للناس من األمني

  أنا مازال جرح القدس         يف جنيب يعتمل

  ووقد مصاا كالنار        يف األحشاء يشتعل

  أنا ما خنت عهد اهللا         ملا خانت الدول

 كما فلسطني، اليت تعترف بالكيان الصهيوين فوق أرض ، كما وأننا لن حنترم املواثيق الدولية
 فلسطني لتحرير ، وإمنا جهادذلك بعض قيادات اإلخوان املسلمني أو كما صرح ب،اٍسحتترمها قيادة مح

  واضعني أيدينا بأيدي ااهدين الصادقني هناك من قواعد محاٍس،كلها من النهر إىل البحر بإذن اهللا
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 ؛رر القسم فالدم الدم واهلدم اهلدم، وأك، الذين أنكروا على قادم عدوهلم عن احلق،والفصائل األخرى
  . انتهى كالمه حفظه اهللا" على الركب، أو نذوق ما ذاق محزة بن عبد املطلبواهللا لننصرنكم ولو حبواً

ما جرى جلماعة فتح اإلسالم يف ر البارد هو جرميةٌ خمططٌ هلا للقضاء على ااهدين يف : خامساً
ة دولةٌ وللمارون دولةٌ ولعمالء أمريكا لبنان، ولبنان ليس دولةً واحدةً، بل عدة دوٍل متناحرٍة، فللشيع

املنتسبني للسنة زوراً دولةٌ، وال يستطيع اجليش أن يقترب منها، ولكن ألن ااهدين يف عاملنا العريب ليس 
هلم دولةٌ تستطيع أن تدفع عنهم، بل على العكس كل اتمع الدويل بقيادة أمريكا يشن عليهم حرباً 

 القضاء على أية بادرٍة جهاديٍة تلتزم اإلسالم الصايف، وال تقبل بالرضوخ صليبيةً، لذا كان ال بد من
  .واالحنناء

  .وقد وجدت كثرياً من اإلخوة يتساءلون، ملاذا مل أتكلم عن أحداث ر البارد يف وقتها

بريطانيا احلقود وعبيدها ( فقلت يف كلمة ، غري مباشرٍةويف احلقيقة أين تكلمت ولكن بصورٍة
  :)اهلنود

واملسلمون يف لبنان بني نارين، نار عمالء أمريكا وحلفائها من جهٍة، ونار من يرتبط بالقوى  "
اإلقليمية وخمططاا من جهٍة أخرى، حىت لو أدى ذلك االرتباط لالعتراف بوجود القوات الغازية لديار 

  .عية الدولية وأحكامها فيهماإلسالم والتعاون معها يف لبنان والعراق وأفغانستان، واالحنناء لقرارات الشر

...................  

ولذا على الذين يتآمرون على اجلهاد وااهدين يف لبنان بالسالح األمريكي والتواطؤ الصهيوين 
واملال السعودي أن يعلموا أم حيفرون قبورهم بأيديهم، وأن األمريكان واليهود لن يدافعوا عنهم، ألم 

  ." ومن شك يف هذا فليتذكر فيتنام، ولينظر للعراق وأفغانستانيبحثون عمن يدافع عنهم،

وكان السبب يف ذلك أن اإلخوة يف فتح اإلسالم كانوا يتهمون من قبل عمالء أمريكا بأم  
فرع من القاعدة، وكان اإلخوة ينفون ذلك، فخشيت إن أنا أيدم صراحةً أن أسبب هلم حرجاً، يف 

  .م فيه يد العونوقٍت ال نستطيع أن مند هل
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أما اآلن فإين أعلن أن اإلخوة يف فتح اإلسالم من أبطال اإلسالم، وما علمنا عنهم إال كل خٍري، 
وقد تصدوا للتحالف الصلييب الصهيوين يف لبنان أشرف تصٍد، وأن ما حدث هلم وللمسلمني يف ر البارد 

  .جرميةٌ لن تنسى، واهللا املستعان

 اجلهاد هو الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة، وقد كانت هناك منهج مجاعة قاعدة: سادساً
وثائق مكتوبةً، منها ميثاق اجلبهة اإلسالمية العاملية جلهاد اليهود والصليبيني، ومنها اتفاق الوحدة بني 

مجاعة اجلهاد ومجاعة القاعدة، وقد تطرقت إىل الثوابت األساسية للعمل اجلهادي وأهدافه، ولكين فقدت 
  .لوثائق بعد احلملة الصليبية على أفغانستان، أما اجتهادنا العملي يف هذه املرحلة فقد بينته سابقاًهذه ا

الشيخ أسامة بن الدٍن يف صحٍة وعافيٍة بفضل اهللا، واملغرضون حياولون دائماً إشاعة أنباٍء : سابعاً
لكن دين اهللا باٍق إىل أن يرث اهللا كاذبٍة عن مرضه، وأسامة بن الدٍن إن مل ميرض فال بد يوماً أن ميوت، و

  .األرض ومن عليها

تكلمت فيما سبق عن األعمال اجلهادية يف مصر وجزيرة العرب، وأشرت الجتهادنا : ثامناً
  :العملي يف هذه املرحلة، وأود أن أضيف هنا ثالث مالحظاٍت

ا أردنا إقامة الدولة أن الصدام مع األنظمة الفاسدة ال بد أن حيدث عاجالً أو آجالً، إذ: األوىل
  .املسلمة وحترير ديار اإلسالم

أن االجتهاد العام يقبل املواءمة من قطٍر لقطٍر، ففي اجلزائر مثالً يقرن اإلخوة بني : الثانية
استهداف املصاحل الغربية واليهودية، وبني شن حرب عصاباٍت ضد احلكومة العميلة، ألن ظروفهم متكنهم 

  .من ذلك

 الرؤوس ليس هو اهلدف، وإمنا اهلدف هو إزاحة النظام الفاسد املرتد، وإقامة أن قطع: الثالثة
 .ووسيلة التغيري ختتلف من قطٍر آلخر. احلكومة اإلسالمية

 : يقول السائل النجم الثاقب-4/2
فسابقاً كان .  العاملة على الساحةاإلسالمية ما اهلدف من وراء مهامجة الشيخ وجترحيه ألكرب الفصائل
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 وحركة اجلهاد املصرية بسبب املراجعات  اآلن هاجم اجلماعة اإلسالميةان املسلمني مث محاس، مثاإلخو
؟ وهل هذه تعترب  اإلسالميةوهل هذا يف صاحل األمة!  جديٍد أمريكٍيمصر، وامتهم بالتبشري لديٍن يف

 رق صفوفها؟السياسة جتمع األمة وتوحدها أم تف ها؟ وهل هذهؤ من الشيخ ال ندري ما وراحكمةً

وهل من املمكن أن . السياسي ال العقدي ؟ وأقصد باملوقف املوقفإيرانما موقف القاعدة احلايل من 
  أمريكا إذا كان هذا يف مصلحة األمة؟  ضدإيران مع تدخل القاعدة يف حلٍف

  :لنجم الثاقب تتضمن عدة نقاٍط ا إجابيت على السؤال األول لألخ-

ان املسلمني إال بعد أن طفح الكيل، وبلغ م التنازل أن يسريوا يف أين مل أنتقد اإلخو: األوىل
 ليطالبوه بتمديد رئاسته، فأصدرت الطبعة األوىل مظاهرة النفاق من جملس الشعب إىل قصر حسين مبارٍك

، مث أصدرت طبعته الثانية بعد أن دخل اإلخوان أعضاء التنظيم العاملي يف )احلصاد املر(من كتاب 
 بقية أفرع اإلخوان ت والعراق احلكومتني العميلتني فيهما يف ظالل احلراب األمريكية، وسكتأفغانستان

  .على هذه اخليانات

 على اتفاق عت اليت وقّ، محاس، ولكين هامجت القيادات املتنازلة من محاٍسأين مل أهاجم: الثانية
وبني القيادات  وتقديٍر هلم كل احتراٍم، الذين أكنت وال زلت أفرق متاماً بني جماهدي محاٍسقْمكة، وفر ،
  . عنه، وال زلت لليوم أنتقدها حىت اآلن مل تتراجع على اتفاق مكة، وال زالتعتاليت وقّ

 اليت اعتربت السادات ،ةأين مل أنتقد اجلماعة اإلسالمية، بل انتقدت القيادات املتنازل: الثالثة
 على أن ، وتأسفتفلسطنيشكره بعضهم على مواقفه من  رئيساً، بل وشهيداً، واعترفت حبسين مبارٍك

 من العرض األمريكي، وأخرياً اعترب  وتستفد، أسامة بن الدٍن يف أفغانستان مل تسلمارة اإلسالميةاإلم
  . مثل الصلح بني سيدنا احلسن وسيدنا معاوية رضي اهللا عنهما اجلهادترشيد أحدهم أن وثيقة

، فموقفي منها هو  فك اهللا أسره املتمثلة يف الشيخ عمر عبد الرمحنأما قيادة اجلماعة اإلسالمية
  .التأييد والتقدير، ألا هي اليت متثل اجلماعة حقاً
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كيف يقول السائل أين هامجت مجاعة اجلهاد، وأنا أحد مؤسسيها، وأمريها ألكثر من :الرابعة
 إلنشاء مجاعة قاعدة اجلهاد؟ ة بن الدٍنت بامسها على اتفاق الوحدة مع الشيخ أسام، وأنا الذي وقعمرٍة

ية مجاعٍة إسالميٍة منذ قرابة أما إن كان يقصد انتقادي لكاتب وثيقة الترشيد، فهو قد أقر بأنه ال صلة له بأ
، ويعترب أن كثرياً منهم ال بر عندهم وال اإلسالمية يف اجلماعات  سيٍء عشر عاماً، بل هو ذو رأٍيمخسة
 الصدام مع احلكومات، ويعترب أن من علمائهم من هم أوىل باجلهاد من  ألم تسرعوا يف،تقوى

حكامهم، ويقصد بالذات الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللا، كما بينت يف املالحظة السادسة عشر يف الباب 
أما إن كان يقصد من وقع معه على . )التربئة(األول، ويف الفصل السابع عشر من الباب الثاين من رسالة 

يف مجاعة اجلهاد، فقد بينت موقفي منهم يف مقدمة وخامتة رسالة سابقاً يقة الترشيد ممن كان عضواً وث
  .، فأرجو من األخ النجم الثاقب أن يرجع إليهما)التربئة(

السياسة جتمع األمة وتوحدها أم تفرق  أما تساؤله عن احلكمة من وراء ذلك، وهل هذه
  :صفوفها؟ فجوايب على ذلك يف نقطتني

أين أشكره على نصيحته، وأسأل اهللا أن يعينين على االستفادة منها، ولكن ال بد من : األوىل
، أو اكمية الشريعة اليت متس ثوابت العقيدة كالرضا بالدميقراطية وعدم التمسك حبخاصةًانتقاد األخطاء، و

وإذا كان األخ .  الدولية احترام االتفاقيات ذريعة من أراضي املسلمني، حتتاليت تؤدي للتنازل عن جزٍء
أفضل من أسلويب، ولكن  هو النقد هلذه األخطاء بأسلوٍبالنجم الثاقب ال يتفق معي يف أسلويب، فليوجه 

، مث إن مل يستجب لنصحه فليتخذْ موقفاًً يعلي فيه الوالء هللا والرسول ، وال يسكت عنها وقوٍةبوضوٍح
  .صلى اهللا عليه وسلم على ما سواه

ن توحيد كلمة األمة يكون حول كلمة التوحيد، وال ميكن أن يتم توحيد األمة على أ: الثانية
 اليت تقر باغتصاب ، من احترام االتفاقيات الدولية، وال على أساٍسحاكمية الشريعة من التنازل عن أساٍس

وأا يف  االنتخابات وتوقيعها على اتفاق مكة، وقد رأينا مجيعاً نتائج دخول محاٍس. أراضي املسلمني
النهاية محلت السالح ضد من كانت تعتربهم السلطة الشرعية، وتراجعت عما وقعت عليه يف اتفاق مكة 

  .يني، ملا ذهب ملؤمتر أنابولسفلسطين من التفاوض باسم ال حملمود عباٍسمن تفويٍض
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زل  وأحفظ لدينها أن تثبت على خط اجلهاد ضد جمرمي السلطة، وال تتناأفما كان أكرم حلماٍس
  ، وال توقع على اتفاق مكة؟حاكمية الشريعةعن 

 فقد فصلته يف حواري األخري مع السحاب بعنوان إيران أما إجابيت على سؤاله الثاين عن -
  .، فأرجو أن يرجع إليه) لألحداثقراءٍة(

 : يقول السائل صقور العز-4/3
 فهل ميكن نصح من مات؟! م ملاذا ما يزال الشيخ ينصح محاس وقادا؟ رغم أنه عزى األمة فيه-

  .تنظيم القاعدة الذي حياول جاهداً زج تنظيمه داخل ؟ ما رأيكم يف ممتاز دغمش وتنظيمه-

 أن من عزيت األمة فيهم ؛ إجابيت على السؤال األول لألخ صقور العز هي؛ ما ذكرته من قبل-
 ، أما جماهدو على اتفاق مكةت ووقعحاكمية الشريعة اليت تنازلت عن ،هم القيادات املتنازلة من محاٍس

 فأنا أؤيدهم وأشد على أيديهم، بل ودعوت كافة املسلمني وقبائل يف فلسطني وكل ااهدين محاٍس
  . إلعانتهم ودعمهمخاصةًسيناء 

  .من قبل أما سؤاله الثاين فقد أجبت عليه -

  : يسألزاد الغريباألخ  -4/4

 م أخوة لكم؟ وما رأيكم فيمن يكفرها؟؟ وهل ما زلتم تروما موقفكم من حركة محاٍس

 ن اجتهاد دولة العراق  اذين خيالفل ال؟طوسي الطر بصٍرييكم يف الشيخ حامد العلي والشيخ أيبأما ر
 ؟اإلسالمية

 أم أن ؟م الشباب إليهاضين  واحدةً؟ وهل تزكون مجاعةًفلسطنيملاذا نرى القاعدة ختطت كل احلدود إال 
   منها؟اإلسالميةاجلماعات   منوجيوز االنضمام إىل أٍي ، عندكماجلماعات سيانٌ

  : إجابيت على أسئلة األخ زاد الغريب هي-

  .املوقف من حركة محاٍس قد بينته من قبل: أوالً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  49من  46   اللقاء المفتوح مع الشیخ أیمن الظواھري

الشيخ حامد العلي والشيخ أبو بصٍري الطرطوسي هلما منا كل االحترام والتقدير، وقد رأينا : ثانياً
أما خمالفتهما .  تأييد اجلهاد وااهدين، نسأل اهللا أن جيزيهما عنها خري اجلزاءمنهما مواقف قويةً وثابتةً يف

لدولة العراق اإلسالمية، فال عصمة لبشٍر، وما ينشأ من خالٍف نسعى يف حله بالبحث العلمي والعملي، 
  .الذي نبتغي به مجيعاً الوصول للحق ونصرة اإلسالم

  . أي عاٍمل صادٍق رد االختالف معه يف رأٍي أو قوٍلوال أوافق على املساس بقدرمها أو بقدر

 وأسأل اهللا كما أسأل مجيع ،، فقد أجبت عنها من قبليف فلسطنيأما مسألة عمل القاعدة : ثالثاً
  .اإلخوة حميب اجلهاد الدعاء أن يكون ذلك قريباً بإذن اهللا

 تلتزم ثوابت العقيدة واملنهج اجلماعة اليت جيب أن ينضم املسلم إليها هي اجلماعة اليت: رابعاً
، واجلهاد يف سبيل اهللا ضد الغزاة حاكمية الشريعةالصحيح، الذي من أهم معامله عدم التنازل عن 

، وعدم مداهنة وعمالئهم، وعدم التنازل عن أراضي املسلمني، وااللتزام مبناصرة املسلمني يف كل مكاٍن
  .أعداء اإلسالم

يستط، ومل هذه اجلماعةفإن مل توجد على العقيدة الصافية واملنهج  املسلمون إنشاء مجاعٍةع 
 . عدم إطاعتهم يف معصية اهللا شريطةالصحيح، فيجوز هلم اجلهاد مع أقرب اجلماعات إىل احلق

  : يسألزرقاوي القسام -4/5

 هداها  هل تأمروم بترك قيادة محاٍس؟ما أمركم شيخنا احلبيب من حمبيك يف كتائب القسام
  ؟ أو لكم رؤيا أخرى؟اهللا

  . أجبت على هذا السؤال من قبل-

  : يسألبو عبد الرزاق أ-4/6

  .ذهاب هذه الشبهة عينإ وأريد ،وهو بالشبهة أكثر منه سؤالٌ: السؤال األول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  49من  47   اللقاء المفتوح مع الشیخ أیمن الظواھري

 ؟ فما السبب. صرحياً ال نسمع هلا ذكراً؟ اإلعالمية يف إصداراتكم العديدةة من الساحإيرانأين 
وسية قاتلها اهللاإيران بني القاعدة و سريٍةتفاقاٍتاالفني بوجود  من املخحيث يقول كثريومصاحل،  ا  

 أيها الشيخ اجلليل أرجو أن  هل هذا صحيح.ة فلو تبني لنا شيخنا رأي التنظيم ذه املسأل، بينهمٍةمشترك
  ؟تطمئننا

  .ذهاب هذه الشبهة عينإ وأريد ، وهو بالشبهة أكثر منه سؤالٌ:السؤال الثاىن

 وحرفت ديننا ،ناء نساي وتستحي، تقتل أبناءنا اليت؟إيراناذا يوجد الشيخ سيف العدل يف مل
 ووجوده ؟ وكيف يعيش هناك وال جياهدهم وال يربأ منهم بالفعل، منهم ومع ذلك ال يناله أذى،وقرآننا

  . أسألك باهللا أن تبينها لنا يا شيخنا الكرمي. كثريٍة وتعجٍبهذا يضع عالمات استفهاٍم

 لنقل من يريد اجلهاد من اجلزيرة ومن مصر  حمكمٍة وخطٍة منظٍمهل من عمٍل: السؤال الثالث
ومن اليمن ومن األردن ومن بالد الشام وكل البالد العربية إىل ميادين اجلهاد وااهدين ومعسكرات 

  .اإلعداد؟ فواهللا قد سئمنا العيش يف بالد الطواغيت

 أن التنظيم شيخ األسد املفضال كاسر الكفر الشيخ أسامة بن الدٍنكان قد قال ال: السؤال الرابع
  فهل بعد أن أسفرتا محاس. للجماعات ااهدة هناك احتراماً داخل الكيان الصهيوين عملياٍتيال يريد أ

.  أعلم أن شخصك الكرمي يعلم ذلك جيداًصدر منهم ألين  وال أعدد ما،هماي عن وجهيواجلهاد اإلسالم
   يف غزوة منهاتن يف أمريكا؟علف  تقصم ظهر اليهود كما الوقت بعد لعمليٍةأمل حين

  : إجابيت على أسئلة األخ أيب عبد الرزاق هي-

  .السؤاالن األول والثاين قد أجبت عليهما من قبل: أوالً

  .بالنسبة للسؤال الثالث، فأكرر أن الطريق ال بد له من دليٍل مؤمتٍن: ثانياً

وأنصح األخ ابع نسب إىل الشيخ أسامة قوالً مل يقلْه، وال أتصور أن يصدر منه، السؤال الر: ثالثاً
 حفظه اهللا، بل ويتثبت يف كل الكرمي أبا عبد الرزاق أن يتثبت فيما ينقله عن الشيخ أسامة بن الدٍن
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 أسأل اهللا أن . عنه مع الكافر، فما بالك باملسلم ااهد، فإن الظلم منهيأقواله، حىت ال يصيب أحداً بظلٍم
  .جيمعنا وإياه على ما حيب ويرضى من عز الدنيا وفوز اآلخرة

وأرجو أن يرجع األخ الكرمي ملا نقلته من فقراٍت خبصوص فلسطني من كلمة الشيخ أسامة 
  .األخرية

4/7- يسأل الشيشاينخطاب :  

اإلخوة هناك  ل يأيت مع إعالنؤ وهذا التسا؟ بينكم وبني اإلخوة يف الشيشانهل هناك تنسيق
 ؟وأفغانستان على غرار إمارة العراق  إسالميةًإمارةً

  ممن فقدوا الثقةيف فلسطنيلون عن سبب تأخر ظهور القاعدة ء يتساكثري: سؤالنا الثاين شيخنا املفضال

 .ن قلومئ لتطم،فيكم  بارك اهللا؟ فبماذا تردون عليهميف فلسطنيباجلماعات املوجودة على الساحة 

 ونصيحتكم هلم يف ظل ،يف أرض الرباط من أهل املنهج السليم  توجهوا ألبنائكمكلمةٌ .وأخرياً
  . املباركةفلسطنياألوضاع الراهنة اليت تعصف بأرض 

  : إجابيت على أسئلة األخ خطاٍب الشيشاين هي-

  .حنن نبارك ونؤيد إمارة القوقاز اإلسالمية: أوالً

  . فقد أجبت عنه من قبلبالنسبة لعمل القاعدة يف فلسطني: ثانياً

أقول إلخواين أهل املنهج السليم يف فلسطني عليكم باجلهاد مث اجلهاد مث اجلهاد، وابذلوا يف : ثالثاً
أسأل اهللا أن . ذلك أقصى ما تستطيعون، وال تدخروا من أجله غالياً وال نفيساً وال وقتاً وال جهداً

  . إلسالم لطاعته ونصرة دينهيوفقكم ومجيع ااهدين يف فلسطني وسائر ديار ا

4/8- يسألحممد :  

 يف الشرطة أعضاًء األخريةصبحنا بالفترة أ و،نتمي للقوة التنفيذيةأ و، حبركة محاٍسنا عضو أ
 هل يعترب هذا العمل ؟عرفأ أنريد أ .ن احلكومة احلالية حتكم القوانني الوضعيةأوالكل يعلم . يةفلسطينال
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 أم يف هذا العمل أبقىن أفهل جيوز يل ، لوضع املادي يف قطاع غزة صعب اأن  وخصوصاً؟ الأم اًحرام
  ؟ال

 الشرطة اليت تنفّذ وحتمي القوانني واألحكام الوضعية، وتكره الناس عليها ال جيوز العمل ا، -
شاء ِإنَّ   ِمن فَضِلِه ِإنوِإنْ ِخفْتم عيلَةً فَسوف يغِنيكُم اللّه﴿: ق تبارك وتعاىليقول احل. واهللا خري الرازقني
ِكيمح ِليمع حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت سنةٌ(وأقترح على السائل الكرمي أن يرجع لرساليت . ﴾اللّه 

  ). ال تتبدلربانيةٌ

4/9- fadyيسأل :   

فمن يقصد  . بااللتحاق بااهدين الظواهري من الصادقني يف حركة فتٍحأمينلقد طلب الشيخ 
  م من؟أ ؟سالمم جيش اإلأسالمي م اجلهاد اإلأ  هل هم محاس؟ااهدينب الشيخ

  . أجبت على هذا السؤال آنفاً-

وإىل هنا نصل خلتام احللقة األوىل، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا 
 .حممٍد وآله وصحبه وسلم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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