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 مقدمة التفريغ:

( للشيخ مقومات التنظيم ودور املنهجتفريغ حمارضة )يرس مؤسسة التحايا لإلعالم أن تقدم لكم 

ني ونصف ومتت يف توقد استمرت املحارضة  أكثر من ساع -فك اهلل أرسه-السوري  أيب مصعب

بعنوان )دور  والثاين، سم )أسس ومقومات التنظيم(ارشت املحارضة يف رشيطني األول بوقد ن   ،جلستني

ن لكل رشيط طول الواحد املف ،ملفات 4العنكبوتية عىل شكل ورفعت يف الشبكة ، املنهج يف التنظيم(

ب  فمدت  امل دقيقة إال 44حوايل   دقيقة. 61لف الرا

 سياسية التفريغ:

وذلك بغرض جعل الكالم  ،انتهجنا يف هذا التفريغ سياسة الترصف يف الكالم دون اإلخالل باملعنى     

 بأسلوب الكتابة ما أمكن وذلك عرب:

 ت العامية لكلامت عربية فصحى.تغيري الكلام -6

فق م  القواعد النحوية.يتغ -2  ري صياغة اجلمل للتوا

 تغيري صياغة اجلمل لتكون بلغة الكتابة ما أمكن وكأن الشيخ هو الذي كتب الكتاب. -3

 وهذا يكثر يف املحارضات وكذلك حذف الكالم غري الواضح. ،حذف الكالم املكرر -4

ال نعطي لنفسنا احلق بزيادة معنى مل يقل  الشيخ أو أن نحذف معنى قال  الشيخ ولو كان خيالف ما  -4

 نقول ب . 

عىل   وض  عالمة )...( للداللةو ،يف سياق النص باللون الرصايصا ما نلتزم بإضافة الزيادات كثرير  -1

 .ة التسجيلءالكلامت غري املسموعة لردا

 آخر الكتاب لتسهيل تصفح الكتاب. انبية وفهرس يفجأضفنا عناوين  -7
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 األوىل اجللسة

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد الرحيم الرمحن اهلل بسم

 .الطريق على لنا زادا   اللقاء هذا جيعل أن وجل عز اهلل ونسأل املتجدد األسبوعي اللقاء هذا يف بكم نرحب

 ستكون اهلل وبإذن ،املاضية املرة يف طرحناها اليت السابقة املوضوعات تكملة يف احملاضرة هذه يف نستمر

 اهلل جزاكم ،نقول مبا ينفعنا وأن به ينفع أن اهلل وأسأل ،املوضوعات هذه تكلمة يف أخرى لقاءات هناك

 ..خري

 فيها عنواننا وسيكون املستقبلية املرحلة يف اجلهادي العمل ملالمح أتعرض أن يف هذه احملاضرة سأحاول
 (.المنهج ودور التنظيم مقومات)

 الحلف الصهيوصليبي[أقطاب ]

 إنتهت اإلسالمي العمل من مضت اليت املرحلة أن وقلنا املسلمني اإلخوان مجاعة عن تكلمنا املاضية املرة يف
 .التكفري وتيار ،اجلهاد وتيار ،الدميوقراطية طريق عن اإلسالمي العمل تيار: تيارات ثالثنا إىل ب

 يف األمريكي اخليار هو أصبح الدميوقراطية تيار وأن ،املاضية املرحلة يف تقريبا احنسر التكفري تيار أن وقلنا
 عملوات أن تريدون كنتم إذا أنه وإفهامهم الربملان يف اإلسالميني إلدخال يسعى األمريكي فاملخطط ،املنطقة

 :إحتماالت ثالث أحد وأمامه تناقضات من يعاين التيار هذا وطبعا ،الربملان جمال إال جمال لكم فليس

  :اإلسالمية التنظيمات هذه يف شرائح ثالث هناك سيكون اجلهادي التيار مع الصدام تكاثر فمع

 على يعمل الذي الغريب التيار وبني اجلهاديني بني املعركة يف العاملني شرحية وهي األوىل الشرحية -
 من نوع إىل أو الشرف من نوع إىل سيؤول القواعد أغلب ميثل الذي النوع هذا ،املنطقة إحتالل
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 واهلل نرى كما اجلهادي التيار لصاحل املعركة يف وسيدخل الدميوقراطي التيار عن وسينفصل الدين
 .الشرحية هلذه التحريش من بنوع نقوم حنن ولذلك أعلم

 وبني عليه واب  تر   الذي الفكر بني تناقض يف يعيشون الذين الوسط قيادات معظم وميثله الثاين النوع -
 وسيؤول التناقض هذا يف سيقع فمعظمهم ،اإلحتالل وحالة الغرب من تقع اليت املعاناة عملية

 .لإلعتدال
 بوجود مرتبطة هاحلامص أصبح واليت السلطات مع عالقتها يف توغلت اليت القياديات عندنا يبقى -

 معسكر الغريب املعسكر إىل ينحاز أن منه متوقع فهذا الصنف ،احلكومات وبوجود الغرب
 . عامة بصورة اجلهادي للتيار املعادي املعسكر أي ؛احلكومات

 اجلهادي التيار بني صراع وجود إىل القضية ستنحسم اإلحتالل حالة استمرار مع املقبلة األعوام فخالل    
 ومع احلكام مع سيتحالف الذي الغريب األمريكي والتيار -املستقبلية مالحمه نتلمس أن سنحاول الذي -

 .التيار هذا يف سيدخلوا الذين علماء وبعض اإلسالمية احلركات قادة بعض

 بصراحة نقوله أن جيب الكالم وهذا ،األعداء من أنواع أربع نواجه أن نتوقع املقبلة املرحلة هناية يف احلقيقة
 هذا يف األوىل املرتبة ،حاليا قام الذي احللف يف يتمثلوا األعداء هؤالء اآلن؛ تتضح بدأت قد شجراته ألن

 ،الغربيني حىت يديرون فهم احللف هلذا واملديرين واملخططون القادة هم واليهود ،والصليبني اليهود هم احللف
 اقتصادية مصلحة مصلحته الغريب فالتيار ،املصاحل من هامش هلا التحالف هذا من شرحية كل أن شك وال

 عاش من وكل الغرب يف مسيطرة دةعقي يشكل يعد مل الصلييب والفكر ،الصلييب والفكر التبشري من وشيء
 بعض عند إال ،الغريب العامل يف تقريبا شيء منه يبقى مل املسيحي الدين أن يعلم بأهله واحتك الغرب يف

 .جدا   القليلني املتعصبني الرهبان

 مل ْ  ف ِإن َُّهمْ  ، ت  ْغِلب   ب ِن  ن ص ار ى ذ ب اِئح   ت ْأُكُلوا ال  ) -عنه اهلل رضي- طالب أيب بن علي الصحايب قال
 انتقلوا ألهنم هؤالء وذبائح حلوم حيرم -عنه اهلل رضي- كان يعن ، 1(اخْل ْمرِ  ِبُشْربِ  إالَّ  ِديِنِهمْ  ِمنْ  ي  ت م سَُّكوا

                                                           
 قال ابن حجر العسقالني في )فتح الباري( )أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة(. 178رقم الحديث  -أخرجه الشافعي في كتابه األم 1
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 فكرة من لديهم عاد ما الذين احلاليني الكتاب أهل عن فماذا .مشركني وأصبحوا الكتاب أهل وصف عن
 ؟ القليل الشيء إال املسيحية

 املرتبة أو احللف يشكلوا هم والصليبني فاليهود ،عليه حياربون عقدي بعد إىل حباجة فهم الناس يقاتل حىتف
 .األعداء من األوىل

 منهم بطل  يُ  والذين ؛مباشرة الصهيوصلييب احللف مبصاحل مصاحلهم ارتبطت الذين احلكام هم الثانية املرتبة
 ال وأن يذهبوا أن يف خريوا لو السالم مؤمتر إىل الذاهبني احلكام مثال ؛الوحل يف وجوههم واغُ ر  مُي   أن اآلن

 (هدلة ب) عمليا املؤمتر هلذا ذهاهبم ألن ؛يذهبوا ال أن يفضلوا أهنم أعتقد مصاحلهم على ا  رصحب يذهبوا
 .العمالء مصاحل مع جزئيا تتضارب اآلن اإلحتالل مصاحل ،كامل بشكل

 اآلن احلكامو  ،اجلهادي التيار معها سيشتبك اليت املباشرة الصورة ميثلوا وهم ،احلكام هم الثانية الشرحيةف
 على الدميوقراطية اإلسالمية احلركةو  العلماء املنافقون :وهم احللف من والرابعة الثالثة باملرتبة يتحكموا
 قالب يف اإلسالمية واحلركة اإلسالمي العامل  يضعوهم ويضعوا أن األمريكان يريد الذي األمريكي املذهب

 العقيدة من الربملان يف بقاؤهم مثن فعويد الدميوقارطيني هؤالء ،(بالربملان فعليكم البقاء تريدون كنتم إذا)
 )...(.        والشهامة الرجولةو  املواقف ومن

 يف امللتزم الشباب باقي على الروحية السيطرة هلم ليس يعن علماء ليسوا قادهتا معظم اليوم اإلسالمية احلركة
 حىت العلماء من بشرحية يستقووا احلكام املرتدين فأصبح ،العلماء من إال الفتوى يأخذ ال الذي التنظيم
 ايقفو  بدورهم الذينو  احلكام هؤالء مع تقف اليت الدميوقراطية" اإلسالمية" احلركة هذه على الشرعية تضفي

 .الغرب و األمريكان مع

 احلكام مث اليهودي الصلييب احللف يف تتمثل املستقبل يف اجلهادي التيار يواجهها أن املتوقع من اليت اجلبهةف
 مث اللعبة هبذه وقبلت بالدميوقراطية قبلت اليت املدجنة اإلسالمية احلركة رؤوس أو املدجنة اإلسالمية احلركة مث

 .اجلبهة هذه لدعم يستخدموا الذي العلماء بعض
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 -:[مقومات التنظيم]

 هو ما ومنها األداء يف فردي هو ما منها العبادات األصل؛ يف مجاعية عبادة عامة بصورة اجلهاد )..(
 وبطريقة معني وبوقت بنظام وتؤدى بإمام ىتؤدَّ  -اجلماعة وصالة العيد كصالة-ماعية اجل عبادة؛ المجاعي
 إىلو  نظام إىل حتتاج اجلماعية العبادة هذه ،مجاعية وعبادة مجاعي عمل هو الغالب يف اجلهاد ،هذه معينة

 .التنظيمات إطار يف يعملوا الذين لكل معروف أصبح الكالم هذاو  .بيعة إىلو  إمام إىلو  برنامج

 أمور من كثري, 2(نفسك إال تكلف ال اهلل سبيل يف فقاتل) :تعاىلقال  كما  فردي يكون أن ميكن اجلهاد 
 تسقط ال مجاعية بصورة يؤديها أن اإلنسان على رتعذ إذا املنكر عن والنهي باملعروف األمر وأمور اجلهاد

 احلالة ولكن فردية بصورة يؤدى أن ميكن اجلهاد أن فنقول ،فردية بصورة يؤديها أنبل عليه  الفريضة عنه
 .اجلهادي لعبادة اجلماعية الطبيعة هي احملاضرة هذه يف عنها سنتكلم اليت واحلالة العامة

 يعن التنظيم؛ هذا مقومات عن سنتكلم ،التنظيم من فالبد مجاعية بصورة تؤدى عبادة اجلهاد أن قلناإذا  
 عمل فريق أو جهادي جتمع عن عبارة بل تنظيم ليس أنه نقول ومىت تنظيم أنه جهادي جتمع عن نقول مىت
 عن مميزاهتا يف تتميز ال تشاهدونا اليت اجلهادية التجمعات بعض؛ فجهادية عشرية أو جهادية فكرة أو

 )..(. العشائر مميزات

 هو العمل هذا وراء من نريده وما ،للتنظيمات النموذجية احلالة هي الضوء عليها نلقي أن حناول اليت احلالة
, لتحقيق هذه املقومات فيها هو اليت الدائرة يعمل ضمنأن  تنظيم داخل موجود شخص كل حياول أن
 أن جيب والتنظيم  تنظيم يف نعمل حنن اخلري مجاعة يا أنه ويقول هلم وينصحهم ادةيالق إىل يصل أن حياولو 

 هنا نقاتلوهل  واملخطط؛ العمل طبيعةجيب أن تتحقق بغض النظر عن  املقومات هذهو  ،مقومات له يكون
 .. ؟.مصر أو يف أفغانستان يف نقاتلهل  ؟علنا   نقاتل أم سرا   نقاتل؟ وهل هناك نقاتل أم

                                                           
2
 (18سورة النساء : ) 
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 األسباب عامل يف التنظيم فنستطيع أن نقول أنه يف توجد مل إذا أساسية مقومات عن عبارة هو الكالم هذاف
 أن نقول األسباب عامل يف  -التوفيق يف واآلخر األول أصال هو الذي العاملني رب توفيق عامل عن بعيدا   -

 .أعلم واهلل أجلها من جتمع اليت النتيجة يؤدي لن التنظيم هذا

 مع القيادة قوة فيه تتضافر مجاعي عمل إىل وحيتاج إرادة إىل حيتاج الصورة هبذه التنظيم مقومات واستكمال
 هذا عن خروج إىل وسيؤدي صعب بطبيعته اجلماعي العمل آلن ،املهمة هذه تؤدي حىت القاعدة إرادة

 املنهج هو والذي التنظيم مقومات من واحد أصف أن أريد أنن أعتقدو  ،اإلرادةإذا مل توجد  املخطط
 :مقومات أربع هي التنظيم مقومات أن وأقول أقدم ولذلك احملاضرة رأس ألنه هفي وأفصل

 .والمنهج الفكر: التنظيم مقومات من األول المقوم

 من غريه عن التنظيم هذا متيز واليت ،التنظيم هذا عليها يلتقي اليت املعتقدات جمموعة هو واملنهج الفكر
 هلا ليس جهادية جتمعات وجود هي أفغانستان يف عليها تعرفنا اليت الطبيعية غري الصورة يعن ،التنظيمات

 -قبل أن تأيت- تنظيمات وهي ألفغانستان جاءت اليت اجلماعات بإستثناء. فواضح منهج أو واضح فكر
 أداء على ،القتال على ،السالح على إلتقت أهنا عليها يغلب هنا قامت  اليت فالتجمعات ببنائها جاءتو 

 .كرف يكون أن إىل يرقى أن ميكن وال فكر ليس والقتال السالحف ،اجلهاد عبادة

 هذا مثال   فنقول ،غريه عن التجمع هذا متيز اليت الربامج وجمموعة املعتقدات جمموعة يضم أن جيب املنهج 
 هذا ،به يعمل الذي واملنهج عليه يقوم الذي والفقه الرجل هذا عقلية مباشرة ذهنك يف فريتسم اإلخوان من

 .آخره إىل ،يدميوقراط هذا ،شيوعي هذا ،يجهاد

 أصبحنا واليت هنا ألفناها اليتو  خطأ أهنا نعرتف أن جيب واليتاليت إلتقينا هبا يف أقغانستان  اخلطأ الطريقة
 أنيعن  ،السالح محل هو اامليليشي أفراد بني اجلامع األمرف ،ت"مليشيا" - اإلخوة أحد كان كما- فيها

 فيعيدوا اجلبهة خط إىل يذهبوا مث عندهم اليت الطلقات هذه ريموال الرمي حقل إىل يذهبواو  يتدربوا الناس
 يريد تنظيم مقومات عن أتكلم وإمنا الثواب عن وال األجر عن وال النية عن أتكلم ال. وأنا هنا العملية نفس

 .واضح عمل يؤدي أن
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 نستطيع اليت وهي ،غريه عن التنظيم هذا تيمز اليت هي -األيدولوجية الغربيني يسميها واليت- املنهج ففكرة
 .عندنا الذي األمري أو املسؤول هبا حندد أن

 فكر على إتفقنا فكنا قد ،مراحلنا من مرحلة يف املسلمني اإلخوان مع كنا حننوكما ذكرت لكم من قبل 
 الذي منف .املرتدة األحزاب ومع العراقيني مع حلف يعملوا أن أرادوا فجأة ،جهاد وعلى قضية وعلى

  ؟جيوز ال أو جيوز ؟حرام أم حالل ؟جائز غري أم التنظيم يف جائز العمل هذا أن يضبط

 عليه نطلق أن ميكن املنهج هذا ،الصواب من اخلطأ ليبني أساسي أمر اجملموع إليه حيتكم منهج وجودف
 (.الشرعية السياسة) منهج وهي الشرعية التسمية

 املصرية اجلماعات باقي مث 3(باهلل الفضل) تقريبا  إال( الشرعية سياسة) منهج يكتبوا مل تقريبا الناس
 وماذا حنن من فيه حندد أن نستطيع متكامل شبه منهج أخرجت. فقد هنا إىل جاءت إىل أتت اليت اجلهادية

 من وكثري التجمعات من كثري وجعلوا الساحة يف أيضا أثروا وهم ،الناسفها ر ع املنهج هذا خالل ومن ،نريد
 احلركة طريق عن أيضا استطعناو  .منه ويستفيدوا املنهج هذا يتبنوا أن جهادية طموحات عندهم الذين الناس

 اآلن إىل احلركات بعض ،السورية املذكرة طريق عن املنهج من شيء نربز أن السورية احلركة بقايا أو السورية
 .)...( منهج تتبىن أن تريد أهنا وأ منهج هلا أن نلمس ال

 التنظيمات هذه ومنهاج أفكار لبعض هبا قمت دراسة تيجةوسأحدثكم عن ن املنهج فكرة فيها سنفصلو 
 .اجلهادية

 .القيادة[: التنظيم مقومات من] الثاني المقوم

. طاعةالو  سمعال ،خططامل ،موالاأل, قيادةال ،نهجاملو  فكريها: الإل حيتاج اليتالتنظيم  مقومات قلنا إذا
 وننتقل اآلن إىل املقوم الثاين القيادة.

                                                           

 
3

وهللا أعلم؛ والظاهر أن الشيخ يقصد "د. فضل" واسمه سيد امام عبد العزيز امام الشريف صاحب كتاب )العمدة في إعداد  سمعناهاهكذا  

  وكتاب )الجامع في طلب العلم الشريف(.  العدة(
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 التنظيم قيادة أن الناس ذهن إىل يتبادر قيادة نقول عندما, أمري أهنا للقيادة عندنا الذي البسيط املفهوم
 :مقومات بثالث تقوم القيادة ،فالن هو الفالين

 .األمري :أوال -
 .القرار صناعة يف تشاركه اليت والكوادر العناصر جمموعة يعن, األمري هذا قيادة جملس :ثانيا -
 .معني قرار إختاذ إىل األمري هذا توصل اليت الشورى القرار؛ هذا إختاذ طريقة :ثالثا   -

 هذا ،مبلك يكتفى أن ميكن أو ،بإمرباطور يكتفى أن ميكن أو ،خبليفة يكتفى أن ميكن كان القدمي الزمن يف
 هؤالء أن نجدفس التاريخ تلمسنا لوحىت , بل أما اآلن فقد أصبح ذلك مستحيال   يقرر أن يستطيع امللك
 مقربوهذا  مستشاروهذا  العهد ويلجتد هذا  البطانة هذهيف  ،مقربة بطانة لديهم كان اخللفاءو  امللوك

 األمري أو امللك يدي بنيليضعوها  القرار أسباب ينريوا أن مهامهم الناس هؤالء ،كاهن هذاو  باحث هذاو 
 .اإلمرباطور أو

 أن األمري يستطيع الف ،مؤّسساتية عملية القيادة وعملية القرار إختاذ عملية أصبحت الزمن تعقد مع اآلن 
 عنده كني مل وإذا ،املايل التنظيم بوضع علما   حييطه مايل مستشار يستشر مل إذا معقول واضح قرار يصدر

 املناهجوكذلك  ،تشعبت التكنولوجياو  تشعبت األسحلةف ؛العسكرية بالعلوم علما حييطه عسكري مستشار
 .صعبة العملية أصبحتو .. اجلماعاتو  األفكارو 

 أن جند القيادة؛ موضوع يف -والسالم الصالة عليه- الرسول طريقة والسنة السرية يف نتلمس أن أردنا إذاو  
- الناس هؤالء ،واألنصار واملهاجرين الشجرة وأهل بدر أهل حوله كان -والسالم الصالة عليه- الرسول
 الرسول وكان ، -والسالم الصالة عليه- الرسول بطانة هم كانوا -والعقد احلل بأهل بعد فيما مسوهم الذين

 عليه- الرسول ألن ،األمة هلذه تعليما  ها عن إستغناءه مع الشورى عمليةب يقوم -والسالم والصالة عليه-
 صححه خطأ كان وإذا ميضي صواب القرار كان فإذابال شورى  قرارال يتخذ أن يستطيع -والسالم الصالة
 .واضحة حقيقية شورى بعملية -صلى اهلل عليه وسلم–كان يقوم  ذلك مع ،الوحي
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  -]من خصائص القيادة أن تكون قليلة العدد[:

 لو يعن ،العدد قليلة تكون أن اإلجيابية أسباهبا ومن مميزاهتا من القيادة أن جيد التاريخ على يطلع من هنا
 تنظيمه كل ويعترب شخص 044 أو شخص 044 واملعاونني املساعدين من عنده قائد هناك كان

 بشعتتبل س ،صائب بقرار خترج لن القيادة هذه هذا؛ يستشر وتارة هذا يستشر تارة  , ومعاونني مساعدين
 .الصائب للقرار الوصول القيادة هذه تستطيع لنو  األهواءو  األراء

ملانيا والذين كانوا حياربوا أ الثانية العاملية احلرب من األخرية املراحل يف احللفاء أن التاريخ يف مثل يضرب
 القيادة العسكريةمتثل  اليت األركان هيئة كانت ؛فرنسا يف اإلنزال قرار ويتخذوا هتلر يهزمواأن  أرادوا عندما

، احلرب مبقررات وخيرجوا جيتمعوا الغربية األوربية الدول من جنرال 044 فكان,  جنرال 044 تضم للحلفاء
 العسكري اجمللس حل ؛اإلنزال قرار ملناقشة -4أيزهنور أظن - أمريكامن  احللفاء قادة أحدعندما جاء ف

 بإدارة قامواهم الذي  جنراالتفهؤالء الثمانية , جنراالت 8 ب وجاء شخص 044 من يتكون الذي
 .الذي أهنى احلرب القرار هذا يتخذوا أن واستطاعوا معه ةيالعامل احلرب

 يساعدونه شخصني أو شخص لألمري يكون أن ميكن اخلاصة هذه وضمن، األمري خاصة تضم فالقيادة
 األمري مهب يستكمل أن جيب الذينالقيادة  جملس أعضاء و األمري وخاصة أمري القيادة إذأ، القرار إختاذ على

 مستشار فيهم يكون أن جيب يعنالقرار  مقومات بأعضاء القيادة األمري يستكمل أن جيب القرار؛ مقومات
 .وتنظيمي وإداري مايل مستشارو   ،عسكري مستشارو  ،شرعي مستشارو  ،سياسي

 الشورى جملس إىل ينزل أن يستطيع الناس هؤالء إختصاصات عن خارجة معيينة خربة األمري احتاج إذاو 
 .القرار يتخذ مث معينة خربة ويأخذ األعضاء باقي وإىل

 
                                                           

4
ي أوروبا املسؤولة عن التخطيط واإلشراف سياس ي وعسكري أمريكي؛ خالل الحرب العاملية الثانية شغل منصب القائد األعلى لقوات الحلفاء ف 

-8594في الفترة من 48م، أصبح أول قائد أعلى لقوات حلف الناتو ثم أصبح الرئيس األمريكي رقم 8598في عام  .على نجاح غزو فرنسا وأملانيا

 م.8598
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 -:]الشورى[

 اليت الطريقة هي ما أو ،األمري هذا يستشري كيف أي الشورى هو ادةيالق مقومات من الثالث العمل
أن هناك ثالث  ةيّ الشرع السياسة يف عندنا معلوم ،القرار هذا ليتخذ قيادته أعضاء األمري هذا هبا يستشري

 :آراء طرحت حول حكم الشورى

 غريئ مل يفعلها مث هي بعد ذلك شمل ي وإذا فعلها شاء إذا يعن ؛لألمري مستحبة الشورة أن األول الرأي   
الذي جاء مؤلفه  5(يف إعداد العدة العمدة) كتاب يف جاء كما اجلمهور  رأي هووهذا الرأي  ،له ملزمة
 .6اجلمهور عن نقله الذي تيمية ابن عن الكالم هذا ونقل كثرية على هذا القول وأنه قول اجلمهوربأدلة  

 أن جيب األمري على واجبة الشورى أن يقول عطية ابن أشهرهم السلف بعض رأي وهو الثاين الرأي   
 ،7يعزل الكفاية وأصحاب الدين و العلم أهل يستشري ال الذي األمري أن القول إىل ذهب بل, يفعلها

 والدين العلم أهل يستشري ال أن على دأب إذا األمري أن، األمري عن الكفاءة مسقطات من ويعتربوها
 سواء اخلليفة يعن ،جمتهدين ليسوا أمراء عطية ابن زمنى عل غلبأنه  خاصة ؛يعزل الكفاية أهل واليستشري

 لشروط مستجمعا يكن ومل اجملتهدين من يكن ومل العلماء من يكن مل غريه أو العباسي أو األموي العصر يف
 الشورى أن قالوا. فأهل الرأي الثاين غريه أو العزيز عبد بن عمر مثل نادرة حاالت يف إال اإلجتهاد أهل

 .له ملزمة غري النهاية يف أهنا اجلمهور مع اتفقوا ولكنهم األمري على واجبة

 رشيد به قال من وأول ،العشرين القرن من الثاين النصف يف تقريبا طرح بدعة رأي وهو الثالث الرأي    
 على واجبة الزمة الشورى أن قالوا وهؤالء ،الغريب بالفكر املتأثرين الناس وهؤالء عبدو وحممد واألفغاين رضا

 هو أصبح لألسف الرأي هذه ،األغلية برأي يلتزم أن األمري على يعن ،له ملزمة النهاية يف وهي األمري

                                                           

 
5

 لسيد امام عبد العزيز امام الشريف.  

6
العدة: )وشيخ اإلسالم ابن تيمية على علو منزلته في كتابه عن السياسة الشرعية، ورغم أنه عاش في يقول سيد إمام في كتابه العمدة في إعداد  

ء، أقول القرنين السابع والثامن الهجري، وعاصر زوال الخالفة العباسية من بغداد على أيدي التتر وعاصر الكثير من الفتن التي كانت بين األمرا

لزام الشورى وإنما تكلم عن مسألة مشروعية الشورى ولم يوجبها على األمير، وأقص ى ما قاله في ذلك ]ال رغم ذلك فإنه لم يتكلم عن مسألة إ

 ِغَنى لوال األمر عن املشاورة...[   على أنه صرح في موضع آخر على أنه: ]أمر استحباب[.( ا.هـ

 
  ".فيه اختالف ال واجب فعزله والدين العلم أهل يستشير ال ومن األحكام وعزائم الشريعة قواعد من الشورى": 985\8قال ابن عطية في تفسيره  7
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 الثاين؛ أو األول بالرأي أخذت اليت الصغرية اجلهاد تنظيمات إال يستبعده ومل ،اإلسالمي العمل يف السائد
 .لألمري ملزمة غري النهاية يف ولكنها واجبة أو مستحبة إما الشورى أن

 متثيل هووهذا الرأي  الدميوقراطية عن املاضية احملاضرة يف تكلمنا ألننا الثالث الرأي استعراض صدد يف لسناو 
 الدميوقراطية أن" :يقول كان الغنوشي راشد أمثال ولذلك اإلسالمي العمل داخل للدميوقراطية حقيقي
 ملا ولذلك لألمري وملزمة الزمة اإلسالم يف الشورى أن على الكالم هذا يف يعتمد وهو ".إلينا ردت بضاعتنا

 .عندنا من أخذوها هم قال  باألكثريةفيه القرار  وأصبح الربملان موضوع وابتدع الغرب جاء

 الكالم وهذا, عطية ابن ورأي اجلمهور لرأي فقط سأتعرضو  له نتعرض نل الثالث الرأي أي الكالم هذاو 
 .والعطاء لألخذ قابل كالم هو سأقوله الذي

 -:]اختيار الشيخ أبي مصعب السوري في حكم الشوري[

 يالم ال يعن مستحبة الشورى أن اجلمهور رأي ؛عطية ابن ثلهمي الذي واملذهب اجلمهور رأي بني قارنا لو
 فال سلف له طاملا القول أن أعلم واهلل أراه الذي ،واجبة الشورى أن يقول الثاين والرأي يفعلها مل إذا األمري
 وذلك للصواب وأقرب وألزم أصلح زماننا يف عطية ابن ورأي ،اجلمهور رأي خيالف كان وإن عليه بأس

 :لسببني

 .معقد أصبح نفسه القرار أن نفسه؛ القرار مستلزمات تعقد األول السبب -
 ليسوا التنظيمات مجيع ويشمل شيء يف قدرهم من ينتقص ال وهذا احلاليني أمراءنا أن الثاين السبب -

وهذا إن وجد ميكن  أعلمه ال فأنا جمتهد أمريه تنظيم هناك كان إذا ،اجملتهد صفات استجمع ممن
 من ليس فغالبا الشرعية األمور يف جمتهد كان إذاولكن  ،الناس شورى عن يستغنأن يقال أنه 

 -والسالم الصالة عليه- الرسول كان كما أو اخللفاء حال كان كما السياسية لألعمال املمارسني
 . املالية واألمور اإلداريةاألمور  عنو  العسكريةاألمور  عن فضال  
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 :قال واجبة غري الشورى أن ذكر أن بعد تيمية ابنف عطية ابن ورأي اجلمهور رأي بني للجمع طريقةوهناك 
 املطلقة الشرعية الناحية من هم يعن. الصاحلني األمراء امللوك ودأب األنبياء ودأب الصاحلني دأب ولكنها

 على واجبة شبه جيعلها ما والرباهني األدلة من أتوا التطبيقية ةالعملي الناحية من ولكن مستحبة أهنا قالوا
 8.األمري

 الناحية من الشورى أن نقول العلم أهل اختصاص من هي اليت الشرعية الناحية عن النظر بصرف فنحن
 . األمري على واجبة الواقعية

 األمري ألن, لألمري الزمة غري أهنا عطية ابن يراه ما ومع اجلمهور رأي مع نتفقأما عن كوهنا الزمة لألمري ف
 أنت ,ال أن ،نعم مع أنت يقول األصوات فيعد ،األصوات عداد مثل دوره أصبح الشورى برأي التزم إذا

 علىبل  شرعا ثابت ليس األسلوب وهذا ،الناس بني املسؤولية وتوزعت األمري دور د  ق  ف    يعن, ال أنت ,نعم
 .عمال   صاحل ليسوهو أيضا   رفضه على يالشريع الدليل العكس

 أعتربه فهذا مجاعي بأسلوب القرار إلختاذ طريقة دليهال وليس أصال تستشري ال قيادة هناك أن نعلم أن أما
 وقيادة أمري إىل حيتاج وينضج يستكمل حىت واملنهج الفكر حىت ألن, أعلم واهلل الفشل مقومات أول

 من القيادة مث ناحية من واملنهج الفكر وهي التنظيم مقومات من مقوم أهم فيستكملوا مراحل عرب ينضجوه
 .ناحية

 -:ليس لديه منهج وقيادة ليس تنظيم ومصيره الفشل[]التجمع الذي 

 ريب يشاء أن إال قطعأ   وسينحل قطعا تنظيم ليس هذا منهج لديه ليس التنظيمات من تنظيم أن لو وأقول
 على حىت قامت اليت التجمعات ،ستنحل منهج غري وعلى فكر غري على قامت اليت التجمعات ،مبعجزة
 وعلى اخللل علىف مثال؛ أكرب املسلمني اإلخوان وهؤالء استمرت خلل فيها أو دخل فيها أو منحرفة مناهج
 يتصرف هجتد الدنيا كل ويف اجلزائر ويف اليمن يف اإلخواين وجتد ،اجلماعةت استمر  الفكر يف الذي الدخل

                                                           
8
[ ولكنه صرح بأنها مستحبة ]الفتاوى ج 417ـ  419ص  91...[ ])مجموع الفتاوى( ج لوال األمر عن املشاورةقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ]ال ِغَنى  

 [.47ص  89
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 جتد ،نفسها املوبقات ترتكب قياداهتم حىت ،املوبقات نفس ويرتكب اتاإلجاز  نفس جييزو  التصرفات نفس
 ،األخرية اجلهادية التطلعات حاربت األردن يف اإلخوان قيادة ،اجلهاد حاربت سوريا يف اإلخوان فيادة

 الناس حىت اآلن جتد ،متاما األسلوب بنفس اليمن يف اجلهاد حماوالت كل وجه يف وقف الزنداين الشيخ
 إخوان ليسوا كانوا وإن السودان جنوب يف اجلهادية التطلعات نفس وجه يف يقفوا السودان يديروا الذين
 هلا أقول ؛)باكستان( هنا اإلسالمية اجلماعةو  تركيا يف أربكان مجاعةوكذلك  ،واحدة مدرسة أبناء همولكن

 .   التقييم عن النظر بصرف العمل يف طريقة يقرض معني منهج

 جملس واحنل آخر وجاء أمري ذهب مهما ،جهادية بطريقة ستتصرف جهادي منهج هلا اليت اجلماعات
 لديها ليس اليت اجلماعة أن على نركز ولذلك ،معينة بطريقة بالعمل مرتبطني الناس يبقى آخر وجاء شورى
  .مجاعة ليست منهج

 جتمع هناك كان إذا يعن ،وكيان وشعب أرض مقومات ثالث هلا األمة: يقولوا األمة يعرفوا السياسة علماء
 الورق على رمسوها بدولة جاؤوا الفلسطينني ،اآلن الفلسطينيني مثل ،أمة ليس فهو أرض له ليس بشري
 هبذه اإلعرتاف لعدم الغربيني السياسيني به احتج مماو  ،الفلسطينية الدولة رئيس أنت عرفات لياسر وقالوا
 أرض عندهم احلمر اهلنود، أمة ليست دولة ليست الدولة هذه ،أرض هلا ليس الدولة هذه أن الدولة

 هم ،أمة اعتربهم السياسي العمل وال التاريخ يف أحد فليس هناك ،مركزية سلطة هلم ليس شعب وعندهم
 .بشري جتمع

 04 جتمعفإذا ا ،التنظيم هلذا مقومات هناك يكون أن جيب تنظيم هناك يكون حىت نقول املنطق بنفس
 هذا تنظيم؟ هل هم  أماي جهادي فريقأو  جهادي جتمع الناس هؤالءف نقاتل أن نريد حنن واالقو  شخص
 عن النظر بصرف وقلت ،واضحة مبقومات ننطلق أن جيب العبادة هلذه ننطلق وحىت ،تنظيم ليس التجمع

 دون من يقاتل أن يريدالذي  تنظيمنقول ال خاطئ؟ أم صحيح القتال وهل ،تقاتل وكيف تقاتل أين
 .فاشل جتمع هذا مقومات
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 لديه ليس جتمع هناك كان إذا القيادة؛ الثانية النقطة، عنه اإلستغناء ميكن وال أساسي هو املنهج قلنا إذا  
 وبغيابه أساسي الثاين واملقوم ،تنظيم يكون أن ميكن ال التجمع هذا -الناس يطيعه أمري األقل على- قيادة
 .للتنظيم مقوم هناك ليس

 [:المالي المخطط: التنظيم مقومات من الثالث المقوم]

 العمل إىل ينتموا اآلن احلاضرين معظم ،املصائب مصيبة وهو األموال هو للتنظيم اجلهادي الثالث املقوم
  التنظيم تبيع اليت وهي املشاكل مشكلة هي التمويل مشكلة أن ويعلمون بأخرى أو بطريقة اإلسالمي

 ما لنقيمها جئنا لو التمويل مصادر اآلن ،اإلنقطاع مشكلة يف أو العمالة مشكلة يف يدخل وجتعله وتشرتيه
 اإلسالمي؟ العمل متول اليت التمويل مصادر هي

  -مصادر التمويل للحركات الجهادية[:]

 :[ لإلسالم معادية طاغوتية جهات أو حكومات -1]

 يف اعتمد سوريا يف اجلهاد طاغوتية؛ جهات أو حكومات إما ،مصادر ثالث الساحة يف التمويل مصادر
 الصور من بصورة وطاغوتية جاهلية مصادر على يعتمد األفغاين اجلهاد ،العراق على املراحل من مرحلة

 متد ولذلك األفغاين اجلهاد لدعم احلسنة النية لديها تتوفر ال املصادر هذه ،وغريها سعودية نظماتكامل
 .لإلسالم معادية طاغوتية جهات أو حكومات وهي هي مصلحتها حسب على تقطعو 

 :[إسالمية كتل أو شخصيات-2]

 أهل على دائرة الناس وكل ،خملصة أهنا نفرتض أو خملصة إسالمية كتل أو شخصيات هي الثاين النموذج
 تنظيم يعمل أن أراد إذا منكم واحد وكل ،اجلهاد تنظيمات ميدوا الذين هم احملسنني اخلليج أهل أن ،اخلليج

 ألهل سأذهبمث  ناسالقليل من ال وأمجع فكرالقليل من ال سأعمل أنايقول:  أن ذهنه إىل يبدر ما أول
 .اإلسالميني معظم هبا يفكر اليت الطريقة هذا ،اخلليج
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 [:التنظيم أعضاء طرق عن الذاتي لتمويلا -3]

 يستطيع وال ،مارسوها الذين هم وقليل ناجحة طريقة وهي ،التنظيم أعضاء نفس طريق عن الثالثة الطريقة
 مدرسة يف أو مظاهرة يف جيمع الفالين التنظيم مثال يعن ،العددي اجلمع لدليه يتوفر تنظيم إال ميارسها أن
 من شخص كل يقول أن يستطيع التنظيم هذا ،شخص ألف 04 آالف 04 مؤمتر يف أو مسجد يف أو

 ميول أن يستطيعف دوالر ألف 04 ومعه  اجلمع من يخرجفس ،دوالر ومعه اإلجتماع هلذا يأيت وحمبينا مؤيدينا
 .ومنوذجي نظيف املصدر هذاف ،نفسه

 :[الغنيمة -4]

 ضوعهو مو  الناس بعض إال أحد هبا يتكلم مل جديد فكرة أنه وأعتقد أطرحه أن أريدالذي  الرابع املصدر
 كثرية كافرة قوة حولنا اآلن حنن ، 9(رحمي ظل حتت رزقي وجعل) موضوع ،للتمويل اجلهاد على اإلعتماد

 هو واملال الناس نقاتل وبدأنا الدماء استحلينا حنن .املال حالل كثرية قوة وحولنا ،كثرية حماربة قوة وحولنا
 يذهب التنظيم جتد، اآلن إىل اجلهادية التنظيمات من تنظيم أي يلجه مل الباب هذاف, الدماء من أخف

 أعطونا جناهدنريد أن  اخلري أهل يا اخلليج أهل يا" فيذهب ويقول "الشحاد اجملاهد" نظام لألسف وميارس
 .فيه النظر يعاد أن جيب األسلوب هذاف "دعم

وذلك  والرابع الثالث املصدر وهي مستقر متويل لضمان السابقة املصادر من طريقتني إال هناك ليس وأقول
 :للتايل

 التحرير منظمة مثال وهذا األمر منتشر ،عليها عتمدن ال أن جيب الطاغوتية واجلهات احلكومات :أوال
 هذهف ،اجلهادية التنظيمة اجلهات عشرات متد إيران وكذلك ،اجلهادية التنظيمات عشرات متد الفلسطينية

                                                           
وُجعل رزقي ))بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد هللا وحده ال شريك له  ملسو هيلع هللا ىلص: هللاجزء من حديث رواه عبد هللا بن ُعَمر قال: قال رسول  9

( وصححه األلباني 9997، 9889، 9888وُجَعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوٍم فهو منهم (( أخرجه أحمد ) تحت ظل رمحي

 (.8/899كر كما في عمدة التفسير ( ) وصححه أحمد شا 9148كما في في صحيح الجامع حديث رقم: 
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 باإلعتماد عليها يف التمويل ننصح فال مصلحة وهلا مأرب هلا الضالة أو اإلسالمية غري أو الكافرة اجلهات
 .أصال بركة هافي ليس اليت املصادر هذه على يعتمد أن جهادي تنظيم أي ننصح ال: ونقول

 اخلري أهل اآلن, اإلنقطاع موضوع وهو -مجيعأ له حنن تعرضنا ملا- معرضني نيماملسل من اخلري أهل :ثانيا
 حرب فجائت الفلسطينة اإلنتفاضة وميدوا هناك اإلسالمية احلركات وميدوا بأفغانستان هنا اجلهاد ميدوا كانوا

 على قدرهتم يوقفوا أن على احملسنني هؤالء حىت فأجربت -اجلميع إرادة عن خارج عامل وهي - اخلليج
 .التربع

 يف سمحيُ  لن .مستقبلها نستقرأ أن يفرتض اليتو  الصليبني مع احلرب حالة دخولنا معسيغلق  املصدر هذاف
 احلركات إىل املال مناطق من ةإسالميّ  أموال خترج أن اجلديد العاملي النظام ظل ويف اجلديد احللف ظل

 فهناك فتوى فيها حيتاجوا اليت املناطق ففي ،وبسهولة يستطيعونه وهذ ،يسموهنا كما "اإلرهابية" اإلسالمية
 األفغانية للقضية التربع أن للناس يقولف املستودع من واحد وارجفما عليهم إال أن خي ،العلماء من مستودع

 .املوضوع وانتهىالتربع  عن يتوقفواس التجار عشراتف جائز غري أصبح

 ألفغانستان تتربع تريد أن أنت خري اهلل جزاك: املخابرات له تقولس ،ستتوقف املخابرات ترهب عندنا الناس
 من علىحيث أعلنوا أنه  جدا واضحة بعملية السعودية قامت وفعال ،لإلرهاب ستذهب األموال هذه ولكن

 أن يريد منف األفغانية للقضية حساب فتح العزيز عبد بن سلمان فاألمري األفغانية للقضية يرتع أن يريد
 إنسان كان فإذا ،عربه يتربع أنيتربع  أن أراد إذا ملزم إنسان كل فصار ،احلساب هلذا يتربعفل لألفغان يتربع

 للمؤامرات توظفسو  حملها يف توضع لن األموال هذه أن يعرفعاقل و  كان وإذا يتربعفس بسيط جاهل
 .جدا   الشديد األمن النظام مع سينقطع التسريب هذاو  ،تسريبا   أمواله يسرب أن يحاولفس

 طريق عن دعم تتلقىلن  أهنا اجلاهدية التنظيمات تفكر أن احلصافة من املقبلة سنوات 04-0 مدى فعلى
 .تربعات فيها ليس "غلبانة" دول هي أموال فيها ليس اليت والدول ،أموال فيها اليت الدول هذه يف احملسنني
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 يستطيعه ال وقلنا ،اخلاصة التنظيم وميزانية األعضاء تربعات وهو الثالث املصدر, والرابع الثالث املصدر بقي
 نفسه ميول كيف وهو حده على تنظيم كل فيه يفكر أن جيب الذي الرابع املصدر وبقي ،ممتد تنظيم إال

 .بالعنف

 ]فتوى الشيخ عبد اهلل عزام في غنيمة أموال فسقة األمراء والتجار المبذرين ألموال المسلمين[:

 ،خطرية القضية كانت مهما العلم لنقل فقط الكالم هذا وأنقل ،عزام اهلل عبد الشيخ علي إال أحيل لن أنا
 أموال ويبذروا أوربا إىل يأتوا الذين العرب والفسقة والتجار األمراء أموال عن عزام عبد الشيخ سألت

 وكنا أمامي ذكره والشيخ ذميت على أنقله وهذا ،"جائز نوةوبالعُ  وةالقُ بِ  اه  خذُ أ  " فقال فسقهم يف املسلمني
 يهدر قد عنف عملية إىل األمر هذه احتاجت إذا طيب له فقلت". جائز" فقال أشخاص أربع أو ثالث

 ملسلمني القتل أجيز ال" قال, يبلغ عنك يطلعو  يهربو  يكشفكف امواله لتأخذ تأيت شخص أنه؛ دم فيها
 هبذه نفكر أن جيب ولذلك ،"تأخذه فيجوز أن قتل بال املال على قدرت إذا ولكن املسلمني اموال يبذروا

 .الفقه من الطريقة

 فقال -حي ألنه إمسه أذكر ال عزام اهلل عبد الشيخ عن وزنا   وال فقها يقل وال حي وهو - آخر عامل سألت 
 نفس يل فقال العلماء من وهو اجلهادية التنظيمات بعض أمراء نم العلماء أحد سألت ،القول نفس يل

 يبذروا سفهاء مسلمني األحوال أحسن يف ألهنم ،احلالة هذه يف القتل جييزوا ال أهنم قالوا والثالث ،القول
 .املسلمني أموال

أو   كفرة كوهنم مثل -املسلمني أموال يبزروا ألهنم وليس- آخر لسبب دمهم أبيح السفهاء هؤالء كان إذاف
 تستهدفجيعل العملية مضاععفة أنك  الدم مباحي كوهنم؛ فحاكمة جهات من كوهنمأو   مرتدين كوهنم

  .تلهمفتق كفرة هم مث عملك ولتمول املال على للحصول األهداف هذه

 وكيف الناس هؤالء عن أتكلم أن أريد ال ،واملختطفني اإلختطاف جمال يف الشيعة جتربة يف اآلن الحظ
 .التمويل موضوع يف حساباهتا تعيد أن اجلهادية التنظيمات على أنه لفكرة النظر ألفت لكنهم و نفسميولوا أ
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 ]استثمار أموال التنظيم للحصول على مصدر ثابت[

 طريق عن أو السلب طريق عن أو احلكومات طريق عن أو احملسنني طريق عن متويل عنه صار تنظيم اآلن
 أمهية وهو إليه اإلشارة من بد ال أمر هناكف .األموال من معينة كمية لديه أصبح معني تنظيم, النهب

 تنظيمال جانب إىل لديه يكون أن تنظيم كل على جيب يعن ،جتارية عمليات يف األموال هذه استثمار
 التنظيم عن احلركي العمل يف ومنفصل منفك التجاري التنظيم هذا ،جتاري تنظيم والعسكري السياسي
 .والعسكري السياسي

 أو لرتكيا أو مثال للسودان فاذهب دوالر مليون نصف مثنها بضاعة عندي للتنظيم التجاري تقول يعن
 شخصوعنده مهمة أخرى عسكرية وال أرسل  شخص أرسلأقوم هنا و  فال ،األموال هذه واستثمر ألملانيا

 أو سياسيألنه إذا أرسلته وله عمل آخر  العمل هبذا العمل هذا أخلطفيجب أن ال  ،مطارد مالحق
 منفصلة تكون أن جيب التجارية املنظمةف ،املال رأس بذه  وي   الشخص هذا ضربيُ فيكن أن  العسكري

 .األموال هذه استثمار على تقوم التجارية ظمةنامل هذه ،السياسي العمل وعن العسكري العمل عن متاما  

 من% 00 هي فأرباحه إستثمار دولة يف تدخله أن تريد مال رأس أي أنك التجارة عامل يف اآلن معروف
 تنظيمك حسب فأنت ،دوالر مليون ربع السنوي فالريع دوالر مليون تثتثمر أنت يعن ،العام يف املال رأس

 املال رأس هو فما دوالر مليون نصف سنويا يصرف تنظيمك كان إذا ،تقدر إستثمارك مصاريفك وحسب
 ،استثمار دوالر مليونني عندك يكون أن جيب بنفسك؟ نفسك تغطي حىت عندك يكون أن جيب الذي
 بنصف تأيتأن  مهمتها دوالر املليونني هذه ،التنظيمي والعمل العسكري بالعمل عالقة له ليس مال رأس

 .التنظيم يف مستواك يه دوالر مليون

 -:اإلغراق المالي[فساد الموارد وسياسة ]مشكلة 

 هذه أن اآلن إىل به مسعت جهاد قضية وكل األفغاين واجلهاد السوري اجلهاد فيها وقع اليت املشكلة
 حسب على عملها بتوسيع التنظيمات هذه فتقوم -جدا دقيقة نقطة هذه انتبه– األموال تتلقى التنظيمات

 غريه أو باكستان أو شيعي أو مسيء أو حمسن جاءين مث يف اجلهاد اشتغل اآلن أنا يعن ،احلايل دخلها
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 كانف بالتوسع التنظيم هذا فيقوم ،هبا أريد أن أدعمكم دوالر مليون عندي فأنا األمريكان تقاتلوا أنتم وقال
 ،أربعة جعلهم مدفعنيعنده  كان ،مئة جيعلهم سيارات 04 عنده كان ،ألف جيعلهم عناصر 04 عنده
 يعن دوالر مليون مقداره مال رأس على التنظيم حجم صار الطريقة هبذه ،ألف جعله مسدس عنده كان
 .دوالر ألف مئة الشهر يف يصرف هو

 ومرة ثالثة مرة يعطيه مث تفضلله  ويقول املتربع فيأتيه غريها إىل حباجةويصبح  األموال هذه ينتهفبعد فرتة ت
 -مسيءة أو حمسنة أو إسالمية غري أو إسالمية كانت سواء– املمولة اجلهات هذه تتأكد عندما مث رابعة

 املوقف اختذ فيقولوا لك ،الطلبات تبدأ الدعم هذا على يعتمد أصبح حياتك شريان أن تتأكد عندما
 فهم ،العملية هذه أعمل لن ال وستقول املبادئ ستأخذك البداية يف فأنت ،الفالين العمل اعمل ،الفالين

 .تستجيب للضغوطحىت  الدفع ويتأخر مليون أرباع ثالثة يعطوك مليونأن يعطوك  بدل

 []تجربة فساد الموارد في الجهاد السوري

 مث ،الطليعة تنظيم على املسلمون اإلخوان طبقها مث ؛ السوري اجلهاد جتربة يف علينا طبقت العملية هذه
  .اإلخوان على هاتفطبق العراق حكومة اهلل أرسل

 أو قيد دون األموال فأعطت األردن يف املوجودة نياملسلم اإلخوان إدارة قامت سوريا يف اجلهاد قام عندما
 ملا -اجلهاد مصلحة تبتغي إسالمية جهة وهي- اإلخوان  قيادة تأكدت فلما ،سوريا يف اجلهاد لقيادة شرط

 علي أنس أبو) إمسه القيادة من شخص هلم أرسلت األموال هذه على يعتمد سوريا يف اجلهاد أن تأكدت
 إختلفواف احلدود، وراء اليت الشرعية للقيادة تابعنيو  ،لنا تابعني تكونوا أن جيب الداخل لقيادة وقال (البيانوين
 .(السورية املذكرة) يف تقرؤوها القصة يف أستطرد لنو  الدعم قطعوا النهاية يفمث   اإلنضمام ورفضوا

 ال جماهد ومخسني عشري مخسة و عشرة يلتقي انفكحلب  يف الفرتة تلكنت وك ،متاماتوقف الدعم ف 
 وهذا ،طعام وال مأوى جيد وال مكان إىل مكان من ويتنقل سالحه حيمل واحد كل ،طعام مثن جيدوا

 اإلخوان شخصيات إسألواأقول  ولكن الطليعة شخصيات إسألوالكم  أقول وال ،ومعروف ثابت الكالم
 .خصل ماذا لكم يقولوال األحياء
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 : أشخاص ثالثوالذي خطط هلذا األمر هم  ،القيادة يستلموا حىت هلذا خططوا فهم

 . -له اهلل وغفر عليه اهلل رمحة– حوى سعيد -
  .الدين سعد وعدنان -
 . البيانوين وعلي -
  .)..( اهلل عبد إمسه آخر شخص ومعهم -

قال  ،عليهم وطبقها العراق جاءف ،اجملاهدين على السياسية هذه وطبقواخططوا  إخوانمن  ثالثةفهؤالء ال
فأعطتهم حكومة  ،ونريد كذا" أموال نريدو  حدود نريدو  سالح نريدهلم: "ماذا تريدون يا إخوان" قالوا "

 أصبحبالعراق فعندما  ارتبطناو  ،األموال حجم على العمل فامتد ،واتفضل العراق ما يريدون وقالت هلم
 العراق صدرأ املتوسط والبحر العراق بني النفط خط أغلقت سوريا ألن النفط خط يضرب أن يريد العراق

 إخوة فذهب ،املوجودة النفط خطوط على عمليات تنفذوا لألخوان أوامر أنه جيب أن التنفيذي للمكتب
 أنابيب على قنابل إلقاء مثل ،اجلهاد أهدافب عالقة هلا ليس تافهة عمليات على وقتلوا عمليات ونفذوا

 الطرف أيدوا ،الفالين املوقف إختذوا فأصبح العراق يأمر مبا شاء ،العراق مصلحة من كان هذا ألن نفط
  .وهكذا الفالين

 متول اليت اجلهاتتكررت ف العملية نفس ،اخلليج حرب يف املسلمني السوريني اإلخوان أصبح كيف ورأيتم
 رأسهم وعلى املسلمني اإلخوان قيادة أجربت -السعودية أعن- مادي أو معنوي متويل الصور من بصورة
 بسبب أحبه ال - غدة أبو الفتاح عبد- الرجل وهذا ،على تبن املواقف املعلنة غدة أبو الفتاح عبد الشيخ

 رو بجمو  مغصوبو  مضطر ه كانولكن أصدره ما يصدر أن يرد مل الرجل ،هلل الشهادة أقول ولكن ممارساته
 يف موجودة عائلة 0044 عندنا :وقال ،أجربت أنا قال بعد فيماو  ،كذا ودولة توحيد دولة السعودية قالف

 هبا؟ نذهب أين البلد هذا

 إىل ذهبنا لوف ،معادية غري 0سم0 فيها ليس حمتلة أرض سطح على تتحركون كمأن مجاعة يا فيجب أن تعوا
 يقدموا عندما الناس هؤالء ،يتصرفس وكيف العدو يفكر كيف ندرس أن فيجب البقاع من بقعة أي
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  عامل باعتباره الفتاح عبد الشيخ رأسهم وعلى املسليمن اإلخوان واضطر .مواقف امنّ  نيريدو فهم  مساعدات
 )..(. حنن ويقول يفيت أن احلديث علماء من عامل وهو

 ]تجربة منظمة التحرير في االستثمار والموازنة المالية[

 املصادر عن حتدثت وأنا - عليها تكلمت اليت املصادر من مصدر أي جاءك إذا للموضوع أعود ولذلك 
 تستفيدأن  ال تثتثمرهافيجب أن  املصادر هذه من أموال جاءتك إذا -السيئة املصادر من وحذرتاجليدة 

 أهنم لو ؛دخلت اليت الدوالرات من املليارات عشرات  استثمروا جزء من األفغان أن لو تصور ،مباشرة منها
 أو نصفها لو األموال هذه ،عاملة يدو  مهاجر مليون 6هناك  املهاجرين؛هبا  شغلوا أو أراضيهبا  استصلحوا

 كانوالو  لغريهم حمتاجني اآلن كانوا ملا العسكري العمل حساب على ولو)..(  تاستثمر  عشرها أو ربعها
 .رارالق   يف نيل  قِ ست  مُ 

 الفلسطينة التحرير منظمة ،الفلسطينة التحرير منظمة وهي الطريقة هبذه تعمل حلركة مثال أضرب ختاما  
 يف هذا تستثمر التحرير منظمة أن معروف الغري ،معروفاألمر  وهذا دوالر مليون 6 قدره مال رأس تستثمر

فسأتيك  دعارة بيت أتنشفإذا أ ،سريع مبردود تأيت والقمار الدعارة ألن ،أوروبا يف والدعارة القمار جمال
 يف الباقي ويستثمروا يف هذه األمور يستثمروا الناس هؤالء أقول ،قمارال يتوكذلك ب الثاين اليوم يفعائد ال

 .وحماسبني ومسؤولني منظمة وهلم جتارية عمليات

بل  ينفقوها ال األموال وهذه ،مغريه منو  اخلليج حكام من غصبا يأخذوها ؛أتاوي يأخذوا هم طبعا
 شراء سبب وكان ؛)..(ب محاس اشرتت اآلن الفلسطينية التحرير منظمة ولذلك ،ليستثمروها يأخذوها

 اإلنتفاضة ولمت اليت هي الفلسطينة التحرير منظمة أن الفلسطين الوطن اجمللس موضوع على وإرغمها محاس
  .معهم خمتلفني أهنم رغم التحرير منظمة من رواتب يتلفوا محاس أمراء حىت ،معروف وهذا الفلسطسينة

 إغالق هو السرعة هبذه الكويت ضرب أسباب أحد فكانت الكويت من تأيت إسالمية مصادر هناك كان
 ،التحرير منظمة هو رئيسية بصورة لإلنتفاضة الوحيد التمويل نشريا اآلن ،اإلنتفاضة متول اليت املصادر هذه

 .املوضوع أمهية فالحظ
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 ،مايل خمطط يضع أن يستطيع ال املوارد هذه لتنمية خطة لديه وليس موارد لديه ليس الذي التنظيم
 :مقومات له ذكرنا كما هو املايل واملخطط

 .مايل مصدر أوال -
 .لإلستثمار طريقة ثانيا -
 .الصرف ملوازنة طريقة ثالثا -

 وتقوم تنظيميا فتمتد ،ألف أو أالف عشرة أو ألف مئة أو ،دوالر مليون نصف عندك أنه تعرف أنت
 والطاعة السمع وعلى املوت على بايعوا صحيح الناس ،تنقطع ال حىت ،احلقيقي حجمك على بأعمال

 يفكر أن يستطيع لن أراد لوفحىت  مقتول وولده جائعة إمرأته وجيد جيوع عندما اإلنسان ولكن غريه وعلى
مل  أنت" لك ويقول أخرىو  مرة حساباته وسيعيد ،صائبة بصورة جياهد أن يستطيع ولن ،صائبة بصورة

 رفااملص مع املوارد املايل املخطط يف أشياء ثالث توازن أن فيجب "أجاهد أن قبل آكل أن أريد أنا، منحت
 .توازن بعملية وتقوممث االستثمار 

 هناك، رئيسي ليس مقوم هذا، هبذا إال يقوم أن ميكن ال التنظيم أن أقول وال، للتنظيم الثالث املقوم هو هذا
 مايل خمطط بال تنظيم اآلن، قطعاُ  تنظيم ليس قيادة وبال فكر بال تنظيم، والقيادة الفكر مها رئسيان نمقوما
 بنسبة للدمار معرض مايل خمطط لديه ليس الذي التنظيم، للدمار معرض ولكن تنظيم يكون أن ميكن
99%. 

 [:العام المخطط: التنظيم مقومات من الرابع المقوم]

 ملذا ؟الناس من تريد ذاام أنت، للعمل خمطط وجود، أصال خمطط وجود وهو للتنظيم الرابع املقوم إىل  أنتقل
، اإلسالم دولة تقيم أن تريد الناس كل جدا مجيل طيب، اإلسالم دولة إلقامة هم؟مُ ظ  ن  ت ُ  وملاذا الناس عم  جت  
 اإلسالم؟ دولة تقيمس كيفف
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 السيارة فستصمم سيارات سباق لتدخل تصنع السيارة هذه لك وقالوا سيارة تصمم أن أردت لو اآلن
 يهمك السرعة يهمك فال بطاطس كيلو ألف ملأن حت السيارةالغرض من  كان لو، للسباق مناسبة بطريقة

 .البطاطس كيلوا ألف حتمل أن تستطيع كبرية حاوية فيها يكون أن

 داعية أريد أنا أنه خمطط وتضع، املساجد دخللي علنية بطريقة فتصممه الدعوة هدفه تنظيم عندك كان إذا
 أنصار عندي يصبحو  للناس أصل أن أستطيع سنوات عدة أو عام مدى علىف قرية كل يف مسجد كل يف

 .خمطط فتضع.. آخره إىل اجليش يف يدخلوا العناصر من جمموعة أختارف السري للعمل أنتقل بعدها

 !مهمنظ  وتُ  الناس تجمعس   فكيف تريد مذا تعرف ال البداية من القيادة كانت إذا

 جمموعة هي اإلسرتاتيجية، باإلسرتاتيجية السياسية العسكرية الكتب يف يسمونه الذي هو "املخطط" هذا
 من أقل يف يتغري قرار أي أن يقولوا اإلسرتاتيجية وعلماء السياسة علماء. للتغيري قابلة الغري العريضة اخلطوط

 .اسرتاتيجي قرار ليس هو شهور ستة

 للمنطقة جنودنا نرسلس وقلنا األفغانية القضية تركنامث  أباد جالل إىل نذهبس قلنا تنظيم عملنا حنن
 يوجد ال أنه على واضحة داللة تدل الفوضوية طريقةهذه الف.. لليمن نذهبال س قلنا بعدها الفالنية
 .خمطط

 تستكمل حىت أنه تعرفوا أن فيجب بعمل يقوم أن يريد أو عملها بداية يف صغرية جتمعات يف منكم وكثري
 يقوم أن تريده الذي التنظيم بناء هيكل هو وما التنظيم؟ أهداف هو وما تريد؟ ماذا حتدد أن فيجب تنظيم

  .العمل هبذا

وأفعل   هناك إىل وأذهب أفارقة عناصر أختار أن بغذا  جي، أفريقيا يف املنصرين ملكافحة بتنظيم سأقوم مثال  
 أن فمتوقع الفالين امليدان يف سأحترك أنا  فيجب أن أخطط وأتوقع ردة فعل اخلصم فأقول . )..( كذا وكذا
 -نجالشطر  لعبة يف كما- جناح املخطط ويقيسوا، كذا لسأعم فأنا كذا عمل وإذا، كذا سيعمل خصمي

 خطوات 6 العب فهناك, الورق على يضعها ان قبل ذهنك يعملها أن يستطيع اليت احلسابات مبدى



26  

 

 حبركات متدرعة، ونصارى يهود مع متحالفة أنظمة مع خطرية لعبة تلعب أنتف، خطوات 9 عب ال وهناك
 الشعب الظريف أحسن يف يعن، اآلن إىل باملعركة عالقة له ليس شعب وسط، بعلماء متدرعة، إسالمية

 اجلهاد أخبار عن أسأهلم املصريني من بكثري إلتقيت سبق أنا، باملعركة عالقة له ليس ولكن معك قلبه
يعرفون مادا يريد  عشرة أو أربع أو ثالثة معك يطلع حىت واحد مئة تسأل تكادف مصر يف احلركات وأخبار

 أن تريدمثل هذا  وضع ظل ففي، بالقضية عالقة له مليون كم مليون اخلمسني من السوريني، اجملاهدين
 !؟خمطط بال تعمل

 ب  ولو يستمر ان قيادة   وملك منهجا   ملك إذا التنظيم يستطيع، العمل إلجناح أساسي شيء املخطط
 الطريق يف تتساقط اليت العناصر عدد هو وما! مىت؟ إىل يستمر ولكن، يستمر أن الشهر يف دوالر 004
 .؟!اهلدف إىل الوصول عدم نتيجة

 [:والطاعة السمع أو الجندية: التنظيم مقومات من الخامس المقوم] 

 وما والطاعة السمع وهي واحدة نقطة عندي بقي، خططامل مث موالاأل مث قيادةال مث املنهج عن تكلمنا
 .اجلنديةب يسمونه

 مهمة هي األربع األمور هذه، القيادة ضعهت أن املفروض من العام واملخطط املايل واملخطط والقيادة املنهج
 القواعد؟ من املطلوب هو ماف .للقيادة يتصدى من

 هذاأن يفهم  أمر يأتيه عندما أنه ؛- اجلندية - والطاعة السمع وهو فقط واحد أمر القواعد من املطلوب
 أمرته إذا أو، شرعي غري بأمر تأمره ال أهنا القيادة يف ثقة عنده؛ وأن يكون فينفذه األمر هذا هو ما الرجل
 . يتذمر وال املوضوع هذا وينفذدليل ال لديه ثبت ذاإ فيلتزم بدليل له تأيت غامض بأمر

 اجليوش كل يف هكذا( تذمر أو تردد أي دون حبذافريها األوامر تنفذ وأن) النظامية اجليوش يف يقال كماو 
 هذه كانت مهما - الشديد لألسف اجلندية ومن والطاعة السمع من الروح هذه( اعرتض مث نفذ) النظامية
 وبنسب حبدود– اآلن حىت رأيته من كل،  الكافية بالصورة اجلهادية التنظيمات يف متوفرة غري -مؤملة احلقيقة
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، واألثرة واليسر والعسر واملكره املنشط يف ليسو  والقناعة املنشط يف والطاعة السمع على يبايع -تتفاوت
 كانت إذاو  زنغري حمببة إليه حي معينة مبهمة فإذا كلفته, 10*والقناعة املنشط يف والطاعة السمع على يبايع
 اهلل بارك اهلل شاء ما- ومؤمنني شجعان العرب اإلخوة كل, ينفذها مباشرة   أهواه مع تتوافق املهمة هذه
 للقتال هنا جاء فهو, ؟اذامل: لك يقول كيلومرت ألفني مسافة أباد جاللفإذا قلت له سنذهب إىل  -فيهم
من  الفالنية بالقضية قم له قلت فإذا, فيذهب وموافق ومتحمس متشجع فهو للقتال إذهب له لتق فإذا

 مثال أنه غريبة درجة إىل وصلنا بل, مباشرة النصف إىل العدد يسقط  أو أمرر غري حمبب له حراسة أو طبخ
 أمحد يا تذهبواأن  كمأريد  هلم قلت خوةمن اإل ثالث إىل جئتفإذا  خُمرب  أنه كشُ أ   شخص عندي ظهرإذا 
 أن حتتاج حىت ينفذوا لك األوامرف ،التنظيم من وهو سعيد ختتطفواكم أن تذهبوا و أريد  بكري ويا علي ويا

 قطاع يف زلنا ما اآلن إىل، القضية هبذه عناصرهُ  إلتزم تنظيم هناك فليس، املربرات وكل شيء كل تفهمهم
 انتقلوا، الفالنية القضية إعملوا، شباب يا احلكام كفروا هلم تقول ،أصال إتفاق حمل هي اليت الفكر و الرتبية

 مل األمر هذاف هبا مقتنعا   ليس اليت الصعبة التكاليف موضوع أما. مسعنا وأطعنا يقولوا، الفالنية جبهة إىل
 .بعد حيصل

 عقال   وال شرعا   ال للقيادة حيق ال أقول: القيادات يعجب ال قد األمر وهذا -هبا وأختم- أقول أن أريد فقط
 .معقولة بنسبة األقل على التنظيم مقومات تُِتم مل إذا وطاعة مسع الناس من تطلب أن

 األعوانوهل ، كفرة غري أو كفرة احلكام هل اآلن إىل حيدد ومل ومنهج فكر لديه ليس الذي التنظيم يعن
مل  هوو  األمور هبذه متعلق أمر ينفذ أن هعنصر  من يطلب كيف األمور هذه حيدد مل، يقاتلوا ال أو يقاتلوا

 األوامر؟ هذه نفذي مل عنصر عنده إذا يستاء القائد فكيف ؟حيددها بعد

 هلذا مقدمة معروفة قيادة هناك يكن مل فإذا آخر أمري ووضعنا األمري مات إذا قيادة لديه ليسالذي  التنظيم
 من بعدي األمري قالو  – عنه اهلل رضي– بكر أبو تويف، يقبلوا بأن الناس لزمأُ  كيف قيادة أهنا على اجلهاز

عناصره  قنعي أن تنظيم يستطيع هلف, -رضي اهلل عنه– بعمر كلها الناس رضيتو  املوضوع فانتهى عمر

                                                           
10
 .هنا انتهى امللف األول وابتدأ امللف الثاني 
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 يف وضع امللك عبد بن سلمان األموي اخلليفة مات ملا !؟فيقبلوا فالن األمريهلم  فيقال أمريعندما يتوىف 
 "الكتاب يف من على تبايعون" قال والعقد احلل أهل على واشرتط العزيز عبد بن عمر اخلليفة بأن الكتاب

 خريهم العزيز عبد بن عمر أن مع ,ديداجل ليفةباخل وقبلوا السابق األمري بأمر فالتزموا هو من يعرفوا أن دون
 بأمرائهم الناس يلزمون فكيف قيادة يوجدوا مل إذا الناس هؤالء أقول, الشاهد حمل هذا وليس بعد فيما

 .ومعينيهم

 من يريد فيكف الناس يطعم أن يستطيع الو  مايل خمطط لديه ليس الذي التنظيم الثالث املقوم إىل ننتقل
 هذه على يرتتب ملا غطاء لديه ليس وهو لهمبمستق تكلفهم قد بأوامر يلتزموا أن العقلية الناحية من الناس

 .األوامر

 إىل إنقالب ومن جبهة إىل جبهة ومن عمل إىل عمل من يتخبط الذي التنظيم الرابع املقوم إىل ننتقل
 ينأو  تفعل؟ ماذا أنت أخي ياله " يقولوا وال الطريقة هبذه معه قلواتني بأن الناس يقنع كيف،  إنقالب
 "تريد؟ وماذا املخطط

 فعلى والطاعة بالسمع ويلزمهم الناس بيعة يأخذ أن يستطيع حىت الرجل هذا الشرعية الناحية من فأقول
وال  مسع له فليس مبنهج يأيت مل إذا. فاملنهج هبذا نلزمكم هلم يقول، شرعي منهج يصدر أن جيب األقل

 .احلرام أم احلالل فيها معروف ليس غثائية مناهج على تبايع ال الناس ألن طاعة؛

 ليس أو أموال لديه ليسأو  قيادة لديه ليس لتنظيم وطاعة مسع يأخذ أن منطقا   وال عقال جيوز ال وكذلك
 املنهج أستعرض املغرب صالة بعد اهلل شاء وإن بسرعة نستعرضها التنظيم مقومات هي هذه، خمطط لديه

 .املقومات باقي يف نفصل أخرى لقاءات صار إذا اهلل شاء وإن فيه أفصل

 .عليكم والسالم
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 الجلسة الثانية

 -:[مقومات التنظيم ]مراجعة

، ال ميكن أن يقوم التنظيم بدوهنماثنان أساسيان اهي مخسة، توصلنا إىل أن مقومات التنظيم  اإذ       
 وهي:، ااستكماهل يتم ا ما ينتهي التنظيم إىل الفشل إذا ملوثالثة غالب  

 )لوجية( وحنن ي)األيدأو ة( )السياسة الشرعيّ  أو املنهج أو ما يسمونه )األساسيات( أو )املنطلقات
 وهي جمموعة املعتقدات اليت يتبناها التنظيم . ،)املنهج والفكر(نسميها 

 ختاذ قرار.اري وأعضاء قيادة وطريقة للشورى و القيادة: وجود قيادة بأم 
 مايل معروف.  طوجود متويل متوازن مبخط 
 ذا يريد هذا التنظيم وكيف يبني هياكل التنظيم مؤسساته حسب اهلدف الذي اوجود خمطط عام؛ م

 يسعى له.
 دوالسمع والطاعة: وهي واجب اجلنو  اجلندية . 

 -]المنهج[:

ألن التنظيم الذي أسس  ؛نهج وهو أخطر وأهم هذه املقوماتحناول أن نفصل يف موضوع امل ناآل     
ألن اهلل ال يصلح عمل  ئ؛وال ميكن أن يصل إال إىل هدف سي بنيانه على منهج معوج ال ميكن أن يقوم

 املفسدين.

أنا أعطيتها لعدد من اإلخوة على سبيل منوذج ملنهج عملي سياسي  ناآلفاحلقيقة الدراسة اليت معي      
شرعي، وهذه الدراسة قمت هبا حىت أستفيد منها أنا وأحد اإلخوة، وحىت نعطيها لبعض التجمعات 

 مل تبلور منوذج عن املنهج. ناآلوالتنظيمات واليت إىل 

بعد اإلطالع املفصل على منهج  -وهي مطروحة للحوار والنقاش-عتها هذه الدراسة قمت هبا وطب     
، اجد  د ليت استكملت منهج سياسي شرعي جيهي من اجلماعات اومجاعة اجلهاد ؛ مجاعة اجلهاد املصرية 
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وأعطوا ، يف كتاب )ميثاق العمل اإلسالمي( خلصوا منهجهم فقدماعة اإلسالمية يف مصر وكذلك اجل
يف )املذكرة السورية( شذرات ال بأس هبا من الناحية الشريعة ومن كذلك عن املنهج، و ا جد   جيد امنوذج  

عن املنهج الذي كان يتبناه كثري من اإلخوة الذين قاموا باحلهاد يف سوريا والذين و اسة الشرعية يناحية الس
أو سرور  مدحممناهج تنظيمات أخرى منها مجاعة كذلك اطلعت على طوروا هذا املنهج فيما بعد، و 

 .كبريةالصغرية و الماعات اجل من ، وغريهالسرورية

سلفية )عتربها مجاعات إسالمية جهادية وجدت أن القاسم املشرتك بني اجلماعات اليت ميكن أن نوقد 
 العنف لتحقيق اهلدف بعودة العاملتتبىن العمل املسلح وال متانع من ممارسة  (املنهج جهادية األسلوب

ا طبع   .ملنهج سياسي شرعي اخرتهتا لكي تكون منوذج  اتقاطع يف مقومات أساسية هي اليت اإلسالمي؛ أهنا ت
أشياء ذات بعد أن أمضي  ال أجترأ حقيقة   ألين م قبل أن أقدمهرض على بعض أهل العلهذا الكالم عُ 

ذه الصورة ت وأصبحت هبجرى بعض التعديالوقد شرعي بدون أن متر على العلماء وطلبة العلم الكبار، 
 11شيء من التعليق أعلق عليها. هافي كان  وإذاسريعة جياز وسأقرأها قراءة االيت سأعرضها عليكم ب

مبادئ وأساسيات في المنهج السياسي الشريعي للكتائب المجاهدة في سبيل اهلل البحث بعنوان )     
( والبحث هذا برمته موجود يف بعض املطبوعات ويف بعض الكتب اليت ميكن تصدر وهو ذاته مصور تعالى

 ."ظريفة"بنسخة 

 :ناآلأسباب عدم وصول الحركة اإلسالمية ألهدافها إلى 

إىل اهلدف  ناآل تصل اجلماعات اإلسالمية إىل مل مة فأقول: حاولت أن أستعرض ملاذاأدخل يف املقد     
سنة مثل اإلخوان   04 كم اإلسالمي، هناك مجاعات مضى على إنشائها أكثر مناحلاملرجو وهو إقامة 

ا كافية سنة وهي  فرتة أيض   04-00ما شاهبهم، وهناك مجاعات جهادية مضى على إنشائها املسلمني و 
سنة  00 -04 من حروب عاملية مدمرة ويف مدى خرجتللوصول للهدف، يعن هناك دول كثرية 

سنوات معدودة، فلماذا حنن  تمن بداية الدعوة إىل إقامة الدولة أخذ ملسو هيلع هللا ىلصالرسول دعوة ، هنضت
                                                           

11
 اختلط في هذا التفريغ نص املذكرة مع شرح الشيخ لصعوبة التمييز. 
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كتب على هذه األمة مىت يكون النصر ومىت تكون اهلزمية   -سبحانه وتعاىل-اهلل ال شك أن ن؟ متعثرو 
 ؟حىت اآلن مل نصل للهدفرها ولكن يف عامل األسباب ملاذافقضية القدر ال ننك

وقعت يف أحد أربع مطبات كانت  -جهادية وغري جهادية-كلها   "اجلماعات اإلسالمية"ت أن دجأقول و 
 السبب الرئيسي يف عدم الوصول لنتيجة :

 -السبب األول: فساد المنهج:

تباع الكتاب والسنة الشريفة، اعد عن منهج اإلسالم القومي وعدم وهو الب المطب األول واألساسي     
الشارع احلكيم، يعن مجاعة وتغليب املصلحة وأهواء العقول والروح السياسية لدى العاملني على ضوابط 

 .ااتبعت اهلوى واملصلحة وجعلت منه دين  مث ة قامت ميإسال

حيث " يل لكلمتهم وكان أحدهم يقو لتقيتهم  اال هذه املدرسة؛ فلما تقيت بكثري من أبطالوأنا      
أو رأى مصلحة يف الربملان  , فإذا رأىيكون الشرعيعن هو حسب هواه وحسب رؤيته  "املصلحة فثم الشرع

يف أي قضية؛ معناها أهنا مصلحة مرسلة وميكن أن أو رأى مصلحة يف تويل اليهود والنصارى  مصلحة 
 تطبق.

, وصلوا  إىل الربملانوهبذا املنهج سلمني أشهر املدارس اليت طبقت هذا املنهج هم مجاعة اإلخوان امل     
عندنا أدلة من الكتاب والسنة أهنم لن يصلوا وإذا حصل وقام و أعتقد أن هؤالء الناس مل يصلوا ولن يصلوا و 

فهؤالء الناس إما  ،شوكة كما حصل يف السودان ويف غري السودان فهو شيء ظاهري حمدودمن ال شيءهلم  
 سنوات حمدودة. يفجتاحوا وسيدمروا سالمي وإما سيُ أن يفيؤوا ويقوموا مبنهج إ

أن هؤالء  :زائر قلناكانوا يف أوج انتصاراهتم ملا اكتسحوا البلديات يف اجل  عندماحىت اإلخوة يف اجلزائر     
إن اهلل ال يصلح ) :وقلنا هلم ,أن يسمعوا هذا الكالم نوكان كل الناس ال يريدو ا قطع   نالناس سيسقطو 
وهذا من رمحة اهلل تعاىل باجلزائر  الوقت وانقب عليهم وانقطعوا ..(..، وفعال جاء )(عمل املفسدين
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-إن شاء اهلل-وضوع السودان مرة أخرى مسنتعرض و وأسأل اهلل أن يعجل هبالك املستكربين،  ،وباجلزائريني
. 

 :السبب الثاني: عدم فهم الواقع 

بتعاد عن منهج فهم الواقع املعاصر، يعن أهل هذا القسم هو اال إىل اهلدف السبب الثاين لعدم الوصول    
بتعاد عن منهج فهم الواقع وهو اال ب والسنة ولكن وقعوا يف مطب ثان  جنوا من املطب األول وأخذوا بالكتا

وإبدال ذلك باملنهج الشرعي واتباع النصوص مما أدى إىل الدوران ، عاصر وظروف الدعوة وما حييط هباامل
يف كثري من املدارس السلفية  هذا األمر الشرعية الصحيحة يف فراغ التطور البعيد عن الواقع، وقعاملبادئ ب

معظم العلماء وكذلك العلمية، يعن كثري من العلماء وكثري من الدعاة مثل مجعية إحياء الرتاث وغريها، 
من الكتاب –ام بالنص لتز وهو غياب ربط اال ؛وا يف هذا املطبالسلفيني الذين ليس معهم مجاعات وقع

 بالواقع املعاصر. –والسنة

مجعية  من، مثل ما وقع اوا بل وصلوا إىل نتائج عقيمة جد  فغياب هذا الربط أدى إىل أهنم مل يصل     
األلباين يف بعض الفتاوى  من الشيخ فخ احلكام الكفرة، ومثل ما وقعاث من الوقوع يف فخ العراقيني و الرت 

وقعوا يف الصنف تعرض للعلماء رمبا أذكرها، فهؤالء أت يف املرة املاضية وعندما ذكر اليت أصدرها كما 
الكتاب والسنة بفهم لتزامهم باربطوا  ي  مل الوصول وسبب ذلك أن هؤالء الناس إشكاالت تعترب من معوقات

 ر فلم يصلوا.اصالواقع املع

 :سبب الثالث: القعود عن الجهادال 

ا للواقع ولكن وقعوا تزموا بالكتاب والسنة ولديهم فهم كبري جد  الة الثالثة يف حدود اطالعي أهنم اجلماع     
ا وال يريدوا أن يطبقوا ما عن فهموا ومل يطبقوا ما فهمو ؛ يالوقوف عن اجلهاد الفعلييف مطب ثالث وهو 

ياسة القعود بدعوى بناء الوقوف عن اجلهاد الفعلي وجتنب التضحيات وتبن س فوقعوا يف مطب. فهموا
القاعدة طويلة املدى رغم أن املنهج الشرعي املنضبط باتباع الكتاب والسنة وفهم الواقع املعاصر قد حصل 

 عندهم حلد كبري.
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لفهم شرعي هذا القعود حقيقة حصل لعدد قليل من احلركات، يعن عدد قليل من احلركات وصلت      
ولكنها ال تريد أن جتاهد، وبصرف النظر  بفهم جيد للواقع املعاصرطت ذلك ربمضبوط للكتاب والسنة و 

 عن اإلحراج أنا منهجي أين أمسي األمساء مبسمياهتا وأضرب مثل لإليضاح: 

 ]منهج جماعة "سرور" ولقاء الشيخ أبي مصعب بالشيخ محمد سرور:[

سرور(، مجاعة حممد سرور أنا   مدحمهم مجاعة ) مرا األمنوذج واضح هلذ ومتثلمن اجلماعات اليت رأيتها      
، مث سورياا يف األردن واحتكينا هبم يف قطاع العمل يف اجلهاد يف كنّ   عندماعندي معرفة سطحية هبم  كان

 ناظرته يف هذه األمور وأنقل لكم خالصة ما خلصت إليه.الشيخ سرور نفسه وناقشته و بلتقيت ا

يتبىن  أريد أن ناظرته: أنا عندماا مبنهجها وقلت للشيخ سرور نفسه ا مجاعة سرور أنا معجب جد  طبع       
، يعن كل مؤلفات مجاعة سرور تؤخذ وتدرس ويستفاد عظم أدبيات مجاعة سرورم الشباب الذين أوجههم

 حداث عمل بناء  عليه، وسأبني لكم ملاذا. إم وإىل منها ولكن أنتم لن تصلوا إىل تطبيق هذا الكال

أن ال تضيق صدور بعض الناس  فقط لإليضاح وأرجو ساعات وأضرب مثاال   6يت هبذا الرجل لتقاأنا      
غرينا كمثال، وأرجع وأقول هم كما قلنا ننقض أنفسنا وننقض اإلخوان وننقض   هألن ؛املعجبني هبذا التيار

من كتبهم اليت ن بشكل جيد وعندهم فهم كبري للواقع، وهذا واضح و ن بالكتاب والسنة وسلفيو ملتزم فعال  
 نشروها ومن جملة السنة وجملة البيان اليت يصدروهنا.

نا وصلنا إلى اتفاق في معظم األمور وإلى خالف في ثالث ي األول بالشيخ سرور أنئخالصة لقا     
 نقاط:

ساعات حىت وصلت معه لكفر حسن  6أعيان احلكام، وناقشته أكثر من  نهم ال يكفرو  :أواًل      
وقال هناك فرق بني تكفري  اوقاطع   ابات   ا  اخلليج وأمثاهلم رفض رفضوصلت معه إىل حكام  مبارك، فلما

ا أنا أقول الذي ال يريد أن يكفر احلكام يضحك ظمة وتكفري األعيان، وال يريد أن يكفر األعيان، طبع  األن
وإذا كان  ، جاهل ظامل معناها مسلما يس كافر  إذا يريد أن يعمل مجاعة ويعمل بيعة، إذا كان ل ،على نفسه
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نأخذ بيعات ونعمل مجاعات، إذا كان هو مسلم مثل أن  انلال جيوز وبالتايل كذا فهو حاكم شرعي 
تضرب ت؟ معناها الزم تأيت املخابرات و احلجاج أو ألعن من احلجاج فنحن على أي أساس نسوي مجاعا

 النقطة األوىل. عنق اآلخر حسب احلديث، أي أمري مجاعة جيب أن يضربوا عنقه، فهذه

ة اليت فيها مسلمني، وهذا واضح عندهم عيز قتال الطائفة املمتنوهي األخطر، أنه ال جيُِ  النقطة الثانية:     
ن و ن واجليش فيهم مسلمو واملخابرات حيتمل أن فيهم مسلم ؟نو الناس وفيهم مسلمن ا، قال كيف تقتلو جد  

 فكيف أوقعتم الناس يف هذه املصيبة؟ 

 أعراضنا.  نتخذوهنا ذريعة ويعتقلونا وينتهكو له هؤالء: الناس سيقلت      

الدين بالضرورة حىت عند العوام من إال إذا كانت املسألة من املعلوم قال: ال ميكن أن حنمل السالح      
والنساء العجائز، فكل الناس جيب تفهم موضوع قتال األعوان حىت يصري من املعلوم من الدين بالضرورة 

 جيوز قتاهلم.حىت 

 فهم ال جييزوا قتال الطوائف املمتنعة.     

 يز اجلهاد إال باستكمال اجلماعة مبؤسساهتا. : ال جيُِ النقطة الثالثة     

وهذا كالم صحيح بدون إطالق شديد، وأنا تكلمت معه يف موضوع املخطط وأنه واجب ولكن هو      
قتصادية فأصبحت إال إذا استكملت املؤسسة االجهاد يقول: ال جيوز للجماعة أن تدخل يف حرب 

يف مركز الدراسات عندهم يف لندن، ن ح لديها جرائد وجمالت كما يفعلو مستقلة، واملؤسسة اإلعالمية فأصب
يعن دولة، يعن هم تصورهم عن املؤسسات  ختصاربا ومؤسسة عسكرية ومؤسسة منهجية ومؤسسة..

 الالزمة لبدأ اجلهاد دولة حقيقية. 

، جتد أنه غري قابل للتطبيقلو تسقطه على أي دولة من الدول  قلت له: يا شيخنا هذا الكالم اجلميل     
سنتمرتات من العامل أستطيع أن أستغله وأعمل مؤسسة اقتصادية وال تكون يف خطر وأعمل  0أخربين عن  

 عتقال وأتكلم يف كل القضايا.لالمؤسسة إعالمية وال أكون عرضة 
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فهد ماذا  امللكدقائق عن  0 فكيف لو تكلمت أنت ضويقت بالكالم عن صدام حسني قلت له     
إىل أي بلد هل تستطيع أن تستكمل هذه  أو إىل املغربأو إذا ذهبنا إىل مصر  ؟حيصل يف مؤسستك

 األمور؟

 ال نبدأ باجلهاد.فستكمل هذه األمور مل تُ قال: إذا      

 قلنا له حنن نبدأ واألمور تستكمل، نعمل حد أدىن حىت تستكمل.      

 فقال: أنتم الشباب وراء كل املصائب اليت حصلت، أنتم الذي هدمتم الدعوة وأنتم الذين فعلتم كذا.      

وقال باحلرف الواحد: أنا ضد الشباب وضد قيادة الشباب، ومن شروط العمل أن ال يكون هناك      
 دة العمل. شاب واحد قيا

 هذا الذي حصل يف اللقاء األول.      

لكالم للشيخ فأنا نقلت هذا الكالم هنا يف بيشاور ووصل هنا إىل بعض منسويب مجاعة سرور فوصل ا     
، فقدر اهلل تعاىل أين خطأ ما قال أن قال أين أنا فهمتها وكان ملخص ، فاستاء جد  عنهأين نقلت هذا الرأي 

ت خطأ حسب  عدة أشهر مرة أخرى وحتدثنا حول نفس املوضوع وقلت له: يا شيخ أنا فهمتقيت به بعد ال
 يل ليس كلم 044مسافة  وقطعتإىل هنا فأنا أتيت من مدينة أخرى  ،يئوأتيت ألصحح خط كالمك

 غرض إال أن أصحح هذا اخلطأ.

ث مسائل فهمتها يف ثالي ئحلرف الواحد: "أنا أتيت ألصحح خطدقائق وقلت له با 0حوايل  فتناقشنا    
  استكمال املؤسسات"و ، ئفة املمتنةوقتال الطا، منك تكفري احلاكم

ي فقال يل باحلرف الواحد من أول جولة: "أنا ال يهمن أن تصحح رأيك، وال يهمن أن تأخذ عل     
 ك"ل  ، وال هتمن أنت كُ ةفكرة صحيح
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قلت له: "جيد أنا جئت هنا حىت أفهم وأصحح فهمي كما سألتك فإذا كان ال يهمك فأنا ميكن أن      
 خرى فهذا سيكون أفضل" هذا الوقت مع زوجيت يف الغرفة األأقضي 

  "هل السنة واجلماعة يف هذه األمورا قبل أن خترج أريد أن أفهمك مذهب أصدق  "فقال يل:     

سم أهل السنة واجلماعة، فقلت له : "ما هو ايتحدث كالناطق الرمسي ب يعن هو قلت له: "طيب."    
 " ؟مذهب أهل السنة واجلماعة يف املسألة األوىل؛ تكفري احلاكم

ظمة اليت ال حتكم مبا أنزل اهلل، أما األنقال يل باحلرف الواحد: "مذهب أهل السنة واجلماعة أهنم يكفرون 
واملذهب الثاين يعذره ، هبني: املذهب األول يكفر احلاكممذعني احلاكم فأهل السنة اجلماعة على 

 .باجلهل"

 فالعلم أصال   ؛ا أن أحد يعذر احلاكم باجلهليعن أنا مسعت ناس ال يكفروا احلاكم ولكن ما مسعت أبد       
ياركم أنتم من شروط احلكم، قلت له: "أنا لن أناقشك يف هذه املسألة ولكن أسألك سؤال واحد ما هو خ

 بني هذين املذهبني؟"

 نتهى اللقاء إىل شجار واستخدام كلمات نابية.اأخي هو حتقيق خمابرايت!"، املهم قال يل: " يا      

ونسأل -أقول باملختصر أن هذه اجلماعة منهجها سليم وسلفي وجيد وفهمت األمر الواقع ولكن       
أن جياهدوا، وهي  اال يريدو هم حهم احلايل يف إطار طر   -ويصلح مجيع املسلمنيرب العاملني أن يصلحها 

 منوذج عن مجاعة استكملت الفهم واملنهج وقيادهتا عاجزين أن يقوموا جبهاد فعلي.

يف السعودية ملا أعلن ثالثة أرباع احلق مث انقطع يف الطريق،  وهذا الكالم حتقق يف الشيخ سفر احلوايل     
ذي تكلم بكل هذا احلق ماذا ينقصه حىت خيطوا اخلطة والرجل هو من علماء مجاعة سرور، فالرجل ال

 التالية؟! 

باألمر الواقع ماذا ينقصه حىت يطبق هذا الكالم على احلكومة  لديه كل هذا الفهم بالشرع والفهممن      
مث يطلع لنا بأربع كلمات "الدولة حمتلة واحلكومة كافرة واجلهاد واجب" هل هناك نتيجة أخرى  ؟على أرض
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ولكنه وقف هنا وانقطع يف الطريق، فالناس الذين تبنوا  ؟م الذي قاله يف الشريط األول والثاين والثالثللكال
هذا املنهج لن يصلوا وهذا كالم ثابت ومنوذج ثابت عن اجلماعات، واضطررنا الستخدام املثل ألن املثل 

أن أفهم من  يريد، وحاولت فعال   وأناقش به من -سبحانه وتعاىل-واضح وأمر واقع وأنا أشهد به أمام اهلل 
 يف هذه املسائل.اجلماعة وجهة نظر  هي الرجل فما خلصت إال أن هذه

 :سبب الرابع: عدم اإلعداد الكافيال

إىل نتيجة يف كل املمارسات ومل نصل فسنا مجاعات جهاد أنبقة الرابعة وهي حنن، حنن نعترب ننتقل للط     
مفقود مث ما مث كأن الواقع إىل حد ه، السلف وطبقناه وتبنيناه واعتقدنااليت مارسناها، حنن فهمنا منهج 

 وصلنا إىل درجة ثالث وهي موضوع التطبيق.

الذي حصل ظهور حركات ضبطت منهجها بشكل شرعي سياسي واضح، وامتحنت ميدان التطبيق      
عداد يف عامل املعركة بدون إ اجلهادي ولكن دون اإلعداد احلقيقي، حقيقة حنن مل نعد كما ينبغي واقتحمنا

هناك يف السلوك، ولكن و انيات الطيبة ويف اإلخالص ويف اإلمي ياتما أعد هو يف الن األسباب، لعله أصال  
 ملخوان إذا إن يا أننا ما استكملنا مقومات التنظيم، وحن ناآلإلعداد من أمهها ما ذكرته يف احملاضرة لقضايا 

 خطأ وقلنا يف النهايةعلى م كلهم نا أهننا غرينا مبا يكفي وبي  دْ ق  ، حنن ن   اخلللفلن نعرف موضع أنفسنا  دقُ ن ْ ن   
من طريقة  أ؛ نتعامل مع اجلهاد بطريقة أسو اا ليس صحيح  ءنن أصحاب املنهج الصحيح ولكن أداحنأننا 

 .لبدوا

ا، ولعل تنظيمات اجلهاد قطعت شوط البعد الشرعي للمنهج بشكل جيد جد   فمنهجنا غري مكتمل     
ال أقول ليس هناك كواد بل هناك  ناآل، وإىل ما يكفي مل تقطعسياسي ويف البعد العملي ولكن يف البعد ال

 إمهال كبري يف هذه الزاوية.

حنن يف  املاضية قال: يا إخوان أستعيد كالم د. عبد احملسن الذي ذكرته املرة وكذلك موضوع القيادة     
 حنن يعن ،قيادهتا عن الذي يدور والذي حيصلوحباجة إىل أن القواعد تسأل  حاجة ملراجعة أنفسنا فعال  
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 وكأن شيء عن يسأهلا أو القيادة يراجع أن يستطيع أحد فال الشيعة مثل وأصبحنا" الشيعي" العقم يف وقعنا
  .فيها القيادة تُراجع أن مينع للنقد قابلة غري قضايا هناك

الشورى الشرعية، وبعض القيادات  فموضوع القيادة غري مكتمل، معظم القيادات ال متارس موضوع     
حة، يعن عندي ثالثة ليس لديه دائرة شورى واض األمريفتجد  ملسو هيلع هللا ىلصمتارس الشورى على مستوى أمة حممد 

من رقم شاورهم، مث ليس هناك هيكل واضح تعرف به ختصاص أُ امخسة من األفراد أصحاب  أو أربعة أو
 ثنني ومن رقم ثالثة وهكذا. اواحد يف القيادة ومن رقم 

يعن هو من ناحية  ؛أغلب التنظيمات يكون فيها قائد رقم واحد مث بعده مباشرة رقم تسعني     
اجلهاد يف سوريا وهذا األمر حصل معنا يف  ،3رقم  أو 0اإلمكانيات رقم تسعني وال يأيت أحد ليكون رقم 

وحصل معنا يف جتربة الشيخ عبد اهلل عزام، فال جتد هناك هيكل  ،عدنان عقلة يف تنظيم الطليعة بقيادة
 معروف ففي احلقيقة مل تنضج هذه األمور عندنا كما ينبغي.

ا وهذا من أخطر مهزوزة جد  نأيت للمقوم الثالث وهو موضوع التمويل، ال تزال املخططات املالية      
 املخاطر اليت جيب أن نتجنبها.

ا بسبب السرية تستطيع كثري من التنظيمات أن تدعي النقطة الرابعة وجود خمطط اسرتاتيجي عام، طبع       
ليس هناك خمطط  هأن لديها خمطط ولكن حقيقة عندما تلتقي باألعضاء على مستوى القيادات جتد أن

 واضح. 

كالم أنا ال أقوله حىت كل واحد يستاء من تنظيمه وخيرج منه، أنا ال أدعو إىل هذا فأنت لن هذا ال     
جب أن تبقى يرى، فخترج من تنظيمك إىل تنظيم أفضل بل ستخرج من تنظيم إىل تنظيم لديه مساوئ أخ

ة أخطاء يف التنظيم الذي ارتضيته لنفسك إلصالح هذا األمر، ال أن جتد أن هناك مخسة أخطاء أو عشر 
يف حالة حرب، ونقضنا  ض عليها، قدرنا أن نعمل ألنناال بد أن أعتزل وأحبث عن شجرة أع اا أنفتقول إذ  

 نرتك العمل. نناء وال حىت يستاء الناس ويقولو هلذا البناء حىت نصلح هذا البناء ال حىت نرتك هذا الب
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تقيت مبعظم التنظيمات اجلهادية النن هناك جاء يب إىل بيشاور ألعلى العموم أقول أين أمحد اهلل أن      
وغري اجلهادية وعلى مستوى القيادات، وأقول أهنا كلها لن تعد كما ينبغي، صحيح أن هناك أمور ليست 

ا الذي ؛ فمحل  صْ يف حدود الطاقة بسبب احلاجة أو البعد أو التشرد أو غريه ولكن هناك قضايا ميكن أن تُ 
نقول حنن نريد أن نستكمل كذا وكذا، ليس هناك علم من العلوم العسكرية األرضية  امينعنا أن نضع برناجم  

وضع خمطط  اتتنظيممن من اليف املعسكرات املوجودة يف بيشاور، ف اباستثناء التحليق اجلوي ليس موجود  
كل واحد خمتص يف   -على األقل-لكي يستكمل هذه التخصصات يف أفراده؟ يعن أن يكون لديه شخص 

 .العلوم ينتقل وقد استكمل مجيعختصاصات حبيث أنه لو ذهب إىل ساحة أخرى هذه اال من

ال أحد قام ؟ والشرعية السياسية العلوم يف إليها وصل اليت املبادئ كل حونقّ  مجع التنظيمات ِمن م ن     
اإلميان ولكن حنن وجزء من ن بطريقة فيها شيء من الشوائب، فالتوكل مجيل و )...(، حنن متوكلذه األمورهب

 بطريقة فيها شيء من الشوائب. ونمتوكل

العقيدة إىل حد كبري استكمل الفهم و  -ونسأل اهلل أن يصلحنا-أقول هذا الصنف الذي هو حنن      
ع ز  و  ، تصورنا أننا نبدأ اجلهاد مث تنزل املالئكة مباشرة ، وإذا فشلنا ن ُ احقيقي   امل يعد إعداد   ومعقول ولكن

 جزء من اهلزمية وأحد أسباب اهلزمية.  أننان ليس لنا عالقة باهلزمية مع حنور ونلجأ للقضاء والقدر ونقول األم

وأقول لألسف حنن يف حالة فوضى، فنحن شرحية من احلركة اإلسالمية، واحلركة اإلسالمية شرحية من      
ن ختلف هذا األمة مث جئنا حنن ومحلنا ، فاحلركة اإلسالمية محلت جزء ما األمة، وهذا األمة أمة متخلفةهذ

جزء من ختلف هذه احلركة فنحن لدينا كثري من جوانب التخلف، وهذه األمور حتتاج إىل مراجعة وحتتاج إىل 
ع أن نستطمل هناك كثري من مستويات التضحية ولكن ندعي التضحية فنحن مع أنفسنا،  حساباتناأن نعيد 

قارن هذا بتجربة حزب اهلل والشيعة  ا،ب حركاتنا اجلهادية وقدرة قيادتنوجتار  نبلغها؛ قارن بني كثري من جتاربنا
 واجلهاد اإلسالمي أين كانوا وأين وصلوا، قارن فقط مبدى ما حققوه ومبدى ما حققناه.

اليت هي وراء  ةالعلة األخري لدينا هذه املراجعة فنحن مل نعمل حنن جيب أن نعمل مراجعة، وإذا  املهم     
 عدم الوصول. 
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 اخالصً  له كان ما إال العمل من يقبل ال تعالى اهلل إن "أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصروي حديث عن الرسول      
أما الصواب فقضية مجاعية  ،لى حدةاإلخالص قضية قلبية متعلقة بكل واحد منا عف 12"  وكان صواباً 

لتزمنا الكتاب والسنة حبد  التزام الكتاب والسنة، فنحن ااح احلديث فسروا الصواب بأنه ، شرّ متعلقة باملنهج
كبري واحلمد هلل يف باب العقيدة ومل نلتزم الكتاب والسنة يف البعد التطبيقي واحليايت العام، فيجب أن 

 .إىل اهلدف نستكمل هذا حىت نصل

، فنحن بالكتاب والسنةاللتزامه  -وتعاىلسبحانه -وال يصل ويتقبله اهلل  نساناإلولكن ميكن أن يفشل      
أما اإلخالص  ،تزمنا الكتاب والسنةالألننا  -نسأل اهلل ذلك-فسنا على األقل على جادة القبولنعترب أن

فبقي اجلانب اآلخر وهو أننا نعمل حىت حنقق  فكل واحد منا أعلم بسريرته هل هو خملص أم غري خملص.
 نتيجة والنتيجة مراجعة.

مؤسسات كثرية حىت ال  اكثرية ويشرتطو   اشروط   امجاعة سرور أن يشرتطو آلخرين مثل نعيب على ا     
 جيهدوا، فنحن على العكس ال نريد مؤسسة وال بناء وال عقل فهذا خاطئ.

جيب أن نطرح نقد أنفسنا بطريقة بناءة، وهذه  ناآلتكلمنا ما يكفي يف نقد املدارس املخالفة فأقول      
يه كذا وكذا، بل تذهب فضيحة بأن يذهب كل عنصر ويقول أنا تنظيمي ف الطريقة البناءة ال جيب أن تكون

وا رُ ظ  ن  أن ي ُ  نكل تنظيم نوادر من البشر يستطيعو يف   ، أصال  اتقرير   له ل بطريقة معينة وترفعئو لألخ املس
هؤالء الناس جيب أن ينصحوا قياداهتم يف كل ما يستطيعون وهؤالء القيادات جيب أن يتقبلوا، ف ،واحُ ص  نْ وي   

أن القيادات إذا رأت نفسها عاجزة عن حتقيق اهلدف أو عن مواكبة الوضع  ؛يف مستوى آخرأقول بل 
 عن القيادة.  تتخلَّىفيجب أن 

 ينعزل حىت هناية حياته، هذا من الناحية الشرعية  الفهذا يعن أنه يعن حنن عندنا يستلم القيادة فالن      
واألزمات اليت نعيشها ترتاوح بني أزمة  ااءة، فنحن يف أزمات كبرية جد  ف  كالم مجيل ولكن هناك موضوع الك  

                                                           
12
األلباني في صحيح صححُه [ وجهه به وابتغي خالًصا له كان ما إال العمل من يقبل ال تعالى هللا إن]لم نجده ولكن جاء في صحيح النسائي   

 .(4883النسائي )
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الفكر وأزمة القيادة وليس هناك أكثر من ذلك؛ إما أن فكرنا متخلف عن العامل أو قيادتنا متخلفة عن 
فاألزمة ترتاوح بني الفكر والقيادة، فنحن نقدنا اآلخرين مبا  ،إلخالص واإلقدام موجودةية االعامل، عادة قض

 ال جد  فن الكرمي حاآاذا مل ننجح؟ والقر يكفي فيجب أن نأيت ألنفسنا ونراجع هذه األمور ونسأل مل
أخطأنا وال  بالشواهد على هذه املعاين وكذلك السنة، فيجب أن نرجع ألنفسنا ونعرف أين أصبنا وأين

 يكفي أن نعمل بال تفكري.

خطأنا أخف من  وأمحد اهلل أنَّ  ،فأقول أن مجاعات العمل اإلسالمي وقعت يف أحد هذه املطبات     
 ونسأل اهلل التوفيق.، كثر ما ميكن أن يصبنا أن ال ننجحغرينا فأ

 :أسباب الخالفلجماعات الجهادية و مسألة توحيد ا 

ا يف قضية أنتقل إىل فكرة مطرحة بصورة كبرية، الحظت أن هناك هيجان عاطفي شديد جد   ناآل     
 اتوحيد املسلمني وتوحيد اجلماعات اإلسالمية والتنظيمات اجلهادية، هذا اهليجان العاطفي طيب جد  

حىت نصل ولكن يف البعد الواقعي حنن نوحد الناس  املسلمنيحد وصحيح وله دليل يف السنة وجيب أن نوّ 
ب أن يكون على منهج جي اة، فالتوحيد حىت ال يكون عبث  هلدف ونصل ملرضاة رب العاملني ونصل لقضي

 .وفكر

، املعذرة ممن ميكن أن جيرحه كالمي ا يف كالمي وأرجووكما قلت لكم أنا أحاول أن أكون صريح جد       
ا من اإلخوة الذي طرحوا موضوع توحيد اجلماعة اإلسالمية مع أقول الحظت أن هناك تبسيط لألمور جد  

وا بعضكم يا دُ ح  فنقول هلم و   القضية أن هناك خالف شخصي بني فالن وعالنمجاعة اجلهاد، وكأنه 
 ا.ن  دْ حَّ و  ت    نب فيقولو شبا

من صفوة اجملاهدين ولكن  اوأعتربمه اأحبهم فعال  اليت ن ا كمثال ومها اجلماعتنياجلماعت وآخذ هاتني      
باب قد متنع التوحد؛ األول هو وأقول أن هناك ثالث أس، اري  اإلخوة كث مَّ ه  كنموذج ملوضوع أ    اآخذمه

 .لثالث هو قضية اهلوى وحظوظ النفسختالف يف األسلوب، وايف الفكر واملنهج، والثاين هو االختالف اال
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مجاعة شرعية، وأنا التقيت هنا باجلماعة اإلسالمية و  د جيب أن يكون على هدف ومنهج سياسةفالتوح     
طة واحدة تكاد ال تذكر وهي قيف السياسة الشرعية إال اللهم نبني اجلماعتني  اخمتلف   ااجلهاد فما وجد سطر  

فة كفر ومن فيهم مسلم فهو على طائ أعوان الطواغيت نعوان؛ أن مجاعة اجلهاد يعتربو األ حكم قضية
إال عني  ونال يكفر  -وقد ناقشته–اجلماعة اإلسالمية وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرمحن أما ، ستثناءاال

أنا أعترب أن مجاعة اجلهاد ا ن أن يكفروا يف حالة خاصة، طبع  ن ميكو ه مسلمءأن من ورا وااحلاكم ويعترب 
وكل من ساهم هبا  يف القانون الدستوري فأدى هبم إىل نتيجة أهنم يعتربوا احلكم مؤسسة أكثر عندها فهم 

فهذا اخلالف ال يرقى إىل أن  ؛أن احلاكم فرعون ومرتد نن يعتربو و بينما اآلخر  -أنا على هذا املنهجو -كافر 
 . الوحدةمينع 

ك خالف بني اجلماعتني يف الفكر، الفكر وليس هنا األولا قلنا هناك ثالثة أسباب للخالف كم     
سالمية تعمل ا يف أسلوب العمل بني اجلماعني؛ فاجلماعة اإلأسلوب العمل وهناك خالف كبري جد   والثاين

ا وهو مبدأ مهم جد   نملنكر، فأسلوهبم شبه علن ويطبقو فتاح وأمر باملعروف وهني عن اانفيها و بطريقة أفقية 
ألن علنية  ؛أثبت فشله يف سوريا مبا يكفيو  ،امبدأ "علنية الدعوة وسرية التنظيم" وهو شعار فاشل جد  

ألنشط واحد يف الدعوة وعن طريقة تصل إىل باقي  الدولةاليت تدمر سرية التنظيم، فتأيت  هيا عوة دائم  الد
ا للمجتمع أعضاء التنظيم، فأقول باإلمجال أن اجلماعة اإلسالمية مجاعة علنية وأدت خدمة كبرية جد  

جلماعة  العريضة اليت بنتها ااملصري ألنه لو قامت بعد عدة سنوات مجاعة باملستوى فستستفيد من اجلماهري
هبذا األسلوب، بالنسبة لتنظيم اجلهاد فهو يعمل ن هم يعملو و ا جد   ئهذا أسلوب سيولكن  اإلسالمية

ك هبم يعلم ذلك من طريقة تصوراهتم )...( املهم أنه تنظيم سري نوعي يعمل ت  بطريقة سرية وكل من حي ْ 
 طريقة.ال ذههب

هبذا األسلوب ومجاعة تعمل هبذا األسلوب ال ميكن أن يتوحدوا إال إذا فأقول أن مجاعة تعمل      
 أماف الوحدة ميكن أن يكون سبب لوقالشرعي  ف، فاخلالامشرتك  ا اعتني ووضعوا تصور  اجتمعت قيادة اجلم
فيجب أن ، إىل تصور مشرتك نمكن أن يتناقش الناس ويصلو يف أسلوب العمل فييف اخلالف العقلي 
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مستفيض ومتعمق ملعرفة ما يناسب هذه الرقعة من البلد ويوصل فيه إىل أسلوب فتكون أساس حيصل حبث 
 ا.فالقضية عميقة جد  ، عملية التوحيد

ن هلما سياسة ااهلوى؛ فعندما تكون هناك مجاعت ةمسأل للسبب الثالث املانع من الوحدة وهوأنتقل      
؟ لوجود بينهم ن األفغان ملاذا ال حتصل وحدةو اجملاهد ا فلماذا ال حتصل وحدة؟ مثال  شرعية متطابقة جد  

 اهلوى يف طرف أو يف آخر أو يف تنظيم.

اريخ املسليمن ، تإال بالسيفا يف تاريخ املسلمني مل حتصل أبد  الذي استقرأته من التاريخ أن الوحدة      
يتوىف إال  ملسو هيلع هللا ىلص، يعن ما كاد الرسول جيد هذاذي يقرأ تاريخ ابن كثري أو غريه ة القمليء باخلالف، حقي

ظهرت بذور اخلالف، وما كاد عصر اخللفاء الراشدين ميضي إال وطرح اخلالف بشكر هائل، يف التاريخ 
، وكذلك مقاتل العباسيني معروفة، بنياألموي مقاتل بني العرب والعرب والعرب والعجم بشكل يندى له اجل

 
 
واإلسالم حبد ذاته فيه ذخم ليس له عالقة  االشريعة كان قائم  ولكن تطبق  اولكن مع أن احلكم كان ظامل

باحلكام وال باحملكومني يعن فيه ذخم كبري، ولكن مصائب املسلمني بدأت بالقرن الثاين والثالث بطريقة 
 غريبة. 

تاريخ فأقول أن الذي يقرأ تاريخ املسلمني جيد أنه تاريخ من اخلالفيات، هناك بقع المعة مضيئة من      
أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن الرسول  يحديث املورة هو تأويلهذا  خلالف كان مسة أساسية ولعلاملسلمني ولكن ا

فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة؛ سألت ربي أن ال يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها،  اسألت ربي ثالثً "
ضية قفال 13"فمنعنيهاوسألته أن ال يجعل بأسهم بينهم ، فأعطانيهاوسألته أن ال يهلك أمتي بالغرق 

 ألن إزالته من أسباب النصر. ا وجيب أن نزيلهنيني املسلمني ابتالء من رب العاملب ات، اخلالفاواضحة جد  

مث تصور ، ناحية الشرعية السياسيةفأرجع وأقول أنه لن تتوحد اجلماعات إال إذا توفر منهج واحد من ال     
  يزل اهلوى لن نستطيع أن نوحد املسلمني. مل احد مث بعد ذلك إزالة اهلوى فإذاعملي و 

      
                                                           

13
 .(9158صحيح مسلم ) 
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 وهنا قد تقول لي ما عالقة ]قضية توحيد الجماعات الجهادية[ بالمنهج؟

ا وممكنة أقول ما أراه أن تعمل اجلماعات اجلهادية اجلادة هنا يف بيشاور أن تعمل على نقطة سهلة جد       
فيما بعد لو جنحنا حنن  نالدنا والشباب الصغار فينا يتحدو أو ، يعن أن جتعل ناءنا يتحدو ا وجتعل من ور جد  

تتبناه   ارتك  مش ايف هذه اخلطوة، وهذه النقطة هي توحيد املناهج؛ يعن أن تأيت  هذه اجلماعات وتطرح منهج  
سواء كان عراقي أو سوري أو  -يرتىب على هذا املنهج  يفالذ؛ وتريب عليه أبناءهاكل احلركات اجلهادية 

للوحدة، وستولد ظروف تعني هؤالء  بعد جمموعة من السنوات يكون مؤهال   -أو مصري أو عجميكردي 
 الناس للوحدة.

الكالم مزعج ولكن حنن  تحام، هذالة لالأ  شرائح وكتل غري مهيَّ  ناآلأننا  لألسف الشديد ناآلوأنا أري      
كل ذي من إعجاب   اكبرية جد  وهناك كمية   من اهلوى املتبع اهائلة جد  حام، هناك كمية ن لإللتؤو لسنا مهي
 ، وال أقول أن حىت تصل بنتيجة فعليك خباصة نفسكا، وهناك كمية من الشح املطاع هائلة جد  رأي برأيه

 .ناآلولكن أقول تبحث األمور بعمق فنبدأ من املنهج كما قلت  ؛هناك أمل كبري ناآلإىل بل 

أن توح د املسلمني مل حيصل إال بالسيف، مل يوحد أحد األمة بطيب  من يدرس التاريخ جيد أن     
اخلواطر، كان حيصل أن هجمة جتتاح املسلمني من أوهلم إىل آخرهم كالتتار أو الصليببنب أوالغزو وحمق 

تنادي الناس بالوحدة فتظهر مجاعات متعددة يومصائب فرتق قلوب الناس وحتصل كمية من اإلخالص و 
سلمني ولكن مجاعة واحدة يكتب هلا رب العاملني من توفيقه ما يبلغها اهلدف، فهذه اجلماعة وكثرية من امل

 على العدو فتملك قلوب املسلمني وتفيء هلا قواعد اجلماعات والدول األخرى.  احقيقي   احترز نصر  

لو مجاعة السنة بقيادة سياف قامت يف كابول واستولت وأحرزت النصر فأنا متأكد أن   ناآل يعن مثال       
قالب انسالمية يف البلد الفالين عملت كثري من اجلماعات واألحزاب األخرى ستفيء هلم، ولو اجلماعة اإل

هناك   حلقوا هبم، ونفرتض أنهإأن يا مجاعة  وسيطرت فكثري من قواعد اجلماعات ستضغط على مجاعاهتا
تقاتل على الزعامة ال تريد أن  م قليلةاذفسيلحقوا هبم، وال تبقى إال شر  كمية من اإلخالص لدى اجلميع

 تنسحب، فهذا هو الذي حصل يف التاريخ اإلسالمي واقرؤوه كله.
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ألهنا أصبحت   ؛خرينلديها الوضع الشرعي أن تبطش باآل قامففهذه القوة الكبرية اليت أحرزت النصر      
إمارته إمارة شرعية  بسيفه وأصبحت اريعة املتغلب بالقوة، صار متغلب  يسميها فقهاء السياسة الش كما

 خرين أن يبايعوه فإذا رفضوا يقاتلهم حىت يبايعوه.فيطلب من اآل

وحصل مع حممد الفاتح بعد فتح  )..(، وهذا األمر حصل مع صالح الدين وحصل مع قطز     
سطنطينية من السنني وهي إمارة برتكيا فلما فتحت الق االعثمانية عاشت عقود  القسطنطينية؛ يعن الدولة 
فدخلوا من مشال الوطن العريب وفتحوا حلب، فلما أراد الوايل أن ميتنع  نا يوسعو ؤو بأربع أو مخس سنوات بد

لذين قال فيهم هم ا ونوأدخلوا اجليش، فهؤالء العثمانيثار الناس عليه وسجنوا الوايل وفتحوا أبواب املدينة 
 والشاممصر  تح  تِ ، وهكذا حىت فُ 14(الجيش ذلك الجيش مع  ن  ول   أميرها األمير مع  ن  ل  ف   ) :ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

أن  األوىل نْي ت   وغريها فبعد خليفتني من حممد الفاتح كانوا قد فتحوا العامل العريب كله، فالتوحيد حصل بعمليَّ 
 أن مجاعة من اجلماعات أحرزت النصر. مث ،نهجباملعقلية الناس مهيئة 

 : -واهلل أعلم-ل على ثالث مناحي فأنا أقول نستطيع أن نعم     

أن نسعى حقيقة لتوحيد املناهج، كل مجاعة من اجلماعات تسعى هلذا وتلتقي قيادات  املنحى األول     
تسعى كل مجاعة من اجلماعات أن تستكمل اإلعداد  جحد املناهج، وبعد أن توحد املناهاجلماعات فتو 

لتحرز هي نفسها النصر وال تنشغل باآلخرين، خالل هذه املرحلة ال تنشغل باحملاوالت املخلصة على أن 
 .الناس أصحاب منهج واحدملية التوحيد هي ربط جملموعة من أن عأو عبيد، ولكن أقول  تضم عمر

وإما أن  ،ت كل واحد عليها حصانصنة، فإما أن أضع ثالث عربايعن عندي لو أن عندي ثالث أح     
حتمال واحد اعربات كل واحدة هلا حصان فعندي  ثالث تنة يف عربة واحدة، فلو وضعصكل األح  عأض

ها على عربة واحدة، واحد يف تمن ثالثة أن تصل عربة من العربات، أما لو جئت باألحصنة الثالث وربط
وكل  الذي سيحصل أن العربة ستتفكك قطع  وسط وواحد يف جهة الشمال فاجهة اليمني وواحد يف ال

جمموعة من  وال هو حصان، وكذلك لو مت توحدجري به ال هو عربة يحصان سيحمل لوح من األلواح وس
                                                           

14
 وصححُه السيوطي في الجامع الصغير ،رواه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال " رجاله ثقات "  
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اجلماعات على مناهج خمتلفة وعلى قيادات خمتلفة األهواء فالذي سيحصل أننا سنحصل على مجاعة 
بعملية  إذا   دها لكان النتيجة أفضل، فنبدأحلو  ةاعتني السابقتني مضت كل واحدملو اجلفعرجاء مشوهة 

 املنهج ونبدأ بعملية إزالة اهلوى .. 

** 
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 ]القواسم المشتركة في مناهج الجماعات الجهادية[

آلخرين ألنفسنا ول- املعتقدات السياسية حندد فيهاقلنا أن املنهج جيب أن يضم جمموعة من األمور و      
هي أهدافنا؟ ما هو  امن حنن؟ وما هي عقيدتنا؟ وماذا نريد؟ وم: من حولنا لوألعدائنا وألصدقائنا ولك

؟ ومن هو املسلم ومن هو الكافر؟ من هو حولنا أسلوبنا لتحقيق هذه األهداف؟ كيف نصنف القوة اليت
 أم ديار كفر أم ديار نيوهل هي ديار مسلم ؟اليت حنن فيها إىل الديارالصديق ومن هو العدو؟ كيف ننظر 

 كيف نتعامل مع هذه القوى وما هي األحكام الشرعية اليت حتدد موقفنا من كل هذه القضايا؟ و  خمتلطة؟

 األجوبة على هذا الكالم وهذه التساؤالت هو منهج السياسة الشرعية.     

 0هؤالء الناس  ومن خالل إطالعي على التجمعات اليي ذكرهتا وجدت أن القاسم املشرتك بني     
 نقطة منهجية.  00تعاريف مث 

 :يف التي تحدد التنظيمات الجهاديةالتعار      

، اجلهاد ى الرب والتقوى على طريق قامت على التعاون عل املسلمنيالتعريف األول: أننا حنن مجاعة من  .0
 وكل اجلماعات اجلهادية تبنت هذا األمر.

بتعاريف خمتلفة جتد أن فالنقطة الثانية: عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة واجلماعة على منهج السلف،  .0
 الكل جممع على هذا.

تباع الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصلح ال وفق تفسرينا حنن للكتاب االنقطة الثالثة: منهجنا هو  .3
 والسنة.

حول حمور واحد هو  تدورولكن كلها  ،تلف وتتعددأهداف اجلماعات اجلهادية اليت متارس اجلهاد قد خت .0
 ، وهذا يشمل عدة حماور:اء اهلل لتكون كلمة اهلل هي العليسلمني تقاتل أعدابناء طائفة من امل

: نشر دعوة اإلسالم ومنهجه السياسي الشرعي الصحيح؛ وهبذا اجملال قامت مجاعات احملور األول -
 الفضل. هاآلخرين وكان هلم فيا سبقوا فيه اجلهادية بشوط كبري جد  
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لفروسية أو الرجولة واجلهاد حىت إعداد املسلمني للجهاد املسلح ونشر فكرة الرتبية ا :احملور الثاين -
 تعود الناس على القتال وتألف العزة وال تقبل الذل.ي
، العامألرض؛ وهذا هو اهلدف اهلدف هو العمل واجلهاد إلقامة حكم اهلل تعاىل يف ا :احملور الثالث -

وهناك أهداف أخرى ليس هلا عالقة إلقامة حكم اهلل وهي جهاد والقتل فيها شهادة، مثل أن 
، فتوجد مجاعات ناآلتقاتل عن العرض وعن املال وأن دفع الصائل مثل اجلهاد الذي حنن فيه 

 تقاتل املنصرين،  ,تقاتل من يعادي اإلسالم

إسالمية سلفية املنهج تريد أن حتمل السالح وأن تقاتل ا أننا مجاعات فالقاسم املشرتك بيننا مجيع  
فنحن نستخدم  ا ما يسمونه العنفلتحقيق غرض من هذه األغراض والوسيلة هلذا اهلدف هي طبع  

 15العنف لتحقيق هذه األغراض.

 -:اسيات في مناهج الحركات الجهاديةالثوابت واألس

 مناهج احلركات اجلهادية: ننتقل للثوابت واألساسيات اخلمسة عشر يف ناآل     

 :أنظمة كفرية ناآلظمة القائمة األنالنقطة األولى: جميع 

ظمة املوجودة يف العامل اإلسالمي مجيعها أنظمة كفرية، وال نقر ألي دولة على وجه األنأننا نعترب : أوال      
طة من فرتة قهذه النشكاالت يف إا دساتريها كفرية، وقد كان هناك األرض بأن دستورها إسالمي بل كله

 ولكن احلمد هلل حرب اخلليج حسمت كثري من اخلالفات.

يريد أن يطبق الشريعة اإلسالمية، وقالوا السعودية تطبق  16اإلشكاالت السابقة قال البعض أن ضياء احلق
خالف  الشريعة، وقالوا السودان يقول أنه سيطبق الشريعة، هذه هي اإلشكاالت الوحيدة وما عدا ذلك ال

على أهنا دساتري   ناية حىت غري اجلهاديني متفقني معبني التنظيمات اجلهادية، والدساتري والقوانني الوضع
 كفرية. 

                                                           
15
  الظاهر أن الشيخ قد دمج النقطة الرابعة والخامسة. 
16
 الرئيس الباكستاني األسبق. 
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ر فن جتد كتاب "الكواشف اجللية يف كلو ذهبت إىل أي مكا ناآلالسعودية استبان أمرها، و  ناآلأقول 
أن يطلع على هذا الكتاب،  السعودية ر الدولةفي إنسان عنده شبهة يف كفيستطيع أ؛ 17الدولة السعودية"

من أكثر الدول اليت بعدها، فمن  ار  فك أشدثبات أن احلكومة السعودية والكتاب ماترك شاردة وال واردة يف إ
ستحالل للربا و والية الكفار وغريها من الكفريات، فهؤالء الناس كفرة وندين اهلل بأهنم كفرة وهم ألعن من ا

 غريهم.

 ناآلظمة املطبقة األنأقول و ن فيهم هل هم كفرة أم ليسوا كذلك، و السودان فالناس خمتلفأما حكومة      
ال أتعرض  ناآليف السودان كقوانني هي ليست حكم مبا أنزل اهلل بل هي حكم بغري ما أنزل اهلل، وأنا 

 فهذه الدساتري هي حكم بغري ما أنزل اهلل. ؛للحكومة بل للدساتري والقوانني املكتوبة

فليس هناك استثناء يف  18 (ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون) :قال سبحانه تعاىل     
ار" فليس هناك استثناء يف اآلية ف سنحكم مبا أنزل اهلل فهم غري كومل يقل تعاىل "إال قالوا بعد سنتني، اآلية

، فالذي حيكم مبا أنزل اهلل مؤمن والذي ال حيكم يريد احلكم مبا أنزل اهلل ملنملن ينوي احلكم مبا أنزل اهلل أو 
 هذه قضية أخرى.  ظره قليال  أما هل أعطيه فرصة وأنت ،مبا أنزل اهلل كافر، فالدساتري هي دساتري كفرية

د وإذا اهول هي ليست مجاعة جهادية ولن جتوهذا البند هو بند أساسي فاجلماعة اليت ال تتبىن هذا الق     
 ألهنم سيقاتلوا من يعتربوهم مسلمني. ؛اا ومنطق  جاهدت ستهزم شرع  

 حكام الحاكمين بغير ما أنزل اهللالنقطة الثانية: تكفير ال

  ناآلن والسنة كل احلكام آاهلل، بنص القر  أنزلس احلكام احلاكمني بغري ما ف: تكفري نالنقطة الثانية     
 ، بنصوص تتعرض بالوالية وبنصوص تتعلق باحلاكمية . كفرة بنصوص متواترة

                                                           
17
 .-حفظه هللا–للشيخ أبي محمد املقدس ي  
18
 (88: ) املائدةسورة  
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ك نقطة سياسية بأن ، وهناا، فالنقطة الشرعية واضحة جد  اء احلكام كفرة والقضية واضحة جد  فهؤال     
باعتقادهم احلاكم املسلم ن ويبايعو  نملاذا ال يذهبو  ،مجاعة مفلماذا ه ااجلماعة اليت ال تعترب احلاكم كافر  

 ؟معهن ويقاتلو  مويهاجرو 

حسني فلما أرادوا أن  امللككفر   نسنة من تارخيهم وهم يعلنو  04ن يف األردن أمضوا و اإلخوان املسلم     
 ر. فه مسلم وكفره كفر دون كنّ وأ نيخمطئيدخلوا يف الربملان قالوا راجعنا أنفسنا فاكتشفنا أننا كنا 

 ليس لديها منهج وليست مجاعة. ناآلفاجلماعة اجلهادية اليت مل يستنب عندها املوضوع إىل      

 -:ين للحكومة من الوزراء والمشرعينالنقطة الثالثة: تكفير األعوان المباشر 

وفق القانون الدستوري الذين هم  املباشرين من الوزراء واملشرعنيأعوان احلكومة  تكفريالنقطة الثالثة:      
ني بالذهاب ملؤمتر السالم فصحيح عندما يرغب امللك حس انني الوضعية هم حكومة، يعن مثال  ووفق القو 

لبالد جتد يف القانون نه هو الذي يقرر ولكن تقرر معه مؤسسة، لو تذهب إىل القوانني املوجودة يف هذه اأ
لك أهنم هم  نفهم يقولو ؛ نواهبم"رئيس ونوابه والوزراء و احلكومة هي المكتوب يف الدستور " املصري مثال  

 ما أنزل اهلل، فماذا يعن هذا؟مث جتد أن احلكومة حتكم بغري  ،احلكومة

فهذه القضية حتتاج إىل حبث وهي نقطة خالف عند بعض اجلماعات اجلهادية؛ أن املشرعني الذي 
 ؛وكفرهم سواء مع الرئيس ؤالء كفرةيشرعون الكفر ويقررونه والوزراء الذين يشرفون على تطبيق هذا الكفر ه

حاكم والباقي مهج  فرعون نا كاقدمي  ، ومرحلة حكم الفردذا الزمن جتاوزوا مرحلة الفرعون ألن البشر يف ه
الفرعون حاكم وحوله جمموعة من الفراعنة وال تقوم فرعونيته إال هبم، فهؤالء  ناآلوليس هلم عالقة باحلكم، 

 الناس مؤسسة.

أقول له هو دستورهم يقول لك  املنصب الفالينيل ملاذا تكفر الوزير وال تكفر لو جاء شخص وقال       
ألسباب أخرى ولكن أنا ال ميكن  ناآلخرين ليس هلم عالقة، قد يكفرو احلكومة هي الرئيس ونائبة والوزراء ف

ري جاره ويف أن أجعل سلسلة للتكفري وأنتقل من احلاكم إىل النائب ومن النائب إىل نائبه مث أنتقل إىل تكف
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النهاية أكفر الشعب، هذه السلسلة هي فكر خارجي ليس هلا عالقة بعقيدة أهل السنة واجلماعة ولكن من 
 يشارك يف احلكم فهؤالء الناس كفرة. 

أن اهلل  19يف إعداد العدةيف هذا املوضوع مثل كتاب العمدة ورد يف بعض كتب أهل العلم اليت فصلت      
 -سبحانه وتعاىل-اهلل  ع  م  ج  ف   20(إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئينقال: ) -سبحانه وتعاىل-

فهؤالء  21(والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) :اجلنود الذين يقاتلون مع حكامهم، وقال تعاىل
 ... 22**الناس يقاتلون يف سبيل الطاغوت، ولو مات الطاغوت فسيخرج غريه ألهنم مؤسسة

 ة األعوان هي طائفة كفر وردَّة.ابعة: طائفالنقطة الر 

طائفة كفر وردَّة، مثل أمن الدولة واملخابرات واجليش، هؤالء الناس  النقطة الرابعة أن طائفة األعوان هي     
احلاكم عندما اليت ذكرهتا يف املقدمة، فأعوان  ري من اجلماعات كجماعة حممد سروراختلط أمرهم على كث

: يدافعون عن الكفر كما قال تعاىل أم التكون كلمة اهلل هي العلي اهل يقاتلو فنا غري  نيقاتلو يقاتلونا أو 
 (؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت)

، وأنا عندي وقد ال نكفر بعض عوامهم نقول أن الشيعة دينهم دين كفر وهم طائفة كفر مثل عندما     
ب الكايف كتا  ا، مثال  من كتب الشيعة فالدين الذي يف هذه الكتب هو كفر قطع   اأكثر من مخسني كتاب  

 . حديث بالنص حتوي الكفر 00فيه  -مثل كتاب البخاري عند املسلمنيعند الشيعة وهو -للكلين 

م  فعندما أقول أن الناس الذين يدينون هبذا الدين كفرة وأن الشيعة طائفة كفر ال يعن أن كل واحد منه     
فيهم ناس و كافر بعينه، ولذلك أشهر ما هو مشهور عن علماء السنة أن الرافضة طائفة كافرة فيهم جهال 

 غري كفرة.

                                                           
19
 لسيد إمام )عبد القادر عبد العزيز(. 
20
 (1سورة الفصص : ) 
21
 (79سورة النساء : ) 
22
 الشريط األول  –( بعنوان )دور املنهج في التنظيم هنا انتهى امللف الثاني وابدئ امللف الثالث وهو  
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وابن تيمية قطع هبذا  اا عن حكوماهتم هم طائفة كفر قطع  فأقول بنفس األسلوب أن الناس الذين يقاتلو      
ن و هذه الطائفة قد يكون أغلبهم مسلم، نهبعي ولكن هذا الكالم ال يعن أن كل جندي وكل عسكري كافر

 ولكن هذا ال يرفع حكم الكفر عنهم كطائفة.

مث  هب جلهنم؟ قلنا هلم هم طائفة كفراملوجودين كافر وسيذ ةنا هل كل واحد من الشيعلْ ئِ سُ  ول ناآل     
 حساهبم على رب العاملني، إذا كان لديهم ما ينجيهم من النار فينجيهم اهلل تعاىل.      

ولكن أقول أهنا نقطة هامة فيجب ، ختصاص الفقهاءاال أريد أن أفصل فيها ألهنا من  النقطة ههذو      
ذ موقف أهنا ال تتخ أمعلى كل مجاعة جهادية أن حتدد موقفها منها حىت تعرف هل تقاتل هؤالء الناس 

 ن يف األردنو ملسلمتقاتل هؤالء الناس؟ وإذا اختذت موقف أين ال أقاتل هؤالء الناس كما فعل اإلخوان ا
 )..(.  !فكيف سأجاهد

ن نصل إىل أن هؤالء ولكن نريد أ بعينه حنن ال نريد أن نصل أن هؤالء الناس كل واحد فيهم كافر     
 فقط. نالناس يقاتلو 

 لمين ألن الحاكم قد كفر.الخامسة: ال يجوز تكفير عامة المسالنقطة 

ن وليس هلم عالقة بتكفري احلاكم، و يضاح أن عامة املسلمني مسلماالنقطة اخلامسة اليت حتتاج إىل      
 23 باقي املسلمني الذين ليس هلم عالقة بطائفة احلاكم ال منتد إليهم بالتكفري.

ن يأهلها مسلمتعلوها أحكام الكفر فهي ديار كفر ولكن  ناآلالنقطة السابعة: بالد المسلمين 
 :معصومي الدم والمال

ا هذه البالد واختصار   ،نو تعلوها أحكام الكفر وأهلها مسلم ناآلالنقطة السابعة: أن بالد املسلمني      
من حيث  البالد، هذا جيب أن يبني يف املناهج، هذه 24يف بلدة ماردينهي دار خمتلطة كما ذكر ابن تيمة 

                                                           
23
 لم يذكر الشيخ النقطة السادسة. 
24
فقال كما في  حربوهي بلدة أهلها مسلمون ولكن تمكن التتار من السيطرة عليها وقد سئل ابن تيمية عن حكمها هل هي دار إسالم أو دار  

: )... وأما كونها دار حرب أو سلم؟ فهي مركبة: فيها املعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام 983/ ص91ج -مجموع الفتاوى 
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ن هلم عصمة الدم واملال وال يطاهلم اجلهاد وهم معصومون يف أمواهلم و مسلم فهماحلكم ديار كفر 
 وأعراضهم ودماؤهم.

هذا الكالم جيب أن حتدده اجلماعات ألهنا ستتعامل مع الواقع؛ فإذا جئت إىل اجلندي عندك وقلت له      
ومن جيوز قتاله ومن ال جيوز استباحة دمه  ،من هو الكافرو سلم من هو املو اذهب واقتل ومل حتدد له باملنهج 

 فستجد أن الناس ستختلف على أدق العمليات.

ولكن  ،ال أريد أن أفرض أفكار هنا واجلماعة اليت ال تريد أن تتخذ هذا املنهج فلتتخذ غريه ناآلوأنا      
بني اجلماعات اإلسالمية اجلهادية كلها، اجلماعات  امشرتك   اأنا أقول أن هذه هي العناصر اليت وجدهتا قامس  

حىت وما هو رأيها يف هذه القضايا؟  ،دوماذا تري ،اليت ليس لديها هذا تتخذ منهجها ولكن تفهمنا من هي
 تبقى األمور خمتلطة وال أحد يستطيع أن يفهم أحد.  أن النستطيع أن نتعامل معها و 

 يق المبرومة من الحاكم المرتدواثالنقطة الثامنة: بطالن العهود والم

ا وهي أن العهود واملواثيق اليت أبرمها هؤالء النقطة الثامنة أن كفر احلكام يؤدي لنتيجة هامة جد       
 بعد حرب اخلليج. ناآلالطواغيت مع كفرة هي عهود ساقطة، وهذا املبدأ مهم 

واستدعاؤه  فالعهود واملواثيق شرعية ايعن األمور كلها مرتبطة ببعضها فهذا احلاكم لو كان شرعي       
ا أن أعتربه شرعي، فإذا اعتربته ي وإمَّ عا أن أعتربه غري شر رين شرعي، فإمَّ للمحتلني شرعي وتأمينه للمنص

متعبة فال بد من البحث  هذه القضايا شرعي فال جيوز أن أقاتل هؤالء الناس، ولذلك األمور مهما كانت
 والتفكري.

واإلقليمية نقول بناء  على ما تقدم وبناء  على تكفري احلكام فكافة العهود واملواثيق الدولية واحمللية      
وبالتايل ليس هناك أحد مؤّمن ، ا وأبرمها هؤالء احلكام هي ساقطةاليت نص عليهوالداخلية واخلارجية 

                                                                                                                                                                                                 

ج م، لكون جندها مسلمين. وال بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل املسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل ويعامل الخار اإلسال 

  ).عن شريعة اإلسالم بما يستحقه
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دية منهجهم منهج تبليغ أو اعة جهاكفرة فمنهجها ليس منهج مج  أهنم ليسوابأماهنم، واجلماعة اليت تعتربهم 
 و غريه.أإخوان 

 احلكام أحكام يبني واضح منهج هلا يكون أن بدون جتاهد أن تريد إسالمية مجاعة تنجح أن ميكن فال     
 املخابرات لقتال املربر جتد ولن تناقضات يف ستقع هذا تفعل مل إن ألهنا وأماناهتم ومواثيقهم وأعواهنم
 .وغريهم واملنصرين واجليش

يف معضلة، ولذلك قال أن قتال  -اهلل جيزيه خري–هذه املسألة أوقعت علماء كبار مثل األلباين      
أن احلاكم مؤمن ولذلك قال ال نقاتل هؤالء  وهو ق خاطئل  ط  نْ لق من مُ ط  نْ مُ  هألن ؛األمريكان يف اجلزيرة خطأ

الناس إال بوجود حاكم أسلم منه وحاكم يطبق الشريعة ويكون له شوكة وجيش فيقاتل األمريكان ويتقاتل 
 مل يضبط هذه املسألة. منهجه قاتلهم، وهذ القول ناتج من أن فإذا مل حيدث ذلك ال جيوز أن ن ،اجليشان

هبا، وإذا تضاربت مع أي حمرتمة ولذلك حنارهبا وال نلتزم ا ساقطة وغري ع  أقول عهود الطواغيت شر ف     
 مهمة جهادية ال نعرتف هبا. 

 هود والصليبين مباحي الدم والمالالنقطة التاسعة: الي

ن واليهود وعناصر احللف اجلديد هم على احلل املطلق للدم يو تاسعة بناء  على ما تقدم الصليبالنقطة ال     
تقدم، ولذلك ا فهؤالء الناس غزاة جاؤوا ليثبتوا غزاة فدماؤهم وأمواهلم على احلل املطلق بناء  على مواملال، 

، جياهدطبيعي للفكر واملنهج، وهبذا تستطيع أن تدرك ملاذا التبليغي ال تصرفات واألفعال واحلكم هي نتاج ال
نهح ليس فيه جهاد، لذلك حنن نريد أن ؛ ألن هؤالء الناس تربجمت عقوهلم على م جياهدوملاذا اإلخواين ال
 .م فكر يؤدي إىل اجلهادنربمج الناس ونفه
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 :مات الجهادية حق الوالية والنصرةالنقطة العاشرة: للتنظي

أنتقل للنقطة العاشرة: كافة اجلماعات اإلسالمية اجلهادية اليت تبنت هذه املناهج هم أولياء بعض،      
فحىت إذا مل نكن مجاعة واحدة فنحن بيننا حق النصرة، بناء  على أننا نعتقد بعقيدة أهل السنة واجلماعة 

 مبنهج السلف ونريد أن حنمل السالح إلعالء كلمة اهلل . 

 أهل السنة لها حق النصح والنصرة:عشر: الجماعات اإلسالمية الغير الجهادية من  النقطة الحادية

ولكن  ،حق النصح يف اهلل هلااجلهادية النقطة األخرى أن اجلماعات اإلسالمية من أهل السنة غري      
 هناك شعار

 ولكن أخالق الرجال تضيقُ   لعمرك ما ضاقت بالد بأهلها     

أن تقول له أنك أعور أو أن مجاعتك عوراء، فالصحيح أن يقول لك ما دليلك على فال أحد حيتمل      
ولكن هذا ال حيدث يف الغالب فإذا قلت له أن مجاعتك عوراء يقول  ،هذا ويدخل معك يف حوار شرعي

 . "عوراء ستونومجاعة " :لك

)نتعاون  -رمحه اهلل–لبنا وكذلك من الشعارات اليت تطرحها بعض اجلماعات اإلسالمية ما قال حسن ا     
هذا الشعار حيمل من البدعة الشيء الكثري، رحم  ،فيما اختلفنا فيه( اويعذر بعضنا بعض   ،فيما اتفقنا عليه

 -ا عن إحسانهوجزاه خري    هُ ل  ل  غفر اهلل له ز  -اهلل حسن البنا الرجل أجاد وحنن بعض فضله والرجل سبق 
 . اليني مليون مرةمن اإلخوان احلوالرجل جاهد وهو أفضل 

  25(ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى: )-سبحانه وتعاىل-اهلل يقول      
 يد على ولتأخذن المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن بيده؛ نفسي والذي) :قال ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 

                                                           

 
25

 (999البقرة : ) 



16  

 

 على بعضكم بقلوب اهلل ليضربن أو ا،قصرً  الحق على لتقصرنه أو ا،أطرً  الحق على ولتأطرنه الظالم
  26(لعنهم كما ليلعننكم ثم بعض

، فإن لم يستطع فبقلبه ،ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانهمن رأى منكم منكرً ) :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .27(وذلك أضعف اإليمان

ا يف البدعة ولكن هل فنقول للجماعات اإلسالمية حنن نرفض كجماعة جهادية أن يعذر بعضنا بعض       
نقاتلهم بالسالح؟ ال نقاتلهم بالسالح، جهادنا مع الكفرة بالسالح وجهادنا مع املسلمني باحلجة والبيان 

والدليل الشرعي، أما من يدخل يف طائفة الكفر وينحاز للطاغوت فنقاتلهم بالسالح، فاجلماعات 
أما من يدخل منها يف  ،يحناورها باحلجة والربهان والدليل الشرع ؛اإلسالمية نتحاور معها هبذا األسلوب

 طائفة الكفر فنقاتلها بالسالح.

 ر: الموقف من العلماء المخالفين:النقطة الثانية عش 

ب أن يكون للجماعات النقطة األخرية وهي نقطة مزعجة هي موضوع العلماء، موضوع العلماء جي     
 فيه، وميكن أن نقوم بتصنيع العلماء إىل ثالثة أصناف: اجلهادية رأي

ن ولو مل و ىل تعريف وهم أويل األمر احلقيقيإ نهؤالء الناس ال حيتاجو  ؛نو ن العاملو العلماء اجملاهد :أوال       
ويل األمر لكل التنظيمات ورأيهم على الرأس أن هو و ن احلقيقيو هدالعلماء اجملا .نوا داخل تنظيميو يك

 والعني. 

رجل ال جياهد ولكنه رجل علم  -اجزاه اهلل خري  -لباين ن، من أمثال األو العلماء املستقل :النوع الثاين     
 نتعاملأفادنا وكل ما أنتج من كتل احلديث فعلى الرأس والعني وجهد جبار، هذا العامل املستقل جيب أن 

إال صاحب هذا  لك قال "كل يؤخذ من كالمه ويرداإلمام ما كما  حتكام للسنةمببدأ االومع أنصاره ه مع
 ." ملسو هيلع هللا ىلص القرب

                                                           
26
 (9895حسنُه األلباني في صحيح الترمذي ) 

 
27

 .(85رواه مسلم ) 
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ن حميب وعلى العموم العلماء صدورهم رحبة ولك، ن جيب أن تكون صدورهم رحبةو العلماء املستقلو     
  .العلماء صدورهم ضيقة

ا باألردن بوجوب اهلجرة على مسلمني نفسه وقلت له أنت أفتيت فتوى مؤخر   األلباين ناآل لو ذهبت نيع
إسالم، فأنا إذا لقيته سأقول له ماذا ختطط؟ يف فلسطني من دار الكفر اليت حيكمها اليهود إىل أقرب دار 

هل يعقل أن يقوم عامل بتهجري مليون ونصف من املسلمني من رقعة هي كل ما بقي للمسلمني؟ فيجب أن 
لنهر، ملن سيقاتل اليهود على ضفة ا اسند  ن ونو فهؤالء الناس سيك ،يكون هناك بعد سياسي يف فهم الواقع

فيجب  نو ومقهور  ونن ألهنم مظلومو فالفلسطيني ؛هناك دار إسالمن و و ومنطلقه هو أن حكامنا مسلم
  .يف سوريا ومصر واألردن أكثر منه مع أن الفلسطين يعلم أن املسلم مقهور، عليهم اهلجرة لدار اإلسالم

ن، فإذا كنا ال نريد أن نرد و تعامل مع هؤالء العلماء املستقلللفيجب على اجلماعة أن حتدد طريقة      
دون اهلل، فكل أحد يؤخذ من   ا منا أرباب  سيتخذ بعضنا بعض   ربهان على أمساء وحلى كبرية ففعال  وال باحلجة

 ويرد وكل مجاعة فيها من العلماء من يستطيع أن يأخذ ويعطي مع هؤالء العلماء. هكالم

 ن، وهم يتمزوا بثالث صفات:و العلماء املرتدنأيت للصنف األخري وهم      

 ة باإلميان. على الكفر  نيشهدو  -
 نغاة يقاتلو بهؤالء خوارج ن فيقولو املرتدين باخلروج والبغي  ناهدو على املؤمنني الذي جي نويشهدو  -

 .28( سبيال آمنوا الذين من أهدى هؤالء كفروا للذين ويقولون: ) كما قال تعاىل،  أهل احلق
 .  عنده نمن الطاغوت ويعملو  اورواتب   أمواال   نيأخذو امليزة الثالثة أن هؤالء الناس  -

أما من يقول هذا الكالم  ،ألنه فقيه جمرد ؛ال أعتربه منهمهذا الكالم أنا  يعن لو قال األلباين مثال       
 سان هو من جهات احلاكم.ناإل، فهذا اويأخذ معاش   اويأخذ راتب  

وأنا أظن أن هذا الرجل علم ، أنا خرجت من سوريا رمضان البوطيسعيد حممد الشيخ  وأعطيكم مثال       
فلما جئنا  ،من أعالم وقطب من أقطاب وشيخ من املشائخ املدافعني عن احلق والتصور الصحيح لإلسالم
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، بل وهو من كبار تالميذي ومريد عندي "حافظ األسد مسلم ومؤمن :لندن وجدنا أن هذا الرجل يقول أن
الصياح بوا الدنيا ن الذي مألو "هؤالء اجملاهد :اهدينوجته" مث يقول عن اجملأنا موجه ومريب حافظ األسد وز 

 والصراخ ما علموا أن هذه البلد حكمها اإلسالم .."

وأهنم شوهوا اإلسالم  ،يعن يعترب الكافر النصري البعثي أمري املؤمنني ويقول أن اجملاهدين هم املخطئني     
ه كثري من الشباب وكثري من اإلخوان ش  اق  ن  و  وتسببوا باملصائب، فهذا العامل مرتد وقد قامت عليه احلجة

 وبعض املشائخ وناصحوه وناظروه فأصر على هذا القول.

لتقيت بأخ عراقي كردي كان يف أفغانستان فقال يل أنه كان يف تركيا فجاء إليهم الشيخ اوأنا قبل فرتة      
هذا األخ ليرتجم هلم، فسأل  سعيد البوطي، فجاء بعض اإلخوة األكراد يسألوه عن الدين والعمل فجاء

هؤالء " :قال هلم –وأنا أأخذ البوطي كنموذج -هؤالء اإلخوة الشيخ البوطي عن أحداث محاة فقال هلم 
الناس تركوا العمل يف املساجد وتركوا الدعوة إىل اهلل وتركوا العمل للدين واعتقدوا بكفر حكامهم وانشغلوا 

حتكاك بينهم وبني الشرطة ألهنم قاتلوا على الزعامة اوة فحصل عن الدع -كفر احلاكم-هبذه املسألة 
تفسري الرجل ألحداث محاة، وقد روجع وقامت عليها احلجة، هو هذا فوالكراسي فدفع الناس مثن فعلتهم " 

فهذا الرجل هو من مشايخ السلطة ويأخذ راتب من السلطة، وال أطيل عليكم ألنه لدي عنه أرشيف طويل 
 غريه.معه ومع من املناقشات 

علماء يف املغرب أفتوا بالركوع والسجود للملك هناك ذا النوع من العلماء موجود منه يف كل بلد، هف    
 احلسن فرتاه ينزل من الفرس األبيض وميشي على السجاد األمحر فيخر له العلماء.

 هو هذا العامل، لبغي واخلروجراف واحناال الذي يشهد على الكافر باإلميان ويشهد على املؤمن بملفالعا     
كفر ابن باز ملا حصل منه   ما رأيك فيمن فسألته ... *هنا انقطاع يف الصوت*بني الضالل الشديد والردة، 

يف حرب اخلليج؟ فقال يل: "أنا مبا أعلمه عن ابن باز ال أكفره وعندي من القرائن ما أجعل عمله يف دائرة 
 اأوقعوا فيهالورطة اليت ولكن من كفره بأدلته ليس عندي ما أرد عليه". فتصور  ،اخلطأ الكبري الفاحش
 أنفسهم هؤالء الناس.
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اس وقد تنتهك أعراض أنا، أقل ما فيه ستقطع رؤوس فأقول اجلماعات اجلهادية مقبلة على أمر جاد جد      
حكمه الشرعي وانطلقنا بال اس، فإذا مل حندد من العدو ومن الصديق ومن احملايد وكل واحد ما هو أن

 ستعصف بنا العواصف.و  ،مناهج فلن نستطيع الوصول وسننقطع يف منتصف الطريق

إذا أصدر ابن باز أو غريه فتوى بأننا منحرفني أو آلن إىل من أبناء اجلزيرة هنا كثري من اجملاهدين      
 ملسو هيلع هللا ىلصنا الرسول رك  ية حتتاج حلل وقد ت  خوارج فكثري من الناس الذي دربناهم وتعبنا عليهم سيتأثر به، فالقض

فيجب أن نبحث عن حكم هذا القول بالكتاب والسنة، فهذه النقطة الثانية عشر  ؛على احملجة البيضاء
 وهي املسألة حساسة يف املوضوع. 

 -:اإلسالمي الموقف من المنحرفين من قادة العمل

وهم من ن  يظُ فليهم موضوع قادة العمل اإلسالمي كثري من الناس يلتبس عة وهي أن  هناك مسألة مهم     
فتجد من يقول لك قال فالن وقال الغنوشي وقال الرتايب ويتعامل معهم وكأن هؤالء القادة هم من  ؛العلماء

معظم كالم فعلماء الدين، هؤالء الناس ليسوا علماء وليس لديهم من التحصيل الشرعي ما جيعلهم علماء، 
 أخذ منه ويرد.يل اإلسالمي يرد ويعرض على العلماء اجملاهدين فهؤالء الناس حول العم

             -:المنحرفين العلماءء للبذاءة في الرد على عدم اللجو 

بعض الشباب عندما يتحدث عن العلماء ويرد عليهم قد يستخدم ألفاظ نابية وهذا ليس من أخالق      
فهذا مردود على صاحبه، يعن عندما  ،أو وقعت يف أنا اإلسالم وليس من أخالق العلم ولو وقع فيه فالن

الشرعية ما  نتناقش مع العلماء املنحرفني فيجب أن ال نستخدم باب البذاءة فهناك من األدلة واملصطلحات
ل له يا ابن كذا لكن ال تقو استخدم هذا اللفظ  إذا ترى أنه مرتدفصطالح شرعي ا "مرتد"يكفي، فكلمة 

 وابن كذا.

 الثالثة عشرة الجهاد عبادة جماعية يحتاج إلى جماعة وتنظيم.النقطة 
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 النقطة الرابعة عشر أن التنظيم البد أن يكون له أمير واألمير البد أن يكون له شورى.

وهو خيار بعض السلف أن الشورى واجبة على  يف مسألة حكم الشوري ااخليار الذي أراه مناسب       
 ا أن ال يكون هناك شورى ابتداء  أم ،القرار نمث بعد ذلك يتخذو  نمراء يشاورو كنها غري ملزمة، فاألاألمري ول

ورى أصبحت ضرورة خاصة يف ظروف فهذا خاطئ، صحيح أن رأي اجلمهور أهنا مستحبة ولكن الش
 حتالل اجلديد، فنحتاج إىل مجاعات جهادية وأمراء وطريقة للشورى وحنتاج إىل مراجعات.اال

النقطة األخيرة الخامسة عشر: يجب أن نلتزم بشروط العضوية التي نضعها حتى ال يكون هناك شيء 
 من التدني بمستوى العناصر.  

 اجلهادية هذه النقاط اخلمسة عشر اليت ذكرهتا هي املالمح الرئيسية العامة ملناهج اجلماعات السلفية     
 (.      .).. كري املسلح، هذا الكالم وجدته يفاملتبعة للكتاب والسنة اليت تأخذ مبوضوع العمل العس

بل جيب أن ؛ على األقل هبذه التفصيالت جيب أن يكونوالذي أراه أن مناهج اجلماعات اجلهادية      
 . ولكن قد خيالفونا بنقطة أو نقطتنيكثر أن فيها تفصيالت يكو 

تكلمنا عن موضوع املنهج والحظت أن كثري من الناس تضايقت من تنظيماهتا وإذا تكلمنا  ناآلأقول      
عن موضوع القيادة فسيكون بنفس املستوى مث األموال مث التخطيط مث السمع والطاعة حىت جنعل أنفسنا 

فال أرى أننا  اأما إذا قلنا ال نريد أن نغري شيء وال نريد أن نكتب منهج   ،ومن حولنا بالطريقة الصحيح
 .هذا املقامسنعلوا 

 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك.
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 اإلجابة عن أسئلة  الحضور

السؤال األول: هل الراية هنا بأفغانستان واضحة أم  ال؟ وهل نقاتل تحتها بنية اإلعداد وقتال      
  29الشيوعيين؟ نرجوا منكم إجابة واضحة؟

أشارك حسب ما  شرتاك يف القتال بأفغانستان، يا أخي أنا جئت إىل هناالناس خمتلفة حول موضوع اال     
وأنت أعرضها  أقول لك نييت اليت أعمل هباوأنا سبنية هي التالية وأسأل اهلل أن يتقبل،  ييسر رب العاملني
أنا ليس عندي مستوى علمي ألفيت هبذه املسألة ولكن أنا عندما جئت ألفغانستان نويت على أهل العلم ف

 ثالث نيات: 

دي فريضة اإلعداد كما أراد اهلل سبحانه وتعاىل؛ أن أعد وأتدرب ؤ أن أ بالنسبة إيل واألهم :النية األوىل     
حبال من  اعليه فهذا ال يعترب متدرب  ومن مل يقاتل يف اجلبهة ويطلق على العدو ويطلق العدو على القتال، 

 .ويطبقوا يف اجلبهة ليتدربوا على السالحأن يأتوا بنية اإلعداد؛  ومن أعرفه ، فأنا أشجع الناساألحوال

فجئت وهذا باب متيّسر  30(فرض عليكم القتال) :هي أداء فريضة القتال، قال تعاىل :النية الثانية     
 . النصرةظر عن الن فعن اإلعداد وبصر رف النظر صألداء هذا الفريضة ب

فنحن  31(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) :، قال اهلل تعاىلمنينصرة املسل :النية الثالثة     
 حباجة للنصرة. نصرة وملا جئنا وجدنا أهنم فعال  مسعنا أن هؤالء الناس حباجة إىل 

 ،بيقني ومل خيرج عن إسالميته إال بشكوك ابدأ إسالمي   األفغاين لعلم فإن هذا اجلهادوكما قال أحد أهل ا
 واليقني ال يزول بالشك، فال تزول إسالمية هذا اجلهاد إال بظهور يقني يعارض اليقني األول. 

بالنسبة ملا حصل من تصرحيات لبعض قادة القضية األفغانية اليت فيها خمالفات شرعية فيجب أن ال أما      
يف الداخل، وحسب املصلحة املرسلة وقاعدة جلب ن اهدين احلقيقيني الذين يقاتلو جملننسى املستضعفني وا
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ولكن أقول أين قد دخلت  ،أعلى املصلحتني ودفع أعلى املفسدتني أرى أن القتال مع هؤالء الناس جائز
 أقول أننا نقاتل وال ، األوىلمنيأن القضية األفغانية قضية املسل بنية اإلعداد قبل نية املشاركة، فأنا ال أزعم

ن حنن نقاتل لزيادة نسبة الصواب ولك -إال أن يشاء اهلل-هنا إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة 
 والشيوعية احلمراء. والكفر إلسالم والتقليل من نسبة اخلطأ واحلراموا

لينني يف مخس سنوات سقطت خبارى وتركستان الشرقية ومجهوريات السوفيتية بيد الشيوعيني فقتل       
ا اجلهاد األفغاين قتل فيه والسبب سقوط اجلهاد يف خبارى بينما هذ! اوليس تشريد   قتال   امليون مسلم   06
ن وهذه النية أنا أرى أهنا  مسلم فقط وشرد املاليني، فنحن نقاتل لدفع مصري خبارى عن أفغانستانيمليون
 اهلل أعلم )...(.، و جائزة

 (ة العربجزير  -مصر - األوىل واألخرية واحلامسة ستكون يف مثلث )الشاممنيركة املسلولكن أنا أرى أن مع
هذه هي ساحة املعركة األساسية، نعم هناك جهاد على قضايا هتم نصرة اإلسالم على األطراف يعن لو 

 قاتلنا يف اجلزائر وأقمنا شوكة حقيقية فهذا يدعم موقفنا يف تلك املنطقة.

فإذا أعد كل واحد منا  32( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) :يف كتابه  -حانه وتعاىلسب -قال اهلل     
، يف أفغانستانن يقاتل هنا أيعد كما ينبغي جيب لقتال ما يليه من الكفار فهذا شيء عظيم، ولكن حىت 

باإلسالم ولنصرة فهذا القتال أعتربه شرعي لدفع املفسدة العظمى ولتحقيق ما ميكن حتقيقيه من احلكم 
 املستضعفني، وهذا رأيي اخلاص واعرضوه على أهل العلم، واهلل أعلم.

** 
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ت أهل السنة السؤال الثاني: ما قولك فيمن يقول أن كلمة )فكر( بدعة وأنه يجب أن نلتزم مصطلحا
 للجماعة؟ منهجبدون أن نضع  الجماعة جملة وتفصياًل 

يف كون مجاعة بال منهج وأبدأ بالقسم الثاين  اوثاني   ،أن نستخدم املصطلح السؤال من قسمني: أوال       
 فأقول:

قد تكون جتمع يف طريقه ليكون مجاعة، قد  ،اجلماعة اليت ليس لديها منهج مفصل ليست مجاعة     
 يكون هلم عقيدة جهادية جيازيهم اهلل عليها ولكنهم ليسوا مجاعة. 

ت وهذه الكلمة م  ز  منع استخدام كلمة )فكر(؛ أنا أعترب هذا من الت َّ خبصوص النقطة األوىل وهي      
ح بسالمية يصإها بكلمة قت، فإذا أحلومعىن مردود موجودة يف لسان العرب من أول ما خلق اهلل العرب مث هلا

 وإذا أحلقتها بكلمة بدعية أصبح مردودها بدعي.، مردود إسالمي

من ال يريد أن يستخم هذه الكلمة فليرتكها  ؛هلذا اخلالف أمهية صطالح حمدث وأنا ال أرىافالفكر      
السياسة "ولكنها أصبحت مصطلح عام يعن إذا قلت  ،"منهج السياسة الشرعية"وليستخدم مصطلح 

 ص.أقول فكر أخص  بينما عندما  ،تشمل الفكر والفقهفس "الشرعية

وكأن موضوع الثورة حصر على  "الثورة"بعض اإلخوة أعابوا على )املذكرة السورية( استخدام مصطلح      
ا هذا الكالم قيل ألهنم وجدوا استخدام الشيوعيني هلذا املصطلح فأرادوا إلغاء الشيوعيني واليساريني، طبع  
 هذه الكلمة من القاموس. 

، فكلمة هاد الكلمة ويفهم منه جهاد النفساجلهاد يفهم منه جو الثورة عبارة عن نوع من أنواع اجلهاد،      
 "قاليب الذي يقوم على أصول تغيريية كاملةناإلالعمل "ولكن الثورة هي هاد قد يفهم منها معاين متعددة اجل

وليس يف املصطلحات الشرعية ما يغطي هذا املعن، فالثورة ميكن أن تكون  ؛تعريفها السياسي هو هذا
أن تكون ضالل، فعندما نقول ثورة جهادية يعن أهنا جهاد يف سبيل اهلل فأصبح مصطلح  جهاد وميكن

 إسالمي.
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ا ال أرى أن يف هذا من مصطلحات خاصة، وأنا شخصي  ن و دُ قَّ تع  ي   -نتيجة جتربة معينة-إلخوة فكثري ا     
 العربية الفصيحة.استخدام املصطلحات يف منع  اشرعي   ضاضة واستفتيت فيها فلم أجد دليال  غ

 تغيري الوضع برمته، فعندنا تقول وهي تعن ،فالثورة كلمة عربية فصحى نقول ثار الربكان وثوران الربكان
ري سياسي شامل، فهذا اصطالح ذاسي يفهم أنه هناك عملية تغيري جحصل يف املنطقة الفالنية ثورة فالسي

يه شيء واهلل أعلم، ومن يرى فيها شيء فيستطيع أن قدمي يغطي هذا املعن، ومثله مصطلح الفكر وال أرى ف
 يعرب عن املعىن بأساليب أخرى.

** 

 السؤال الثالث حول الشيخ أسامة بن الدن وانتصاره بعشرة آالف مجاهد مع السعودية؟

غضاضة  ا الكالماعة هذا الرجل ثقة ومن جيد يف هذأنا أقول لك ما مسعته من أسامة بن الدن ويا مج     
 فلرياجع فيه الشيخ أسامة بن الدن.

صطالحات اليت استخدمت باملقالة اليت نشرهتا جملة املسلمون )..( فقال يل بعض اال وأنا سألته عن    
بُ ُهمه قُ د  صَّ أُ  وا علي  بُ ذ  فإذا قال يل ك   ؛غري صحيحة، والرجل عندي ثقة عدل وأسامة بن  ، وهذا ما قاله.وُأك ذ 

منابر يف السعودية قبل سنتني من الغزو وقال أن اجليش السعودي غري مؤهل لصد هجوم الدن قام يف 
  .فرقة فيها مليون جندي 04ظم صدام، وقال أن صدام ن

عندما بدأت طالئع الناس تأيت من الكويت وتأيت من حدود السعودية وتروي ما تروي " :النقطة الثانية قال
الرجل يقول عندما حدث الغزو قال هلم أنتم ؛ فعلها النظام البعثييل اليت عن جهاد األعراب وعن األفاع

والشيخ يريد أن يستغل ظروف معينة يف تدريب أكرب ، لى صد الغزو فدعونا ندرب الشبابغري قادرين ع
 عدد ممكن من الناس ملنع املصيبة الكبرية اليت ستقع.  
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ودينه من اخلطر يف حالة اجتاح العراقيني البلد وكسر وقال: أنا رأيت أنه أوىل ملن هنا أن يدافع عن أهله     
دنا يف املنطقة خري من و جُ وُ  شوكة اجليش السعودي فنجهزهم حىت يستطيعوا أن يدفعوا عن عرضهم، و

 أنا كنت أخالفه ألين أعلم أن الدولة ال تريد أن ينزل الناس.و ، غيابنا

ف مسلح ورأيت اجليش املاروين كان عندي عشرة آال  ا يف قضيته، وأنا لوفالرجل أعتقد أنه كان خملص       
 زوا أهلي فسأقول هلم يا مجاعة لننزل للدفاع عن أهلنا.يغ

فإذا كان هذا الكالم غري مقنع لبعضكم فليناقش صاحب  ؛فهذا ما مسعته من الشيخ أسامة بن الدن    
 القرار.

* * 

 

 الجماعات الجهادية الموجودة؟شتراك في خراط واالناالالسؤال الرابع: ما هو حكم 

واجب وليس هناك مربر شرعي حىت ال ينخرط  ةشرتاك يف اجلماعات اجلهادية املوجوداال ميحسب عل    
سان أن ينخرط يف مجاعة حىت ناإلولكن جيب على  ،أن الناس تنخرط يف مجاعة معينةا فيها، وال جيب شرع  

 .اهد وإال وجب عليه أن جياهد وحدهيستطيع أن جي

ا أن جياهد، فإما أن جياهد منفرد  ليس للمسلم خيار إال و ، اأقول اجلهاد فرض عني على كل مسلم قطع       
ى مجاعة أ  ت  رْ إِ وإما أن جياهد يف مجاعة، فإذا ، 33(فقاتل في سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك) :لقوله تعاىل

ولكن إذا  ، نخرط فيهاصحيح فله أن يمنهجها يرضيه وإن كان فيها ثغور وأخطاء ولكن منهجها الشرعي 
وصربه وعقله ال يتحمل هذا املوضوع فليس عليه موجب شرعي أن يبقى يف هذه اجلماعة كانت أعصابه 

 فله أن يرتكها وجياهد بطريقته، ولكن جيب أن جياهد بطريقة من الطرق ألن اجلهاد فرض عني.

                                                           
33
 (18سورة النساء : ) 
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 أن من مل يدخل فيها فهو آمث إال مجاعة اإلخوان وأنا ال أعلم مجاعة حاولت أن تقول أو أن تشري إىل     
وكأن كل من خيرج على هذه اجلماعة األم فهو عاق،  "اجلماعة األم"سلمني؛ فتجد أهنم يسمون أنفسهم امل

فهم حاولوا أن يشريوا إىل هذا املعىن إشارة ومل يستطيعوا أن يصرحوا هبا والشيخ سعيد حوى قال هذا أكثر 
 من مكتب اإلرشاد أن ال يصرح هبذا ألنه مشكل، وكان الشيخ سعيد حوى يعترب أن ه حىتب  من مرة ون ُ 

ولكن أنا ال أعرف مجاعة أخرى  ،راط فيها وكأهنا مجاعة املسلمنيخناالهذه اجلماعة هي اجلماعة األم وجيب 
 قالت هذا القول.

 ،فال يدخل فيها كاف  عات ليس لديها منهج صحيح و وأنا أرى أن الذي يرى أن مجاعة من اجلما     
فجاهد في سبيل اهلل ال حىت ولو أن يقاتل وحده قال تعاىل: ) ليه أن يبحث عن طريقة جياهد فيهاولكن ع

فالبد أن هناك اثنني أو ثالثة أو مخسة يتفق معهم ويستطيع أن يقاتل معهم ولكن ؛ (تكلف إال نفسك
 األصل يف اجلهاد أنه يف مجاعة. 

** 

 

ت من قبل منظمة التحرير وأنها تتلقى دعم منها، فلو ي  ر  شت  إ  السؤال الخامس: ذكرت أن حماس 
 بيان هذا. في تتفضلون

ومنشور يف كتاب الشيخ عبد اهلل عزام )محاس اهلوية التارخيية  ،ميثاق محاس وهو منشور مستقال       
وامليثاق( وأنا مل أطلع على ميثاق محاس إال عندما قرأت كتاب الشيخ عبد عزام وأنا معجب مبؤلفات الشيخ 

ا؛ ألنه كتاب فلما اطلعت على هذا الكتاب نصحتهم حبذفه ألنه كتاب رديء جد   ،وقرأت معظم كتبه
ف خوان املسلمني وهذا معرو الف لإلاملسلمني على غري بصرية، والشيخ عبد اهلل عزام خم لإلخوان يدعو

 .-رمحه اهلل-خوان هو عبارة عن بقايا عاطفية وهذا مردود عليه فكره غري فكر األخوان، ودعوته لإلوشائع و 



67  

 

فصلنا يف هذا الكالم و  امنظمة التحرير( كالم مردود شرع   حتت عنوان )موقفنا منفيه كر ميثاق محاس ُذ     
فيه هذا املوضوع  كر  )املذكرة السورية(، فاإلخوة الذين وضعوا املذكرة السورية أضافوا هلا ملحق ُذ   يف ملحق ب

 خلطورته وعالقته بالقضية الفلسطينية.

أقول لك أنا لن أركز على املمارسات ألهنا نتيجة الفكر، فالذي كتب هذا امليثاق البد أن يشرتى من     
من منظمة التحرير هذه  امن احلركات التحريرية الوطنية وموقفه ا موقفهنيَّ منظمة التحرير، فميثاق محاس ب   

املنظمة العلمانية املرتدة اليت تصرح أن هدفها إقامة دولة فلسطني العلمانية اليت يتساوى فيها املسلم مع 
 اإلسالمية، املقاومة حركة إىل املقربني أقرب من الفلسطينية التحرير منظمة "النصراين، مع هذا هم يقولوا 

 ومصابنا واحد فوطننا صديقه أو قريبه أو أخاه أو أباه املسلم جيفو وهل الصديق، أو األخ أو األب ففيها
وهل يقسوا األب على ابنه وهل يقاتل األخ  فانظر كيف يقولوا، 34".مشرتك وعدونا واحد ومصرينا واحد

فالذي ؛ تتحدوا وتدخلوا يف املنظمة ا ملوملاذ ،أخيه فالذي يسمع هذا الكالم يقول طيب ملاذا أنشأمت محاس
 ى من هذه املنظمة مث إليك األخبار التالية:رت  شْ أن يُ من يفكر هبذه الطريقة ليس لديه مانع 

ن يف األردن هم و لمني يف األردن، واإلخوان املسلمخوان املسقيادة اإل السيطرة عليها من قبل محاس مت -
 مجاعة برملانية وهم يدفعون اآلخرين ليصبحوا مثلهم وليقنعوهم هبذا املنهج.

أحد الشيخ عبد اهلل عزام كان يريد أن يعمل جناح مسلح حلركة محاس، فجاء الدكتور حممد صيام وهو  -
أحياء يف  اوهذا الكالم عليه شهود  -وقابل الشيخ عبد اهلل عزام  بيشاورالناطقني باسم محاس إىل هنا 

"أنا تلقيت برقية.."  :فقال له الشيخ عبد اهلل عزام، "ملاذا تريد أن تعمل جناح مسلح" :فقال له، -بشاور
 ا يف محاس وليس لك عالقة حبماس... إذا تريدهذا الكالم غري صحيح وأنت ال تعرف محاس ومل تكن يوم  

حنن ليس لنا عالقة هبذا الكالم، حنن حدودنا مظاهرات ا، آخر  ا نظيم  أن تسلح الشباب فاعمل لك ت
 واملمارسات اليت نعملها ولنا برناجمنا اخلاص...". 

                                                           
34
 عزام "حماس الهوية التاريخية وامليثاق".الشيخ ذكر الكالم باملعني وجئنا بنص الكالم من ميثاق حماس كما جاء في كتاب الشيخ عبد هللا  
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حضروا بعض  -سة املشاهريماألربعة أو اخل–خوان الدوليني هنا وحضر بعض هذه اللقاءات قيادات اإل     
 لشيخ عبد اهلل عزام ليلغي فكرة تسليح محاس وبناء جناح مسلح حلماس. هذ اجللسات وضغطوا على ا

نضمام محاس دعيت لالفذكر فيه أن "  الغمة كشف كتاب "ُنشر يف  مث قبل سنتني وهذا الكالم مشهور  -
هم بطبيعتهم ليسوا معرتضني على ف% من كراسي اجمللس الوطن الفلسطين، 00ملنظمة التحرير فاشرتطت 

حرير منظمة الت مع وكما قالوا يف ميثاقهم حنن ليس عندنا خالف التحرير إال ما رحم ريب، منظمةمنهج 
وقلنا هذا % وهذا الكالم مسجل، 00ه واألخ من أخيه ولكن حنن نريد إبنوموقفنا منهم موقف األب من 

)..(  سة أبوفقالوا هذا رجل كّذاب وكذا كذا، فخرج علينا ذلك اليوم جملس برئاالكالم أكثر من سنتني 
وحصلت اجتماعات بني محاس ومنظمة التحرير أظن يف بغداد يف مؤمتر من املؤمترات واختلفوا على 

 %  وكما يقول املثل "أول الغيث قطرة".00أو  %،30النسبة

فهؤالء اجمللس الوطن الفلسطين هو برملان دولة فلسطني املزعومة فهذا الربملان مثله مثل برملان األردن، و      
 .اأبد   الناس دخلوا يف هذا الباب وأنا مل أستغرب

  وإذا قلت يل ملاذا اختذوا هذه املواقف؟ أقول لسببني:     

  .خترج منهم ممارسات بطريقة معينةهو الفكر فالناس اليت تفكر بطريقة معينة  األول -
معهم فلن تستمر   تتجاوبمل اريف محاس تصرف من املنظمة وإذاواألمر الثاين هو اجلوع، فمص -

 هذه املصاريف بالتدفق.

على  االناس وأنا أقول هذا الكالم حرص  ت هؤالء مأن ال أكون ظل ية محاس وأرجوفهذا رأيي يف قض     
كما   خيطط له لينحرفنه تظار تطلق محاس ويطلق عمل إسالمي مث جند أناالفبعد مخسني سنة من  ،العمل

الذي حيصل يف بيشاور ما وراء الكواليس أن التنظيمات اجلهادية فيف بيشاور هنا؛  للجهاد األفغاينمت 
لسعودية والسعودية تديرها بتالع من االعملية ن خوان يتعرضو خوان، واإلبتالع من اإلتتعرض لعملية ا

فنحن مسكة يف قلب مسكة يف قلب مسكة يف يد أمريكا، فإذا مل نفطن هلذا الكالم فسنقع يف نفس  ،أمريكا
خوان املسلمني يف األردن ستبتلعهم ان املسلمني يف األردن وقيادة اإلستبتلها قيادة اإلخو  الفخ؛ محاس
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نريد من محاس أن خيرجوا من الفخ واهلل هناك أننا منظمة التحرير واملنظمة سيبتلعها مؤمتر السالم، فكل ما 
 أعلم.

** 
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التخطيط ليس لديها تخطيط لديها منهج واضح ومن حيث ليس السؤال السادس أنا في جماعة 
الجبهة ثم فعندما نكون في الجبهة يطلبون منا أن نشترك في  ؛السمع والطاعة اجيد، وهم يطلبون من

أماكن أخرى، وأحيانا يطلبون منا أن نبقى في  منا أن نبقى في بيشاور ننذهب للمعسكر ثم يطلبو 
 ؟   35المهم أن الجماعة ليس لديها إدارة جيدة فكيف أتصرف

( فأنت رجل بالغ عاقل راشد مسلم وصلت رهينة كسبت بما نفس كل) :يا أخي كما قال تعاىل     
فروض أن يكون عندك طريقة فامل ،ملستوى هو أعلى ما يف اإلسالم فذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهلل

 أقول: فأنا ال أنصحك بالبقاء وال أنصحك باخلروج ولكن سأنصحك نصيحة عامة ف ؛للتحليل

إذا كان هناك مجاعة عندها منهج سياسي شرعي خاطئ منحرف فيجب اخلروج منها، ومن هذه      
اجلماعات املنحرفة مجاعة اإلخوان املسلمني فأنا مبا أعلمه من فكر وممارسات مجاعة اإلخوان املسلمني أقول 

بل  -ال أقول عمية–ت راية خوان املسلمني؛ ألنه سيبقى حتا أن يبقى شخص حتت راية اإلأنه حيرم شرع  
 .ارافات فاتركها فور  حناالراية واضحة اجلاهلية، فإذا كان يف مجاعتك منهج واضح 

خمطط  املناهج ولكنها إما ليس لديها ولكن فيما أعلم أن اجلماعات اجلهادية ليس فيها احنراف يف     
 36**... جيد أو ليس لديها قيادة واعية

خرجت لن تستطيع أن جتد مجاعة مثالية فعلى مستوى اجلماعات اجلهادي هناك على العموم أنت إذا     
األخ حيث هو  وبأن يبقى نا أنصحك باملقاومةفأ ؛ت واإلجيابيات جتدها بنسب خمتلفةجمموعة من السلبيا

اللهم إال يف حالة واحدة وهي إذا   راف الشرعي غري قابل للمقاومة،حناإل، فاشرعي   احنراف  ا ىويقاوم طاملا ال ير 
مجاعة بصورة صحيحة، أما يف غري هذه احلالة فعلى ئ لك عبقريات خاصة ويستطيع أن ينشكان األخ ميت

األخ أن يبقى يف هذه اجلماعات ويعمل ويصلح إال أن يبلغ به األمر أن ال يستطيع أن يتحمل هذا الوضع 
 فيخرج.

                                                           
35
 السؤال غير واضح وهكذا اجتهدنا أننا سمعناه. 
36
 الشريط الثاني –( دور املنهجج في التنظيم) هنا انتهى امللف الثالث وابتدأ امللف الرابع املنشور بعنوان 
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له ميثل شرحية عن عشرات اإلخوة املوجودين هنا وكل ما هناك أن هذا وهذا الكالم الذي قال األخ يف سؤا
من أمثال هذا الكالم، وهذا الكالم هو إنذار مبكر لقيادة  االرجل كتب وتكلم، وأنا قد مسعت كثري  

 اجلماعات.

م من وال يقول يل أحد أنك هبذا الكالم حتفز الشباب على التمرد على قياداهتم وقد قيل يل هذا الكال     
فبعد عدة سنوات لن  ناآلألن الشباب على مستوى متدرج من الوعي فإذا مل تسمع هذه النصائح  ؛قبل

 يستطيع الشاب أن يتحمل وسينقطع وسترتك الناس اجلماعة واحد بعد اآلخر بشكل تصاعدي )..(.

فعلى أمراء اجلماعات اإلسالمية أن يعلم كل واحد منهم أنه ليس هو اخلليفة الذي إذا تركت اجلندي     
ا عندكم ا بواحً كفرً   اإال أن ترو ): يف حدود السمع والطاعة عندما قال ملسو هيلع هللا ىلصمات ميتة جاهلية، الرسول 

يف األمة ولكن أمراء كان يقصد طاعة اخلليفة وذلك حىت ال حيصل الفساد والفنت 37( برهان فيه من اهلل
فإذا رأت ختليط  ح ا،بوا افالعناصر لن تنتظر حىت ترى كفر   اجلماعات اجلهادية ال ينطبق عليهم هذا األمر،

بواح، وفوضى بواح، وعدم ختطط بواح، وإمهال بواح، فكل هذه البواحات ستجعل شرائح من الشباب 
أكرب سبب للوعي و خيرجوا، هؤالء الشباب عندهم وعي خترج، وهؤالء الشباب لن ينتظروين يف حماضرة حىت 

 هو تراكم األخطاء. 

فعلى هؤالء األمراء أن حيسنوا من وضعهم وأن يتهم األمري نفسه ويتهم أسلوبه وأن يدخل يف عملية      
عملية خلي بني القيادة واألفراد ستدخل حوار داخلي، فاجلماعة اليت ال حيصل فيها عملية حوار دا

عليه فقط من خالل اجلرائد ووسائل  نلتقي بقواعده وال يعرفون خمططه ويتعرفو ال يا ، فقد جتد أمري  تفككال
أن يقرأ عن  ائد، فهل ينتظر األخ التونسي مثال  اإلعالم، حنن تعرفنا على ما حصل يف تونس من خالل اجلر 

  ؟وعن خمططاهتا من مصادر املخابراتمجاعته 

                                                           
37
 (.8183(، ورواه مسلم )7399رواه البخاري ) 
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أن ينقطع به الطريق،  أنا أجيب األخ أن يبقى ويقاوم إالَّ ر خطر للقيادات و فأقول هذا الكالم هو نذي    
وحنن عندنا نقص يف عدد اإلخوة الذين يتكلمون يف  .ولكن هذا الكالم الذي ذكرته نصيحة لألخوة األمراء

 هذه املواضيع فنحن حباجة لفتح هذا املواضيع مع اإلخوة يف التنظيم للنجاح يف عملية اإلصالح.

ن على حالة حرب واهلياكل احلالية غري مؤهلة حلالة حرب وعند و ا وحنن مقبلالضغوط علينا كبرية جد       
ب أن هناك بناء داخلي مهلهل بأول عاصفة مع املخابرات أو مع اجليش أو مع كذا فسنتخلخل والس

األساسية وهناك مقومات للتنظيم، وهناك خلل حىت يف املقومات األساسية للتنظيم، وحنن ذكرنا املقومات 
 فرعية كثرية جيب بناؤها.

مجاعي وقد اهتم بكتابتها أربعة  لوباملناسبة هي عم ،وأنا يا إخوان أنصح بقراءة املذكرة السورية     
 كتب هذه املذكرة املهم أهنا عمل مجاعي مفيد وعلى كل ليس مهم من ،أشخاص قيل أهنم هم من كتبوها

جلهاد السوري، وقد وقعت فيه اجلماعات اإلسالمية إال وقد مر معنا يف ا خطأأجد يستحق املطالعة، وأنا مل 
، وهزمية نفسية كبريةقتيل وعشرات اآلالف من املشردين ألف  04-30هلذه األخطاء؛  يا  عال ا  دفعنا مثن

السوريني أن ا ألحرض اإلخوة ا وإياب  البالد ذهاب   أقطعويكفي أن أقول لك أنن يل أكثر من سبعة سنوات 
م وغريه يأتوا إىل ساحة جهاد ليس هلا عالقة ببالدهم فلم يستجب يل أحد، وعن طريق الشيخ عبد اهلل عزا

ات حىت يأتوا ويدربوا فتخاذلوا، فتصور اهلدم النفسي الذي حصل والثمن ائر عرضت على إخوة تذاكر ط
 الذي دفعناه.

األخطاء ولكن مثل هذه املطالعة تفتح ذهن األخ على ما  وهذ الكالم أنا ال أقوله جملرد اإلطالع على     
 ميكن أن يواِجه ه، واهلل تعاىل أعلم.

** 
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عن الجهاد والحركات اإلسالمية المنتشرة في طول العالم  اال السابع واألخير: تحدثتم كثيرً السؤ 
مؤتمر أن ي قام والدليل على هذا  )..( عن الحركات البطولية الصغيرة واتحدثتاإلسالمي وعرضه ولم 

دلس، ولم تتحرك الحركة الجهادية للحيلولة دون هذا المؤتمر األنباع القضية الفلسطينية في مدريد وت  
ألن مؤتمر مدريد لم تعمل الحركات  ؛وكأن فلسطين ليست في أهداف ومضمون الحركات الجهادية

 سيطة عن العمل اإلسالمي الفردي.الجهادية إلعاقته، نريد من سيادتكم توضيح ونبذة ب

 دلس ليكون مكان املؤمتر ألهنا من آخر معاقل املسلمني اليت فقدوها، يعناألنختاروا اا يبدوا أهنم طبع       
 من هنا أخرجناكم ومن هنا نبدأ بإخراجكم من فلسطني.   نهناك عملية إهانة وكأهنم يقولو 

).......( 

 نحبال سيئة وهم ال حيتاجو  ناآلوطبعا أرى أن هذا املؤمتر هو من مكر اهلل هبم ومن فضل اهلل فنحن     
ويف احلقيقة هذه األمور هي لصاحلنا ألهنا جعلت الشرحية العظمى ، هذه األمور حىت يثبتوا هذا احلالملثل 

 من األمة تفهم اللعبة وجعلتها متحفزة لعملية الرد.

 اذا ال تشارك اجلماعات اجلهادية يف منع هذا املؤمتر؟ واألخ يسأل مل     

على أسس  أصال   تأقول اجلماعات اجلهادية هي مجاعات غري ناضحة بل كل العمل اإلسالمي قام    
خوان وغريها من املدارس قامت أسس ال ميكن أن يتحمل، مجاعة اإل مهلهلة، العمل اإلسالمي قام على

 -نتيجة  حلجم التخلف وحجم املأساة-فالتغيري ؛ امث قام عمل أكثر تطور  فيها دخن وأخطأوا وأصابوا و 
وحنتاج أن تدكنا األحذية على هذه الطريقة اليت حتصل  ،حيتاج لزمن أطول وممارسات من نوعيات أخرى

 حىت يتحسن وضع العمل اإلسالمي. ناآل

للمؤمتر بل هي دون مستوى  ىدجلهادية هي يف دون مستوى أن تتصفأقول أن اجلماعات اإلسالمية ا    
أن جتاهد يف بالدها، هذا هو الواقع ولو كانت اجلماعات اجلهادية عندها القدرة على التصدي ملؤمتر مدريد 
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و كانت ستكون هلا القدرة  ،يهود يف فلسطني وهذا واضح التعذرلكانت قادرة من باب أوىل أن التصدي لل
 اليهود والنصارى هنا وهناك.  نل السنة يضربو هابية على مستوى أهعلى أن خترج خاليا إر 

نا أعتقد أن األخ الذي أصبح  أريد أن أحبطكم وال أظن أن هناك معلومات ال تصلكم ولكن أالأنا     
 .ا جيب أن حنرتم عقله ونبحث معه هذه القضايا مهما كانت هذه األمور مؤملةا جماهد  ا مسلم  بالغ   عاقال  

وكل مجاعة حيمل من اإلجيابيات والسلبيات، وإجيابياته أكثر من سلبياته ألنه أقول أن كل فرد فينا     
جماهد، ولكن جمموع سلبياتنا على مستوى اجلماعات يكفي للفشل، يعن كل واحد منا جمموع إجيابياته 
أكثر من سلبياته ولكن إذا مجعت عشرة عناصر وجعلتهم مجاعة فسيكون فيهم من السلبيات ما يكفي 

 ولذلك نتخبط وحنن حنتاج جملموعة من النظم. للفشل،

...(........) 

السادات أن أحد الضباط عنده قائمة  غتيالاالقصص اليت مسعتها عن اكتشاف عملية  ىحدإيعن     
ليه وقبضوه فهذا واحد ال إاملقصود فهرب فانتبهوا هو فظن أنه  فيها معلومات فرأى املخابرات تتحرك

 تكتشف جبنه إال يف ساحة العمل.تستطيع أن تكتشفه أو 

جعة مدى أهليتنا للعمل يعن العمل اجلماعي يتحمل فيه اجملموع خطأ فرد، ولذلك حنن حباجة ملرا    
 هلذا العمل؟  ن أصال  و ه القضية حباجة لبحث هل حنن مؤهل، فهذالسري أصال  

خمطط على هذه  يُب ْىن  وثابتني فهذه ميزة ف ُ ني شجعان ومن املعلوم أنه يف اجلبهات أثبت العرب أهنم مقاتل    
 )...(.  باقي املعلومات على خمطط آخر امليزة ويبىن

مجاعة جهادية تستطيع أن تتصدى حلال املسلمني، أنا راجعت أكثر من مجاعة  ناآلفأقول ليس هناك     
هل أعلنتم اجلهاد يف : الدكتور عمر عبد الرمحن وقلت له ؟ وسألتللجهادكم طُ خمطَّ  أينجهادية وقلت هلم 

ال حنن وال غرينا على مستوى اجلهاد يف مصر، حنن نقوم بعملية هتيئة وأمر  ،مصر؟ فقال يل: ال واهلل
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ال غرينا ولكن م علينا فقررنا أن نرد بالضرب؟ فسألت غريه فقال: ال حنن و جِ هُ باملعروف وهني عن املنكر ف   
 )..(. . حنن نعد ألن نكون

وقاتل في سبيل اهلل ال ) :اجلهاد الفردي أمر به اهلل تعاىل فقال يف كتابهفأما موضوع اجلهاد الفردي؛     
( ويف الفرتة األخرية بدأ يتحرك يف الشارع اإلسالمي مظاهر تنم عن )..( منها عملية تكلف إال نفسك

ت العوائل األوربية خالل )..( شخص يف املغرب طعن ثالث سواح أثناء حرب اخلليج فأدى هذا هلجرة مئا
 شهور.

الرجل قام بعملية فردية، وسألت اجلماعات اجلهادية هل أنتم قمت هبذا هذا املعلومات اليت عندي أن ف    
األمر؟ فأخربوين أنه قام بالعملية لوحده، شخص معني اقتنع باألمر فقام بالعملية، )..( والرجل يف عمان 

 لق النار على سواح فرنسيني يف وسط عمان. بعد حادثة فلسطينيني بغزة ذهب وأط

فهذه األعمال الفردية أعتقد أهنا واجبة على من عنده القناعة للجهاد وال جيد مجاعات لينضم إليها فهو     
 أسلوب من أساليب اجلهاد.

قنعوا هم شرحية خنبوية ومل ي ناآلإلقناع املسلمني باملعركة، فاجملاهدين  ناآلوجيب أن نسعى حنن من     
مليون نسمة فكم نسبة  00الشعب املصري  اجلهاد يف مصر وخذ مثال   ،سلمني بالقتال معهم بعدعامة امل

اجلماعة اإلسالمية هلا  ااعات اجلهاد؟ يعن جزى اهلل خري  من شارك منهم يف اجلهاد وانضم أو شارك يف مج
 الناس يف املعركة. نخلو وا يدؤ وجهوا للناس عن طريق املساجد وبدجهود يف هذا الشأن أهنم ت

رحية  يعن ش–فأقول إذا مل تتحول معركة املسلمني يف النظام العاملي اجلديد إىل معركة مجاهريية شعبية     
 ما زلنا دون املستوى املطلوب واهلل أعلم. ناآلوحنن  تصارناالفلن نستطيع  -كبرية تقتنع هبذه املعركة

ولكن حنن ما زلنا يف أول الطابور فال جيب أن ننتظر من هذه  كمقلوبوأنا ال أريد أن أدخل اليأس يف     
ربة صحيح أننا انتقلنا من جتربة إىل جت، نستسلم لليأساملرحلة الكثري والقضية حتتاج لصرب وبال طويل وأن ال 

 جهاد ولكن الفتح بعد هجرة ال) :ملسو هيلع هللا ىلصعلينا الثبات كما قال الرسول  ومن فشل إىل فشل ولكن جيب
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جناهد وعندنا نية أن نصرب  ناآليعن إما أن جتاهد وإما أن تكون عندك النية للجهاد، فنحن ، 38(ونية
 :مبا يليونتابع هذا اجلهاد وأذكركم 

 ؛أديب أو غريه سأكون د فرض عني رمبا كنتأن اجلهاد فريضة علي وعليك، ولو مل يكن اجلها أوال   -
 .39(أليما عذابا يعذبكم تنفروا إال) :فنحن جناهد ألن اجلهاد فرض عني واهلل سبحانه وتعاىل يقول

 النقطة الثانية أن اهلل سبحانه وتعاىل كتب على هذه األمة مصريها ...  -

 .وانتهى الشريط الصوت انقطع

 

 

  

                                                           
38
 متفق عليه. 
39
 (.45التوبة:)سورة  
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