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حتذير 
 

بيان ) اإلسالم اليوم(ه ونشره موقع والذي تبنا) ببيان املثقفني(إن البيان املسمى بـ
خمالف معطل ألحكام اجلهاد ، قادح يف عقيدة الوالء والرباء ،  على التوحيد ،خطري 

للكتاب ، والسنة ، وإمجاع املسلمني ، حمرف للنصوص ، منحرف عن الشريعة ، متبع 
: سبيل غري املؤمنني ، هلذا 

حتذير منه ، والرباءة مما فيه ، وعلى فإنه حيرم نشره ، وتوزيعه ، وتوقيعه ، وجيب ال
  .. واإلنابةالتوبة ، ؛  وقعهكتبه ، أو نشره ، أو من 

... إىل احلق خري من التمادي يف الباطل  والرجوع
فليسأل أهل العلم املعروفني بالدين والصدق والورع  أراد زيادة علم يف هذاومن 

: عن حكم هذا البيان ، مثل 
ك ، والشيخ سليمان العلوان ، والشيخ علي اخلضري ، الشيخ عبد الرمحن الربا

والشيخ بشر البشر ، والشيخ سعد احلميد ، والشيخ عبد الرمحن احملمود ، والشيخ 
. عبد اهللا السعد ، والشيخ عبد العزيز اجلليل ، والشيخ حممد الفراج ، وغريهم

.. اللهم هل بلغت 
.. اللهم فاشهد 

 
ناصر بن محد الفهد 
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  )ثقفني من األباطيلالتنكيل فيما ورد يف بيان امل يعةطل(خالصة 
 
ركن ) معادام(و ) أهله(و) الرباءة من الكفر(و ) الكفر بالطاغوت (اعلم أخي املسلم أن ) 1(

) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى(التوحيد وأصله ، كما قال تعاىل 
، وقال تعاىل عن ) كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوتولقد بعثنا يف (، وقال تعاىل 

لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إننا برءاء منكم ومما  تقد كان(إبراهيم 
) نا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحدهن من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بنيتعبدو

بيننا وبينكم العداوة (وقوله فقط ، ) القلب(يف موجوداً وليس ) ظهر(يعين ) وبدا(قوله  ، فانظر إىل
أنا : وقدم العداوة ألن من االزاميني من قد يقول ) البغضاء(و ) العداوة(فجمع بني )  والبغضاء

فجعل ) أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده(أبغضهم ، ولكنه ال يعاديهم ، أو ال يظهر عداءهم ، مث قال 
وهذا البيان ) . يؤمنوا باهللا وحده(العداء قائماً بني املؤمنني والكفار إىل األبد وال غاية النتهائه إال أن 

قائم على التودد ) الكفر بالطاغوت والرباءة من الكفر وأهله(املسمى ببيان املثقفني ناقض هلذا الركن 
دون صدامهم ، ويرغبون يف احلوار معهم من إليهم ، وإظهار ذلك هلم ، وأم ال يعادوم وال يري

 قادح يف عقيدة الكفر بالطاغوت والرباءة من الكافرين والذي هو ، وهذا كله على ) التعايش (أجل 
. أصل التوحيد 

واعلم أخي املسلم أن اجلهاد يف سبيل اهللا من األحكام التكليفية العملية اليت خيتلف حكمها ) 2(
فرض عني ، وقد يكون فرض كفاية ، وقد يسقط عند العجز فينتقل إىل باختالف احلال فقد يكون 

البدل وهو اإلعداد ، وهذا كله خيضع الجتهاد أهل العلم املوثوق م ، أما اعتقاد وجوبه وشرعيته 
وأصل من أصول اإلسالم ، وعليه اإلمجاع القطعي ،  عقديوفرضيته وبقائه إىل يوم القيامة فهذا أمر 

فقد كفر باهللا ؛ إذ يوجد يف القرآن ؛ لغائه إلأو سعى ، منه أو تربأ ،  هاد ، ومن أنكرال خيضع الجته
هذا غري أحاديث اجلهاد ، وسرية الرسول  يف سبيل اهللا ،) القتال(و ) اجلهاد(أكثر من مائة آية يف 

تربأ من وهذا البيان املسمى ببيان املثقفني وسرية أصحابه ، ومن بعدهم ،  صلى اهللا عليه وسلم ،
 وادعى، ليس من دين اإلسالم  ، وأن هذا) اإلرهاب(، أو ) التطاحن(، أو ) العنف(أو ، ) الصدام(

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة (واهللا سبحانه يقول فيه ، يف الدخول  غري املسلمنييلزم ال ) إلسالما(أن 
شركني حيث وجدمتوهم فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا امل(، ويقول ) ويكون الدين كله هللا

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال (، وقال تعاىل ) وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد
ينتهي فلم جيعل للقتال غاية ) حتىيعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون: إىل قوله ...باليوم اآلخر 

وهم صاغرون ، وهذا ما  ويعطوا اجلزية عن يد) حكم اإلسالم(يدخل الكفار يف  عندماإال عندها 
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، لوقت وقت ضعف ال يصلح للقتال ا: سعى البيان إلنكاره والرباءة منه ، وفرق شديد بني أن يقال 
وبني إنكار اجلهاد لن نذكر اجلهاد مطلقاً خبري وال شر ، فهذه مسألة قد ختضع لالجتهاد ، : أو يقال 

إنكارها مؤداه  فهذه مسألة عقديةقة أو بأخرى بطريوالرباءة منه والقتال يف سبيل اهللا لنشر اإلسالم 
. !!والعياذ باهللاإىل االنسالخ من الدين 

إن هذا من أجل كسب هؤالء (واعلم أخي املسلم أن غاية شبهة هؤالء االزاميني هو قوهلم ) 3(
من أجل ضعف املسلمني ، وهذا قول باطل ، فإن إبراهيم عليه ) حتييدهم(أو على األقل ) الكفار

نا برءاء منكم ومما إ: (رموه يف النار حىت ) ضعفه بينهم(و ) رهقلة أنصا(سالم قال لقومه مع ال
ولو ، ) تعبدون من دون اهللا كفرنا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده

. ى قومهاملمسوخ لسلم من أذكما جاء يف هذا البيان  مبصانعتهم أو مداهنتهم  سعى لكسبهم
وحتت ) قلة(و ) ضعف(املسلمون يف  وكان) مكة(الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ملا كان و

: وقيل ) فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني(نزل عليه قوله تعاىل ، ومع ذلك سلطان املشركني 
حابه ، ومل يصانعهم حىت يدرأ أذاهم عن نفسه وأصإا نزلت وعدد أصحابه ال يتجاوز األربعني ، 

فقتل فريق كآل ياسر ، وعذب فريق كبالل وعمار وخباب : مث إن أصحابه لقوا صنوفاً من العذاب 
، وأخرج فريق كمهاجرة احلبشة ، وحوصر فريق وسجنوا كالرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن معه 

ؤالء ه، ولقوا من األذى ما هو معروف معلوم ملن قرأ السرية ، ولو كان معه أحد ) الشعب(يف 
أو على األقل ) يكسب كفار مكة(يقتضي أن ) الرأي السديد(و ) بعد النظر(إن : لقال ) االزاميني(
وذلك لرفع العذاب عن املسلمني ، فاملسلمون بني قتيل ومعذب وطريد ومسجون ، ) حييدهم(

لو فنيت فين  اليت) مكة(وحلماية األقلية يف الدعوة ،  من أجل مصلحةو والسلطة والقوة لكفار مكة ، 
كما ، ) املثقفون من كفار مكة (اإلسالم ، فال بأس مبداهنة هؤالء وكالمهم بلغة ال يفهمها إال معها 

، ولكن اهللا سبحانه قال يف ذلك الوقت ) بيان املثقفني( يف هذا البيان املمسوخ املسمى  مثله  جاءقد 
للني واملصانعة كما ذكره أهل التفسري ، ا: واالدهان ) فال تطع املكذبني ، ودوا لو تدهن فيدهنون(

يف هذا جاء كما فنهاه اهللا سبحانه عن نقض أصل الكفر بالطاغوت والرباءة من الكفار ومعادام 
. البيان 

مسألة عقدية ، ) بغضهم(و ) عداوم (و ) الرباءة من الكفر وأهله(و ) الكفر بالطاغوت(فمسألة 
اإلميان باهللا وحده ، (القائمة على أصلني أركان الشهادة هي أصل من أصول التوحيد ، وركن من 

) . والكفر بالطاغوت
فجاء هذا البيان ليهدم هذا األصل ، ويداهن الكافرين ويصانعهم ويتوالهم ، ويبني هلم براءة من 

، وأم يؤيدوم يف ضرم لإلرهابيني ) الصراع(و ) الصدام(، وأم ضد ) أهله(و) اجلهاد(كتبه من 
!!!! . لكنهم عتبوا عليهم أم قصروا اإلرهابيني بااهدين فقط و
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وعليك  –ويف هذا البيان من التحريف للنصوص ومسخ الشريعة ما يطول بذكره املقام ) 4(
:  ومن هذا  –إن شاء اهللا تعاىل التفصيل يف ذلك  جتد) التنكيل(وهو كتاب بأصل الطليعة 

قاً ، وأن اإلسالم ال يلزم غريه بشريعته ، وهذا  حتريف ، دعواهم عدم اإلكراه يف الدين مطل -
فاإلكراه املنفي هو اإلكراه العقدي ، فال يلزم الكافر بالدخول يف اإلسالم ، ولكن يلزم يف الدخول 

. يف أحكامه فيؤدي اجلزية ، وإال فالسيف ، وهذا باإلمجاع 
، وهذا كذب وحتريف ، فهذا ) قساطالرب واإل(دعواهم أن األصل يف معاملة املسلم للكافر هو -

هو االستثناء ، وإال فآيات القرآن كلها تدل على أن األصل قتال الكافر حىت يلتزم بأحكام اإلسالم ، 
فهذا يف معناه اختالف شديد بني العلماء ) الرب واإلقساط(فيكون مسلماً ، أو ذمياً يؤدي اجلزية ، أما 
. ءت بعد هذه اآلية ألنه خرج عن األصل ، وآيات السيف جا

وهذا حتريف ، فالتكرمي يف  –وهم خياطبون الكفار  –دعواهم أن األصل يف بين آدم التكرمي  -
، أما الكفار فقال تعاىل كما يوضحه آخر اآلية ) كثري مما خلق تفضيال(أصل اخللقة وتفضيله على 

ة والصغار على من خالف وجعلت الذل(، ويف احلديث ) إن هم إال كاألنعام بل أضل سبيال(عنهم 
!! . ، فأي تكرمي ملثل هؤالء ؟) أمري

ويف البيان من التخليط ومسخ الشريعة وخمالفة العقيدة ما سوف تراه مفصالً إن شاء اهللا يف 
. )التنكيل(

فاحرص أخي املسلم على أصل الدين ، والرباءة من الكافرين ، وال يهولنك كالم املنهزمني ، 
. احلمد واملنة  آن جتد رد بيام يف أكثر آياته ، وهللافانظر إىل آيات القر

. وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 



 6 

مقدمة ال بد منها 
 

بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 

، ) ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه(يف اآلية املدنية احلمد هللا القائل 
على  وصلى اهللا، ) و تدهن فيدهنونفال تطع املكذبني ، ودوا ل(يف اآلية املكية والقائل 

، بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له ( رسول اهللا القائل 
 وعلى، ) وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل رزقي حتت ظل رحمي 

وفتحوا أصحابه امليامني ، الذين جاهدوا املرتدين ، وقاتلوا اليهود والنصارى واملشركني ، 
وقادوا كثرياً من الناس إىل اجلنة بالقيود مشارق األرض ومغارا بسيف التوحيد ، 

، وعلى من اتبعهم من األئمة والعلماء والقادة ومل تأخذهم يف اهللا لومة الئم والسالسل ، 
أو ) قرح(الذين جاهدوا يف اهللا حق جهاده ، فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا من 

:  مل تسليماً كثرياً ، وس) سجن(
: أما بعد

فال نكاد فإن املصائب على هذه األمة قد توالت ، والفنت تتابعت كقطع الليل املظلم ، 
: حىت صدق يف هذا قول الشاعر خرى ، األننتهي من واحدة إال وتتلوها 

اء من نبال ـؤادي يف غشـف*** ر باألرزاء حىت ـاين الدهـأت
تكسرت النصال على النصال  ***ام ـصرت إذا أصابتين سهـف

بعد عن التحذير من خماطر التطبيع والسالم املزعوم مع اليهود وحنوهم جيف القلم فلم 
 بعض الدعاة(مع الصليبيني تبناه آخر  والذي تبناه السياسيون ، حىت خرج مشروع تطبيع

 بقه منما سمرققاً ، ) طم الوادي على القرى(ما يف هذا  ظهرف، ) املنتسبني إىل الشرع
؛ الذي نسب توقيعه إىل ما ) املثقفني(املسمى ببيان ) البيان الكارثة( ، وأعين به مصائب

املشايخ والدعاة وطلبة العلم والعصرانيني واألكادميني (يقرب من مائة ومخسني من 
فكان هذا البيان فاقرة من ، ) اإلسالم اليوم(ونشره موقع ، ) وغريهم(!) والعلمانيني 

. إنا هللا وإنا إليه راجعون فوامصيبتاه على التوحيد ، وورزية من الرزايا ، الفواقر ، 
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ن أي داعية ممأحتاشى الرد على  كنت  –واهللا  –  ويعلم كل من عرفين عن قرب أنين
، وأبتعد عن ذلك ما   –خمالفيت هلم يف ما يطرحون  عند – ) مشايخ الصحوة(يسمون بـ

 قبل الساعة -  -فلم أخطّمن إحلاح كثري من اإلخوة ، على الرغم ، استطعت إليه سبيالً 
، وسعياً يف وحدة ؛ ألمور أحسبها من املصلحة  ورقة واحدة يف الرد على أحد منهم 

يف أو تصيد األخطاء ، ،  وفالكلمة ، فال أريد أن أرمى بأنين ممن يسعى يف شق الصف
  .زمن فوق فيه األعداء سهامهم على املسلمني من كل جانب

علمت أن احلزام قد بلغ ، وقرأت ما فيه ، املمسوخ إال أم بعد أن أظهروا هذا البيان 
، فلم يسعين إال على الراقي  عظم عن التالقي ، وأن الداء قد أعىيقد أن األمر  الطُّبيين ، و

:  أن أقول
لقحت حرب وائل عن حيالِ *** امـة مين ـقربا مربط النع

وإنين حبرها اليوم صالِ  علم اهللا - ن جـناتـها -ـمل أكن م
، السحاب  )ختبيطام( وطاولتتاب ، عن الع –بعد هذا البيان  –فقد جل األمر 

االزام م بلغ  حيث؛ جاوزوا املدى ، فلم يبقوا خياراً ملستخري الزىب ، و سيلهم ووصل
ة الوالء والرباء عقيدومسخ الشرع ، والعبث بأصول الدين ،  تغيري: إىل والذلة  والتخاذل

يف سبيل إرضاء ومداهنة الكافرين ، وحتريف النصوص ، ،  وااهدين اجلهاد والرباءة من، 
. حفنة من الصليبيني

 مأن لديهومن ينتسب إىل الدعوة  )بعض(عن ) شائعات(نسمع سابقاً وقد كنا 
 مى ؛ وأن لديهأعل ممل نعلم أن مهتهأال أننا مشاريع للتقريب بني أهل السنة والروافض ، 

هذا البيان ؛ الذي هو أشبه ما  ، كما أظهرهللتقريب بني اإلسالم والنصرانية أيضاً مشاريع 
يكون بورقة عمل يف مؤمتر للتقريب بني األديان ، نسأل اهللا تعاىل أن يثبتنا على اإلسالم 

. والسنة حىت نلقاه 
الثالثني عاماً ، فلم ومن العجيب أن من الكفار من سجن ألجل مبادئه ما يقرب من 

من سجن بضع سنني ) الدعاة(عنها حىت خرج ، بينما جتد من  على كفره - يتزحزح -
صناعة (، ومن ) حتمية احلوار(إىل ) حتمية املواجهة: (فانقلب رأساً على عقب من 

ملاذا (إىل ) ملاذا خيافون من اإلسالم؟(، ومن ) التعايش(أو ) صناعة العيش(إىل ) املوت
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يأتيهم رزقهم فيه بكرة وعشياً ، ) سجن(وهم يف هذا ، ) اإلرهابيون الكفار؟ حيارب
غابات (أو ) جبال كشمري(أو ) كهوف أفغانستان(فكيف لو كانوا حماصرين يف 

. !!ماذا تراهم سيصنعون ؟!! ؟) خميمات جنني(أو ) الشيشان
الشديد من اهللا املراقبة ، واخلوف  دوام –واهللا  –يوجب عليك  –أخي املسلم  –وهذا 

، وسؤاله التثبيت الوقوف بني يديه ، واللجوء إليه ، كثرة و،  إليهوالتضرع سبحانه ، 
 والعبد؛ فإن القلب بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ، والتوفيق ، واهلداية 
  ، حمتاج ، ال غىن له عن رمحةينفهو فقري ، مسك: ، أو علت منزلته مهما بلغت حاله 

نسأل اهللا سبحانه أن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، وأن ال يكلنا ربه ، وتوفيقه ، وهدايته ، 
. إىل أنفسنا طرفة عني وال أقل من ذلك ، وأن يتوفانا وهو راض عنا 

يعرف متهافت ، ساقط ، مليء بالعظائم ،  :املذكورأن البيان  –أخي يف اهللا  –علم وا
والسنة ، خمالف للكتاب مؤسس  على شفا جرف هار ، حيد ، بطالنه العامي من أهل التو

واملعتزلة ، كاخلوارج : سواء من الوعيدية : بل وإلمجاع أهل البدع وإمجاع املسلمني ، ، 
عن  منحرف ، و الوالء والرباءومصادم لعقيدة ، واملاتريدية ، األشاعرة ك: املرجئة  وأ، 

ومداهن  ، ومغري لشريعة رب العاملني ؛ إبراهيم ، ومعطل للجهاد يف سبيل اهللاملة 
: وهلذا للكافرين ، 

طلبة علم (فأين هلم مبثله من  !!ه بعض احملسوبني على العلمانيني ال عجب أن وقعف
!! . ؟) ودعاة

  !!يدة الوطن بنشره ، مث أثنت عليه وال عجب أن قامت جر
مع أحد من توىل  وال عجب أن خصصت قناة اجلزيرة وقتاً خاصا لذكره ، وللمقابلة

  !!كربه 
فضيلة الشيخ الداعية (وال عجب أن ذكرته بعض اإلذاعات وأثنت على صاحبه بقوهلا 

) !! املدعو(سابقاً قيل بعد أن كان إذا ذكر امسه ) املعروف 
، وميجدونه ،  البيانعلى هذا فيها لعلمانيني يثنون وال عجب أن قرأنا بعض مقاالت ل

  !!بزعمهم ) املتشدد(للمنهج السلفي ) خ املشاي(ويستبشرون بترك 
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لضرب مجيع  ورقةبل وال تستغرب لو مسعت أن هذا البيان تبنته أمريكا بقوة ، وجعلته 
والرباءة منهم معاداة الكفار (طريقاً للقضاء على عقيدة  واختذتهااهدين يف العامل ، 

!! من مناهج املسلمني وتعاليمهم ) وجهادهم
فإم قد ال  !!ىن هذا البيان أحد مؤمترات التقريب بني األديان وال تستغرب لو تب

!!  مثيالًله جيدون 
  .واهللا املستعان فأحسن اهللا عزاءنا مبن رضي مبا فيه ، 

وسيأخذ وقتاً ، ن هذا البيان الساقط مليء بالعظائم ، والرد عليه سيطول إوحيث 
رأيت أن أجعل بني يدي الرد  فقد؛  خازي والرد عليها بالتفصيلاملمن الستيفاء ما فيه 

، وكل وبيان ما فيه من مزالق  ، منهو حتذير ، رد عليه فيها : ) خمتصرة طليعة(التفصيلي 
من ال علم عنده ممن قد  للمسارعة يف حتذيرعلى وجه اإلمجال ، وهو هذا املختصر ؛ هذا 

كيل مبا يف بيان املثقفني النت(التفصيل فتجده يف كتاب ، وأما  يغتر باألمساء املذكورة فيه
الذي استوفيت فيه بيان األصول واألدلة واألقوال والنقول والرد على )  من األباطيل

. سأخرجه حال االنتهاء منه إن شاء اهللا تعاىل والشبهات 
: مور األ بعضوقبل أن أتكلم على ما ورد يف هذا البيان ؛ أريد أن أذكر 

كربه وحتريره ونشره ومجع التواقيع عليه أحد أن هذا البيان توىل :  األولاألمر 
، وإمنا أراد أن يتترس بتواقيع أهل اخلري والعلم والصدق مريديه  )بعض( املنتسبني للدعوة و

إال له ) املخازي(ما فيه من  أن ال ينسبمن العدل هلذا ف ؛حىت ال ترشقه سهام املوحدين 
:  ثة أقسامثالعلى  ، أما بقية املوقعني فهمعليه ومن أعانه 

؛ الذين هلم ، والداعيات والدعاة ، وطلبة العلم ، بعض املشايخ :  القسم األول
صدقهم ، : ونعلم عنهم ونشر العلم ، ، فضلهم ، وسبقهم ، و جهودهم يف الدعوة 

فهؤالء هم الذين صعقنا ملا رأينا أمساءهم ، وقد ثبت لدينا وحبهم للخري ، والرغبة فيه ، 
: بالدليل القطعي 

  ..ومحله إليه وإمنا وثق مبن كتبه  )مل يقرأ البيان(من أن منهم 
.. وفوجيء بوجود امسه بعد النشر  )مل يوقعه(ومنهم من 
.. بعد تدقيقه ملا ورد فيه  )ف امسهحذ طلب(ومنهم من 
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.. فوضع امسه دون التعديل  هلذا البيان ؛ )أرسل تعديالً(هم من ومن
مزالق فاسترجع واستغفر وتراجع ه إىل ما فيه من ومنهم من نب ..

.. وبعضهم كتب تراجعاً ، وبعضهم وعد بكتابة ذلك 
إن شاء اهللا بعد استكماهلا ، ) التنكيل(ولعلي أنشرها يف و هؤالء أعرفهم بأمسائهم ، 

أول الوقت ؛ إذ هذا من هذا ظننا فيهم  كانوكلمت بعضهم ، وكلمهم غريي ، وقد 
ال ، فمثل هؤالء ) ملة إبراهيم(املوحدين ، ويناقض أجبديات البيان ال يقبله العامي من 

. واطئوا على هذا البيان الكارثة ميكن أن يت
ليسوا لكنهم اخلري ، والصدق ، ويف الرغبة الدين ، و: من عرف عنهم  : الثاينالقسم 

البيان ومحله ووقعه من املنتسبني ) خط (من أهل العلم الشرعي ، فهؤالء قد وثقوا مبن 
. ، دون تصور ملا فيه  هذافوضعوا تواقيعهم بناء على للعلم الشرعي 

يعفيهم  ال –مع تنصل كثري منهم مما فيه  –أهل هذين القسمني ومع هذا كله ؛ فإن 
. أيضاً من املسئولية ، بل جيب عليهم وجوباً عينياً إظهار الرباءة منه ، وبيان ذلك للناس

من ال (و ) العلمانيني(و ) االزاميني(و ) العصرانيني(خليط من :  الثالثالقسم 
، فهؤالء ال أدري ما سبب وجود تواقيعهم إال أن يكون ) أعرف حملهم من اإلعراب

: للمكاثرة م ، فهم كما قيل 
وقد خيسر اإلنسان يف طلب الربح *** طلبت بك التكثري فازددت قلة 

يف  البيان ، ولو كان ال يوجد أعظم مما ورد يفما هو ) املصائب(من وهؤالء هلم أصالً 
. ما خطننا سواداً يف بياض  أمساؤهمإال البيان 

 األول ينأصحاب القسم(فال يقصد به وقسوة لذلك فما ورد يف هذا الرد من تشنيع 
، وألنه قد دلِّس وحرصهم عليه ، ورغبتهم يف اخلري ، ملعرفتنا بصحة قصدهم ) والثاين

بعد موافقاً ملا فيه منهم إال من كان  –منهم ملا خوطب ،  وقد تراجع كثرياألمر عليهم ، 
.  –معرفته لفساده 
0Fاليوم قال يف مقدمة هذا البيانموقع اإلسالم  أن: األمر الثاين 

اإلسالم "قام موقع : ( 1
طرح ورقة جوابية خياطب ا الطبقة املثقفة يف  خبطوة جريئة يف هذا اال من خالل " اليوم

                                                 
 ) . التنكيل(ويف مقدمة البيان هذا أشياء أخرى جتد ردها إن شاء اهللا تعاىل يف   1
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وهذا . )والفكر والثقافة يف اململكة العربية السعودية ، وتبناها أهل العلم اتمع الغريب
، ) والفكر والثقافة يف اململكة العربية السعودية وتبناها أهل العلم(قوهلم كذب ، ف

يف ) العلم أهل (يتبناها ) الورقة(كاتب هذا البيان أن يثبت أن هذه  افتراء ظاهر ، وأحتدى 
ألهل العلم والفكر يف اململكة (تنسب  فضالً عن أن –هي مصدرها اليت  –فقط ) بريدة(

 –ال يتبناها كثري من الذين وقعوها  إن هذه الورقة ثبت عندنا أنه، بل ) العربية السعودية
، وإن أراد أن  )مريديه(و بعض ) الكاتب(ال ينبغي أن تنسب إال إىل  ، فهي –كما سبق 

. وما أرادأنه يستكثر بالعصرانيني والعلمانيني فش
الشيخ سليمان العلوان حفظه اهللا تعاىل قد ) شيخ صاحب البيان( و ) شيخ بريدة(وهذا 

ونقضه فأنكره ، وشنع عليه ، وحذر منه ، وبني ما فيه من خلل ، هذا البيان عرض عليه 
الشيخ و هذا الشيخ علي اخلضري والشيخ حممد الفهد الرشودي ويف جمالس متعددة ، 

  .يعارضونه وحيذرون منه   -فقط) بريدة(الذين يف  غريهم من املشايخ -بيان وإبراهيم الد
الشيخ ك:  العلماء وطلبة العلم املعارضني من من  حيصون الفهم كثري أما يف غريها 

عبد الرمحن الرباك ، والشيخ عبد الرمحن احملمود ، والشيخ بشر البشر ، والشيخ سعد 
الشيخ حممد الفراج ، والشيخ عبد اهللا السعد ، والشيخ احلميد ، والشيخ محد الريس ، و

معارضون ملا ورد وكلهم عبد العزيز اجلليل ، وغريهم من املشايخ األفاضل وهم كثريون ، 
ومن هؤالء من عرض عليه البيان قبل خروجه فرفض التوقيع عليه ، منكرون له ، فيه ، 

مع معارضة أمثال هؤالء ) عوديةأهل العلم يف الس(فكيف ينسب بيان إىل وحذر منه ، 
.  !!وأضعافهم له ؟
هذه الورقة اجلوابية ـ كما يقول (وقال املوقع أيضاً يف مقدمة البيان :  األمر الثالث

الرجل العادي يف الغرب، بل كتبت  معدو الورقة ـ ليست موجهة للمثقف املسلم أو حىت
) .  بلغة يفهمها املثقف الغريب

إذا رشقتهم ) خمرج طواريء(من أجل أن تكون عبارة وقد وضعت هذه ال:  قلت
: وهذا الكالم مردود من وجوه أنتم ال تفهموا ، : وقالوا السهام جلأوا إليها ، 

أن أصول اإلسالم وأركانه وعقائده ال متسخ يف حوار سواء كان مع :  الوجه األول
، ) للجهاد( والتنكر، ) الوالء والرباء( وبالنسبة إللغاء .) ملك(أو ) عامي(أو ) مثقف(
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من  واإلكثارالكفار ،  ومداهنة، ) السالم العادل(و ) للحوار من أجل التعايش( والدعوة
لغة  فهييرسلون فيه أطنان القنابل فوق رؤوس املسلمني ، الذي وقت اليف التودد إليهم ، 

، تنسب إليهم ) املتخاذلني) ( االزاميني(نفهمها ، ويفهمها كل سليم الفطرة ، وهي لغة 
، وفرق شاسع ال تنسب إىل الشريعة ، والشريعة منها براء ، ويرمى ا يف وجوههم ، و

عن أشياء من احلق وال يبينها ، وبني أن يقلب احلق فيجعله باطالً ، العامل بني أن يسكت 
هلا وأشياء أخرى يأيت تفصي) اجلهاد(و ) الوالء والرباء(الباطل حقاً ، كما فعلوا يف جيعل و

. !!إن شاء اهللا 
ملوكاً وعامة وسوقة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم دعا إىل اإلسالم :  الوجه الثاين

وغريهم ، فلم يغري من أصول دعوته ملا دعا امللوك ، بل دعاهم إىل التوحيد وحذرهم من 
ة عقيديعاً صلوات اهللا وسالمه عليهم ، ووهكذا الرسل جمكما فعل مع غريهم ، الشرك ، 

. اإلسالم قد كملت ، وانقطع الوحي 
أن اإلسالم ليس ديناً كهنوتياً حيتوي على طالسم ال يفكها إال :  الوجه الثالث

، بل معرفة احلق من الباطل متيسرة وهللا احلمد ، خصوصاً يف أصول ) املتخصصون(
. التوحيد كالوالء والرباء 

) املثقفون الغربيون(ال يفهمها إال  إذا كان هذا البيان لغته: أن يقال :  الوجه الرابع
إذا كانوا !!! )العرب(من املثقفني ) عوام(فكيف وقع عليها مشايخ ودعاة وطلبة علم و 

على شيء مل  )املثقف(يوقع  فكيفقد فهموها فقد فهمناها ، وإن كانوا مل يفهموها 
. !! يفهمه 

للغة العربية ، والدعاية له ما الفائدة من نشر هذا اخلطاب با: أن يقال :  الوجه اخلامس
ال يفكه إال ) طلسماً(ملا كان  بني املسلمني ، والسعي جلمع التواقيع عليه ، فهالّ جعلوه -

ريدون مسخ البقية الباقية من دين أم أم ي !! .بينهم وبني أولئك  ) -املثقفون الغربيون(
!! . الناس ؟

وافقة الكتاب والسنة ، ومن أوضح أن احلق ال يعرف بالكثرة ، بل مب:  األمر الرابع
، ) الدعاة وطلبة العلم وغريهم(األدلة على هذا الشيء أن هذا البيان وقع عليه مجلة من 

بطالنه وفساده واضح لكل ذي عينني ، ألن كالمهم ليس يف مسألة قد ختتلف ومع ذلك ف
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، ويف واملرسلني  بل يف أصل دعوة األنبياءوال يف مسألة عقدية خفية ، فيها االجتهادات ، 
. الوالء والرباء والكفر بالطاغوت  وهو  ؛أصل يتفق فيه عامة أهل البدع مع أهل السنة 

 –اعلم أنه ليس بيننا وبني من كتب هذا البيان عداء شخصي ، بل :  األمر اخلامس
وقات إننا كنا حنبه ملا فيه من اخلري ، وهو يعلم ذلك جيداً ، وواهللا إنه ملن أسعد األ –واهللا 

لو علمنا أنه تراجع وتاب واتقى اهللا فيما ينشر ، نسأل اهللا تعاىل أن يهديه ، وأن يوفقه ملا 
حيب ويرضى ، وأن يكفيه شر نفسه وشر اهلوى والشيطان ، وأسأل اهللا سبحانه أن يغفر 

. ستعانال للذين آمنوا ، واهللا امللنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وأن ال جيعل يف قلوبنا غ
: وفيما يلي ذكر ما يف البيان من خمالفات على وجه اإلمجال 
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: وبني كالمهم يف السابق  ) املثقفني(مقارنة بني بيان : أوالً 
 

مملوء بلغة اهلزمية والتخاذل والذل واالستجداء والتودد من الظاهر جداً أن هذا البيان 
: يف السابق ألخذك العجب  )شرهن( و )تواله(لو قرنته ببعض كالم من ، وإىل الكفار 

قرر فيها بكالم ) ملاذا خيافون من اإلسالم؟(بعنوان ) سجنه(فقد كانت له حماضرة قبل 
على من ) وبالغ يف الرد(، مث رد ) إخافة أعداء اهللا من الكفار(يف ) دور اجلهاد(مجيل 

) الكلمة(صر بـممن يظنون أن اإلسالم سينت) املفكرين اإلسالميني(من ) السذج(مساهم بـ
ليس إىل  ، فانظر كيف بلغ به احلالولن ينتصر بالسيف واجلهاد ) احلوار(و ) الدعوة (و 

و ) الصراع(و ) الصدام(الدعوة إىل اجلهاد أو متجيده أو تقريره ، بل إىل إنكار جمرد ترك 
و ) ملستقبلأجيال ا(وأا ال تبين  والتربؤ منها ،  -)اجلهاد(وهذه كلها تعين  ) -لغة القوة(

!!! . زعم بأن هذه شريعة اإلسالمو )!!احلوار(الذي يبين هذا  ، بل) اخلري للبشرية(ال 
) حتمية املواجهة(و ) صناعة املوت(وكانت له حماضرات عن اجلهاد وقتال الكفار منها 

) !! . صناعة التعايش(و ) حتمية احلوار(، ولكنها انقلبت اآلن إىل 
) التقارب بني األديان(تكلم فيها على دعاة ) التطبيع(ان كما كانت له حماضرة بعنو

احلاجز النفسي عندهم للقبول  وكسر) إزالة العداء من نفوس املسلمني(وطريقتهم يف 
ورقة من ورقات هو يف حقيقته بالتعايش مع اليهود وغريهم ، وهذا البيان املمسوخ إمنا 

.  التقارب بني األديان كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل
القدس بني الوعد احلق (آخر ممن وقع على هذا البيان كانت له حماضرة بعنوان هناك و

يقول فيها باحلرف الواحد  –قبل سجنه  – 1414عام يف كتاب طبعت ) والوعد املفترى
:  8كما يف ص  ، وانتبه جيداً لكالمه

ويستنزف  ، والقرارات الدولية ، الذي استنزف ، إن احلديث عن احلقوق املشروعة"
كتلك اليت أحدثها  –وال عشر أذن  –؛ من اإلعالم العريب ما ميأل البحار مل جيد أذناً 

ذه اللغة وحدها انفجار مشاة البحرية يف بريوت ، واهلجوم على ثكنام يف مقديشو ، 
أمام جمموعات طائفية ،  يسحب الكفر أذيال اهلزمية ، وتنحين هامات اخلواجات العتية
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قبلية ، وليست جيوشاً دولية ، وإن استرداد بضعة قرى ومدن يف البوسنة قلب وعصابات 
. املؤشر الصلييب وأرغمه على إعادة حساباته 

) هو لغو من القول ، وزور من العمل: إن  أي خطاب للكفر ال يستخدم هذه اللغة 
 

:  قلت
): األخرى اتلو كان ساملاً من املخالف(وأن بيانه هذا ، حكم على نفسه بنفسه  فقد

!!.  لغو من القول ، وزور من العمل
1Fوامحد اهللا على العافية ، وسل اهللا الثبات والتوفيق واهلداية 

1 .
 

                                                 
لويس (يف آخر هذا املختصر وهو عبارة عن مقال ألحد اإلخوة يف اإلنترنت ويرمز المسه بـ وقد وضعت ملحقاً  1

.  تناقضاممجلة من فيه ذكر وقد ) عطية اهللا
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) : الكفار(و بيان ) املثقفني(مقارنة بني بيان : ثانياً 
 

الذين ضربت عليهم الذلة كما يف احلديث هم وعندما تقرأ بيان الكفار األمريكيني 
جتد يف لغتهم االعتزاز بقيمهم ، وتراثهم ) : ار على من خالف أمريالذلة والصغ وجعل(

وهو اإلسالم الصحيح ال  –) الراديكايل(، ويف لغتهم التعايل ، والتهجم على اإلسالم 
  . –املمسوخ 

والذين يتكلمون باسم اإلسالم واهللا تعاىل بينما إذا قرأت بيان من يسمون باملثقفني 
، واالستحياء ، وجدت يف كالمهم التخاذل ) :  ه وللمؤمننيوهللا العزة ولرسول(يقول 

والرغبة يف احلصول على االعتراف ، واستعطافهم ، والتودد إليهم ، واالستجداء ، واهلزمية 
: ، وسأذكر فيما يلي مقارنة سريعة 

.  )على أي أساس نقاتل؟(عنوان بيان األمريكيني  -1
.  )!على أي أساس نتعايش؟(وعنوان املثقفني 

وكأن هلم شرعاً غري شرع ، ) التعايش(الرغبة يف وفانظر إىل مبلغ الذلة واهلوان ، 
يف الوقت الذي تصب فيه ، ) اجلهاد والقتال يف سبيل اهللا (اإلسالم الذي من أصوله 

  !! .ابل على املسلمني يف كل مكان القن
) . !على أي أساس نقاوم؟(قالوا  –من ذكر اجلهاد  استحواملا  – فهالّ

!!. حنن قوم أعزنا اهللا باإلسالم فمهما ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهللا : ولكن 
يف محلته على ااهدين ويقولون كالماً معناه ) بوش(يف بيان األمريكيني يؤيدون  -2

باسم املبادئ األخالقية اإلنسانية العامة ، (حيث قالوا ما نصه ) سر يا بوش وحنن وراءك(
العادلة نؤيد قرار حكومتنا وجمتمعنا باستخدام  يود ومتطلبات احلربوبوعي كامل لق

للقول إن انتصار أمتنا وحلفائها يف هذه  نرفع صوتا واحداً(وقالوا )  حد السالح
وألننا نؤمن أيضاً ، أننا نقاتل من أجل  ، إننا نقاتل للدفاع عن أنفسنا ،احلرب حاسم 

اإلنسان والكرامة اإلنسانية واليت تشكل األمل  وقمحاية تلك املبادئ العامة املتعلقة حبق
. ) األفضل للنوع اإلنساين
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ال يتحملون أم فيه من ااهدين وأعماهلم ، وأم أفراد ، و تربؤواويف بيان املثقفني 
يف ملز ظاهر وخفي يف مواضع وأن كثريا من املسلمني ساءهم فعلهم ، مسئولية أعماهلم ، 

حىت لو أخطأوا خطأ قطعياً فإن هلم حق النصرة واإلخوة خصوصاً  ون، وااهدمن بيام 
يف الوقت الذي يقاتلهم الكفار ، وال عجب فقد جاء هذا البيان بطامة أعظم من هذه 

!. كما سيأيت ) محلتهم على اإلرهاب(عندما أيدهم يف 
ىل ع) القيم األمريكية(يف بيان األمريكيني يطالبون فيه بفرض ما يسمونه بـ -3

! . اتمع املسلم  ولو بالقوة 
وليس من شريعتنا أن نلزم اآلخرين مبفاهيمنا (ويف بيان املثقفني يقولون ما نصه 

وقد كذبوا يف هذا إن كانوا يقصدون بالشريعة ) . اخلاصة، هذا هو خيارنا الشرعي
ين كله وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الد(شريعة اإلسالم ، فإن اهللا سبحانه يقول 

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا (ويقول ) هللا
مع أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وغريها من آيات السيف ، ) اآلية..ورسوله 

وعلى ذلك أمجع العلماء إمجاعاً قطعياً قبل ظهور يف اجلهاد ، وسريته ، وسرية الصحابة ، 
اجلزية أن يؤدي ، وهذا هو اإللزام باملفاهيم ؛ فإما اإلسالم ، وإما يعة املمسوخة الشرهذه 

. وهو صاغر ، وإما السيف وال كرامة له
يعين احلقيقي القائم ) اإلسالم الراديكايل(يف بيان األمريكيني يطالبون فيه أن يضرب -4
) . اجلهاد يف سبيل اهللا(و ) الوالء والرباء(على 

و ) العطف(و ) الرمحة(إىل ) املفكرين األحرار(قفني يدعون الكفار و ويف بيان املث
ملا فيه ) التعاون(و ) السالم العادل(و ) التعايش(من أجل ) باب احلوار(وفتح ) التعقل(
2F)!!.خري البشرية(

1 
 
 

                                                 
. إن شاء اهللا ) التنكيل(واملقارنة التفصيلية يف   1



 18 

:  والسياسةالبيان :  ثالثاً
 

رفت وص، ووضعت حدوده ، إن الذي يقرأ بيان املثقفني ال يشك حلظة أنه كتب 
احلرية (القائمة على مباديء ) سياسة ومواثيق هيئة األمم املتحدة(حبيث يتوافق مع ؛ طرقه 

) القتل(و) الظلم(و ) العدل(، حيث يبدأ البيان ويكرر عدم التفريق يف ) واملساواة والعدل
وعدم التفريق بينها يف ) األديان(فيحرص على ذكر ، ) مهما اختلفت أديام(بني الناس 

مواضع ، وهذا موافق مليثاق هيئة األمم ، وليس موافقاً للقرآن إال بتحريف لنصوصه كما 
السالم (أم يوافقون على نبذ الصراع والصدام ، ويريدون حيرفه أهل األهواء ، كما 

من أجل ) احلوار(، و يطلبون  3F1)احلريات(ال يعارضون ، و) التعايش السلمي(، و ) العادل
، إىل آخر ما تفوهوا به ، وقد مسعت من غري ) اإلنسانية(و ) خري البشرية(ه ملا يف) التعاون(

. واحد أن هذا البيان روجع من قبل بعض السياسيني 
الرباءة (و) الكفر بالطاغوت (إىل الشرع الذي من أصل األصول فيه يف هذا ومل يلتفتوا 

يف ) اجلهاد(وأنكروا  ، بل أنكروا هذه العداوة تلميحاً يف مواضع ،) من الكفر وأهله
، فقد استحوا من ) إىل اإلسالم(، بل ومل يدعوهم ) إبراهيم(مل يذكروا ملة ومواضع ، 

يف ) تقرير ضرب ااهدين(أن تتبناها هيئة األمم املتحدة يف  بعدتيسذلك ، فهذه الورقة ال 
إنكار (يف ، و ) مثقفو املسلمني(الذي أنكره ) الصدام والصراع(كل مكان ألم ميثلون 

اليت تقرر عداء الكفار وجهادهم ، وكل هذا بناء ) مقررات ومناهج وكتب املسلمني 
) !!. نثقفوامل(هؤالء على ما كتبه 

 

                                                 
وال ) عدهلم(ال يعارض فاخلطاب موجه إىل الكفار ، والكالم الذي يفهمونه أن اإلسالم : انتبه أخي املوحد   1
وعلى اإلسالم ، ونقض هذا بالتفصيل  وحنو هذا ، وهذا من أبطل الباطل ، ومن أعظم الكذب على اهللا) حريام(

. إن شاء اهللا ) التنكيل(يف 
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: البيان والتقريب بني األديان :  رابعاً
 

أو الدخول تعين إحداث دين جديد ، ) تقريب األديان(أن الدعوة إىل يظن خيطيء من 
لثبوت فشله ؛ لذلك جلأ كثري من كفار العامل إىل  ر من يفعله ؛فهذا يند، يف دين آخر 
نبذ (أو ، ) حوار احلضارات(أو ، ) حوار األديان(ويسمى ، ) تقريب األديان(الدعوة إىل 

، وحنو هذا ، وال يطالبون فيه إىل أن ) احلوار اإلسالمي املسيحي(، أو ) التعصب الديين
يبحثون عن وزعمه بأنه على احلق ، ولكنهم  بل الكل على دينه ،يغري أحد دينه ، 

والتقريب بني ، ) نبذ الصراع(و ) أجل التعايش(من ) التعاون(األهداف املشتركة لتحقيق 
: يقوم على ثالثة أسس  األديان

. والتعاون احلوار من أجل التعايش :  األول
 حتتلف عليها اليت(االنطالق من األهداف املشتركة ، وترك القضايا الشائكة :  الثاين
) . األديان

4Fنبذ التعصب الديين :  الثالث

1 .
فبدأ بذكر األهداف املشتركة اليت ينبغي البيان على هذه األسس ، وقد قام هذا 

كرر وأعاد أن املسيحيني قريبني من ، و ) احلوار من أجل التعايش(االنطالق منها يف 
، كما تودد إىل ) لغة القوة(أو ) الصراع(أو ) الصدام(تربأ من اجلهاد أو املسلمني ، و 

املسلمني (، وأنه حيرم قتل ) املؤمنني وغري املؤمنني(الكفار وبني أن اإلسالم جاء الستقرار 
يف لغة يفهم منها البليد أن اإلسالم قد أتى بشريعة ال يعادي فيها الكفار ، ) وغري املسلمني

الوالء (، ويكون ) اإلسالم حق(إن : احىت لو قالو) غريه(و) املسلم(وأم ال يفرقون بني ، 
على اختالف ) التعايش السلمي(يف هذا احلوار على أمر آخر ، فالوالء ألصحاب ) والرباء

على اختالف أديام ، فاجلامع هو ) أعداء التعايش السلمي(أديام ، والرباء من 
مسوخ أبلغ تقرير ، وقد قرره أصحاب هذا البيان امل) اإلرهاب(، واملفرق هو ) التعايش(

ويرغبون يف ) التعاون(و ) التعايش(مع هم و) الصدام(و ) ضد الصراع(حني زعموا أم 

                                                 
 إن شاء اهللا تفصيل هذه األسس ، واملقارنة التفصيلية بني ما جاء يف هذا البيان املمسوخ وما)  كيلنالت(وجتد يف   1

 .جاء يف مؤمترات التقريب بني األديان ، مع مقارنتها بشريعة اإلسالم احلقيقة 
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وأن إقامة العالقات اإلنسانية على ، ) مستقبل األجيال(و ) فتح حوار ألجل خري البشرية(
) . والئهم(فهذا معقد األخالق الكرمية ، 

سواء ( –أعداء التعايش السلمي  –ين كما قرروا مساندم لألمريكيني ضد اإلرهايب
) . براءم(، وهذا معقد ) كانوا مسلمني أو غري مسلمني 

فليس والؤهم للمسلمني مطلقاً ، وال برءام من الكفار مطلقاً ، كما قرره القرآن ، 
ألصحاب (، بل الوالء ) أهل بدع(و ) سنة(والسنة ، وعليه إمجاع أهل اإلسالم من 

. ، بغض النظر عن دينهم من اإلرهابيني وغريهم ) أعداء التعايش(اء من ، والرب) التعايش
وبطالن كالمهم ، وما سعوا إليه ظاهر لكل من عرف التوحيد واإلسالم ، ولو كان 

) التنكيل(، والكالم يف نقض هذه األباطيل جتدها بالتفصيل يف كتاب ) عامة الناس(من 
. إن شاء اهللا تعاىل 
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: وحتريف النصوص واالفتراء على الشريعة البيان :  خامساً
 

يف باالفتراء على الشريعة ) استرضائهم(للكفار و ) التودد(قام كاتبو هذا البيان يف سبيل 
: ولعلك ال جتد نصاً ذكروه إال وحرفوه ، وإليك بيان هذا باختصار ، مواضع 

إلسالم وأن هذا أصل من أصول ا) ال إكراه يف الدين(من ذلك أم كرروا أنه  -1
، وهذا حتريف وكذب ، فاملقصود ذه اآلية أنه ال يكره الكافر على تغيري معتقده ، 

ولكن يكره على الدخول يف حكم اإلسالم ، فإما أن يسلم ، وإما أن يؤدي اجلزية ، وإما 
، واآليات واألحاديث الواردة يف ذلك تفيد العلم  أن يقتل ، وهذا بإمجاع املسلمني

 .تواتر على ذلك عمل األئمة والعلماء والقادة الضروري ، وقد 
، وهذا ) الرب واإلقساط(ومن ذلك أم زعموا أن األصل يف معاملة الكافر  -2

كذب وحتريف ، بل هذا هو االستثناء ، وأما األصل فهو قتاهلم حىت يسلموا أو يدخلوا 
وص يف حكم اإلسالم ويؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون كما دلت على ذلك النص

املتواترة ، وأمجع عليه املسلمون ، وأما هذه اآلية فهي استثناء خاص يف معاملة بعض 
أصالً ، وهو مذكور يف آية  ءالكفار بشروط مذكورة يف نفس اآلية ، فكيف جيعل االستثنا

مل وكأنه ال وجود هلا فكيف واحدة ، بينما آيات القتال واجلهاد أكثر من مائة آية ، 
.!!! 
أم ذكروا أن النصارى أقرب األديان إىل اإلسالم وذكروا آية ومن ذلك  -3

مث ) ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى(املائدة وفيها قوله تعاىل 
ذلك بأن منهم (تركوا باقي اآلية ومل يكملوها ، وباقيها مفسر هلذا وهو قوله تعاىل 

إذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم قسيسني ورهباناً وأم ال يستكربون ، و
) اآليات..تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 

ال يقوله إال مؤمن ،  الكالم فهذا يبني أن املقصود م الذين آمنوا من النصارى ألن هذا
 يعلى وغريه إن مقالة وقد ذكر ذلك املفسرون ، بل ذكر بعض أهل العلم كالقاضي أيب

النصارى أقبح من مقالة اليهود ، وقد ذكر اهللا سبحانه كفر النصارى وقبح مقالتهم قبل 
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود (املذكورة بآيات يسرية ، وقال تعاىل عنهم  اآلية
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وهو  فقد جعلهم أولياء لليهود على املسلمني) والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
)  ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم(احلاصل اليوم ، وقال تعاىل 

 .وغريها من اآليات 
أن الرسول صلى اهللا ) استعطاف الصليبيني(ومن ذلك أم ذكروا يف سبيل  -4

، !! من مكة إىل أحد امللوك املسيحيني يف احلبشة ) الصحابة(بعض أرسل عليه وسلم 
وهذا من التلبيس ؛ فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يبعث الصحابة إليهم ألجل  

ولذلك  –كما ثبت يف الصحيح  –اتصافه بالنصرانية ، بل ألنه عادل ال يظلم عنده أحد 
 !!.من ديار احلبشة بكثري  وهو نصراين ودياره أقربمل يبعثهم إىل هرقل 

ومن ذلك إنكارهم أن شرع اإلسالم يلزم غريه يف الدخول فيه ، وقد كذبوا  -5
فآيات وأحاديث القتال واجلهاد ترد عليهم ، فالدخول يف اإلسالم شيء ، والدخول يف 

 له شرع اجلهاد يف سبيل اهللاحكم اإلسالم شيء آخر ، فاألول هو املنفي ، أما الثاين فألج
 .يكون الدين كله هللا  حىت

ومن ذلك زعمهم أن من أساس رسالة اإلسالم إقامة العالقات اإلنسانية على  -6
األخالق الكرمية ، وهذا يف خطاب الكفار ، وهذا كالم جممل ، ملبس ، بل األساس يف 

 ) .اإلميان(و ) الكفر(العالقات اإلنسانية هو 
كأمنا قتل الناس مجيعاً ، ف) هكذا بإطالق(من قتل نفساً  ومن ذلك زعمهم أن -7

 .وهذا باطل 
و ) الظلم(و ) العدل(ومن ذلك تسويتهم يف مواضع بني املسلمني وغريهم يف  -8

 .ذا اإلطالق كذب الكالم ، وهذا وحنو ذلك 
 ، وهذا الكالمومن ذلك قوهلم إن اإلسالم جاء الستقرار املؤمنني وغري املؤمنني  -9

 .ذا اإلطالق كذب
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جد ذلك  مفصالً إن شاء اهللا تعاىل يف يطول ، وستوإبطاهلا هذه فام والكالم على حتري
.  5F1)التنكيل(

 

                                                 
يباً إال وحرفوه عن وجهه كما سبق ، ومن العجيب أم ال يستدلون ومن العجيب أم مل يستدلوا بنص تقر  1

مجاعات اليت خرقوها ، كما ذكرت فيه اإل) التنكيل(، وقد بينت ذلك يف بنص إال وكان فيه ما يبطل استدالهلم به 
 .ذا البيان املمسوخ 
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: البيان ومواالة الكفار :  سادساً
 

يسري يف مداهنتهم أصالً وإن كان بيام وهذه هي الداهية الدهياء ، والقاصمة للظهر ، 
ا بتأييد محلتهم على والتودد إليهم وحماولة استرضائهم بشىت الوسائل ، فإم هنا صرحو

: فقد جاء يف البيان ما يلي اإلرهاب ، 
إن الغرب يتحدث كثرياً عن مشكلة اإلرهاب والتطرف، ومن وجهة نظرنا ( -1
) . ، ويفترض أن تكون هنالك مشاريع متعددة ملعاجلتهاهذه مشكلة جادة يف العاملفإن 
بأشكال نعترف  وأيضاً فإن التطرف الديين ليس مرتبطا بديانة معينة وإن كنا( -2

 ) .كغريهم متطرفة مرتبطة ببعض املسلمني
 كما توصف - -التجمعات اإلسالمية املتشددةإننا على إدراك أن كثرياً من ( -3

قنواا يف التعبري السلمي،و متتلك إلغاء فرص  ..مل ترِد أن تكون كذلك يف أوىل خطواا
6Fاالعتدال

1. ( 
 ًء أتى من مسلمني أو غري مسلمنيسواإننا معنيون باحلملة على اإلرهاب (  -4

 ) .لكن ما دام األمر مستنداً إىل قيم وأخالقيات
إمنا هو صورة واحدة من صور إن اإلرهاب باملعىن االصطالحي الشائع اليوم ( -5

 ) .االعتداء الظامل على األنفس واملمتلكات
: يتبني لك أخي املوحد ما يلي  –وغريه  مما تركته  –فمن جمموع ما سبق 

) صورة من صور االعتداء الظامل(عند الكفار اإلرهاب مبعناه االصطالحي  أن
فاملثقفون يقرون ذا ، وإمنا ينكرون قصره عليه ، ومن املعلوم للجميع علماً ضرورياً 

ااهدين يف بذلك اصطالحهم يف اإلرهاب يعنون به يف املقام األول أن املخاطبني 
.  وحنوهم) الفلبني(و ) كشمري(و ) األفغان(
أا مشكلة جادة يف العامل ، و) اجلهاد يف سبيل اهللا (املثقفون يرون أن على ذلك فو

. بناء على إقرارهم باإلرهاب االصطالحي لدى الكفار أشكال متطرفة ، 

                                                 
 !!!.االعتدال عند هؤالء هو ترك اجلهاد   1
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سواء أتى من م معنيون ذه احلملة على اإلرهاب إ :بل وزادوا ذلك فقالوا 
اإلرهابيني (رفضون قصره على حرب ، إال أم يمسلمني أو غري مسلمني 

بل يريدون تعميمه عليهم وعلى غريهم ) . ااهدون(عند الغرب وهم ) االصطالحيني
. كاليهود 
نسف كل تأويل وحجة ؛ إذ اإلرهاب االصطالحي ) اإلرهاب االصطالحي(فإقرارهم 

. عند األمريكان معروف لكل ذي لب 
  يساندون –شعروا أو مل يشعروا  –اروا ص) هؤالء الدعاة(وذا يظهر للقاريء أن 

. ، ورحم اهللا التوحيد وأهله ) ضد اإلرهاب( حرايف ) احلملة الصليبية(
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: إنكار اجلهاد والرباءة منه : سابعاً 
 

إن الذي يقرأ هذا البيان املمسوخ من أوله إىل آخره خيرج بنتيجة واضحة مؤداها إىل أن 
هللا ، وال قتال للكفار حىت يكون الدين كله هللا ، كما اإلسالم ليس فيه جهاد يف سبيل ا

يف كما تقرأ ، ) التطاحن(و ) اإلرهاب(أو ) الصدام(أو ) الصراع(تقرأ يف كالمهم إنكار 
. ع والرباءة منهم طياته ملزاً للمجاهدين يف مواض

من وليس : (إىل الشريعة حيث قالوا ) االزامية(حينما نسبوا هذه و قد زادوا البالء 
، وقد كذبوا يف ) شريعتنا أن نلزم اآلخرين مبفاهيمنا اخلاصة، هذا هو خيارنا الشرعي

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون (ذلك على اهللا وعلى الشريعة ، فاهللا سبحانه يقول 
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما (، ويقول ) الدين كله هللا
، وغريها من آيات ) قاتلوهم يعذم اهللا بأيديكم(، وقوله تعاىل  )...سوله حرم اهللا ور

 عن ابن السيف الكثرية ، وهي من آخر ما نزل من القرآن ، وكما جاء يف الصحيحني
أمرت أن أقاتل الناس حىت ( عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممد
 وقال، )  فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا

اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا (صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث بريدة يف الصحيح 
الصحابة ترد هذا القول ،  ، وغريها من األحاديث ، كما أن سرية) قاتلوا من كفر باهللا

7Fقال الشوكاين رمحه اهللا وعليه إمجاع املسلمني ، 

1 :
أما غزو الكفار ، ومناجزة أهل الكفر ومحلهم على اإلسالم ، أو تسليم اجلزية ، أو القتل ، "

فهو معلوم من الضرورة الدينية ، وألجله بعث اهللا رسله ، وأنزل كتبه ، وما زال رسول اهللا 
يه وآله وسلم منذ بعثه اهللا سبحانه إىل أن قبضه إليه جاعالً هلذا األمر من أعظم صلى اهللا عل

مقاصده ، ومن أهم شئونه ، وأدلة الكتاب والسنة يف هذا ال يتسع هلا املقام ، وال لبعضها ، 
  . "وما ورد يف موادعتهم أو تركهم إذا تركوا املقاتلة فذلك منسوخ بإمجاع املسلمني

                                                 
، ومجيع كتب الفقه يف أول  9/165، املغين  5/341احمللى : ، وانظر  519،  4/518: السيل اجلرار   1

 .باب اجلهاد أو السري ؛ فإن هذا متفق عليه
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وهو الدفع أيضاً احليوانات مع ما يشترك فيه مجيع البشر ء املثقفون اجلهاد يفوإمنا ذكر هؤال
أو , لكن حينما يفضل طرف أن يصنع الصراع مع املسلمني: (للمعتدي حيث قالوا 

يتجاهل حقوقهم ؛ فإن اإلسالم يقابل ذلك باملقاومة واملدافعة اليت هي أحد مقاصد 
) . اجلهاد

:  ، فقهي ، وعقدي والكالم يف اجلهاد على قسمني
:  أما القسم األول

وهو الفقهي ، فأعين به حكمه ، وهل هو فرض عني ، أو كفاية ، وهل املسلمون 
يستطيعون اجلهاد ، أو ينتقلون إىل البديل وهو اإلعداد لضعفهم ، وحنو هذا ، فهذه مسألة 

. متسعاً عملية فقهية تكليفية قد ختتلف فيها االجتهادات ، واألمر فيها قد يكون
:  وأما القسم الثاين

عيته ، فهذا أمر قطعي ، ضروري ، ثبت بالتواتر يف وشراعتقاد موهو العقدي ، وهو 
. القرآن والسنة ، وعليه أمجع العلماء ، فإنكاره ، أو الرباءة منه ، كفر وردة 

أن يبني  ، أو ملصلحة معينةففرق بني من يترك ذكر اجلهاد مطلقاً يف حواره مع الكفار 
. اجلهاد ال ميكن يف هذا الوقت للضعف 

و ) التصادم(لـ هوبني من ينكر اجلهاد أصالً ، وينسب هذا للشرع ، ويقرر مراراً إنكار
إلزام ) شريعته(وأنه ليس من مع الكفار ، ) التعايش(، والسعي لـ) التطاحن(و ) الصراع(

الدماء (، وأن األصل يف ) اطالرب واإلقس(الغري مبفاهيمه ، وأن أساس التعامل مع الكفار 
فهذا إنكار لقطعيات الدين املساواة بني املسلمني وغريهم ، وحنو هذا ؛  ) والعدل 

. وضرورياته 
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: لغة االستجداء والذلة واملهانة : ثامناً 
 

سبق أن ذكرت يف املقارنة بني بيان األمريكيني ، وبيان املثقفني ، الفرق بني الفريقني يف 
، ) التخاذل(و ) االزامية(يت خياطبون ا الناس ، وأن لغة املثقفني قائمة على ال) اللغة(
أن أبا جهل  واهللا تعاىل أعلم - ، ولكين سأنقل عبارات فيما يلي ، وأظن -) االستجداء(و
: قوهلمفيها من ذلة ، فمن ذلك  ملاه يلإ، ال يرضى أن تنسب ) فرعون هذه األمة(
اخل كالمهم ...) ف النصارى بأم أقرب للمسلمني من غريهمو تعاليم اإلسالم تص( -1

!!. ومتلقهم للصليبيني يف الوقت الذي يصبون فيه العذاب صباً على كثري من املسلمني 
وحنن املسلمني ننظر إىل إشكالية العالقة بني الدين والدولة نظرة أخرى ختتلف عن ( -2

فظ حقوقها، وحيمي كذلك حقوق هذا التصور، وتصورنا حيمي إرادة األكثرية، ويح
طلب املثقفني األمريكيني بفرض العلمنة ، بأن األكثرية مسلمون مث ردوا على ...)  األقلية

و نرى أنه ال ميكن تطبيقه يف اتمع املسلم ألنه حيرم أفراده من حقهم يف تطبيق (، فقالوا 
ة وال يصح عقالً أن حنمي أحكام حيام العامة ويتعدى على إرادم حبجة محاية األقلي

ملاذا تظلمون يا : ، فاملثقفون يقولون ) حقوق األقلية حبرمان األكثرية من حقوقها
!!) . يا حرام(األكثرية بفرض العلمانية ) أمريكا(
، هذا خيار من  إن املسلمني من حقهم أن يكونوا متمسكني بدينهم وقيمه وتعليماته (-3

) .  قدم املفهوم الوسطي املعتدلالصعب حماولة تعويقه ؛ لكننا ن
وسيجد العامل الغريب فيه فرقاً كبرياً عن املفاهيم والتصورات اليت حيملها عن اإلسالم،  (-4

) . يف االعتراف بنا وبديننا ومقدراتناهذا إذا كان جاداً 
حني نؤمن أن العامل يواجه مشكلة اإلرهاب والتطرف باملفهوم الشامل الذي ( -5

احلقوق، : لك ينبغي أن نقدر أن مثة جمموعة من املشاكل يواجهها العامل يففكذ, ذكرناه
يفترض أن ) التعليمية، والصحية، والغذائية، واألخالقية(واحلريات، واألوليات اإلنسانية 

!!! . فهذه املشاكل واألولويات ، وال مكان لإلميان باهللا ورسوله ) حتظى باهتمامنا
اد من الغرب على اإلسالم، وقراءة مشاريعه، والتعامل دوء إننا ندعو إىل انفتاح ج( -6

) .  مع الواقع اإلسالمي
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ولئن كان الغرب يعترب أحداث احلادي عشر من سبتمرب تتجه لزعزعة األمن املدين ( -7
يف الغرب فمن املمكن أن نشاركه الشعور وحىت املوقف يف رفض ضرب األمن املدين يف 

) . العامل
جياد مساحة أوسع للحوار، وتبادل الرأي يلتقي فيها أهل الفكر والعلم ولذا فإن إ( -8

) . البديل للغة العنف والتدمري من وجهة نظرنا – والثقافة هي –
، أنا ) بعني الرمحة(وأنا أقول هلؤالء الذين استكانوا وذلوا للكفار رجاء أن ينظروهم 

: أخربكم بنتيجة هذا اخلطاب مقدماً 
)  يهود وال النصارى حىت تتبع ملتهمولن ترضى عنك ال(
) . وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا(
ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسداً من عند (

. )أنفسكم
. واهللا املستعان والعلم ، والدعوة ، واالبتالء ، فيا ضيعة التوحيد ، 
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خامتة الطليعة 
 

:  تببعض التنبيهاختم هذه الطليعة وأ
: أن عمدة شبهة أصحاب هذا البيان املمسوخ هو قوهلم :  أوالً

فنكف ) حنيدهم(ونريد أن نكسب هؤالء ، أو على األقل ) ضعف(يف إن املسلمني 
8Fشرورهم ، واإلجابة على هذه الشبهة

وما ماثلها يطول إال أنين أختصر اجلواب بذكر  1
: ، وهي كما يلي كلها وحد على نسف شبههم قاعدة تعينك أخي امل

ومنه الرباءة من أصل الدين وقاعدته اإلميان باهللا سبحانه والكفر بالطاغوت تعلم أن أن 
، فال يصح اإلميان باهللا إال مع الكفر بالطاغوت ، وهذا الكفر وأهله ومعادام وبغضهم 

ؤمن باهللا فقد استمسك فمن يكفر بالطاغوت وي(تعاىل معىن الشهادة ، وعليه قوله 
ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا (تعاىل  وقوله، ) بالعروة الوثقى

فإذا علمت أن هذا أصل من أصول التوحيد وركن من أركانه فتركه ، ) الطاغوت
ويف حالة الضعف فإن املسلم قد جيوز له . والتخلي عنه ال حيوز إال يف حالة اإلكراه 

: ي عن اجلهاد ، ولكن ال جيوز له حبال ترك الكفر بالطاغوت التخل
لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا  تقد كان(قال تعاىل عن إبراهيم  دفق

ا وبينكم العداوة نلقومهم إننا برءاء منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بني
و ) ضعف(، هذا وإبراهيم عليه السالم كان يف  ) والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده

حىت ألقوه يف النار ، ومع هذا صدع بالكفر بالطاغوت والرباءة منهم ، ) قلة من األنصار(
فقدم العداوة ) العداوة والبغضاء(، وقوله ) بان و،  ظهر(يعين ) وبدا(وانظر إىل قوله 

أبغضهم ، ولكنه يف احلقيقة ال أنا : على البغضاء ألن ذلك آكد ؛ فإن الرجل قد يقول 
فجعل هذه العداوة و البغضاء أبدية ال ) أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده(يعاديهم ، وقوله 

. وحده ) اإلميان باهللا(تنتهي إال بـ

                                                 
) . كيلالنت(قد فصلت الشبهات والرد عليها يف   1
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فإم من ؛ ) األهداف املشتركة(ينطلق من ) التعايش(يف سبيل ) حوار(ومل يدع قومه إىل 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال (، وقد قال تعاىل ! دة ، وكلهم من أمة واح!  بين آدم 

) . من سفه نفسه
: ويف مكة 

حتت تسلط ) األعوان(و ) قلة من األنصار(و ) ضعف(كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن (ويف بلدهم ، ومع ذلك نزل قوله تعاىل ) كفار قريش(

ال يزيد على  –يف السنة الثالثة للبعثة  –ة ملا نزلت وقد قيل إن عدد الصحاب) املشركني
: األربعني ، مث إن املسلمني القوا صنوفاً من العذاب واألذى 

فمنهم من قتل كآل ياسر ، ومنهم من عذب كبالل وخباب ، ومنهم أخرج وهاجر 
شعب (كمهاجرة احلبشة ، ومنهم من حوصر كالرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف 

) . البأيب ط
فهم مستضعفون ، قلة ، بني يدي عدو كافر ال يرحم ، منهم من مات وقتل ، ومنهم من 

ومنهم من خرج وهاجر  ومنهم من عذب عذاباً شديداً ،  ارتد عن دينه بسبب ما يلقاه ،
و ) سعة األفق(و ) بعد النظر(ال بد من : لو كان معهم لقال ) االزاميني(، وكأين بأحد 

املفكرين األحرار من كفار ( جلميع) دعوة جادة(، فال بد من ) العقالنية(و  )الواقعية(
من أجل التعايش ، وال بد من كتابة بيان ال يفهمه إال املثقفون من ) احلوار(لـ) مكة

و ) قريش(بناء على األهداف املشتركة فيما فيه صاحل مثمر ، لعقد حوار ) كفار مكة(
. ) البشرية(و ) مكة(

فال تطع املكذبني ، ودوا لو تدهن ( فقد نزل قوله تعاىل : ت ، هيهات ولكن هيها
لو صانعتهم والينتهم ، ولو أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كتب بياناً : يعين ) فيدهنون

جلعلوه أمرياً عليهم ،  –وحاشاه   –من مهانة وذلةالبيان  هذا من عشر ما يفأقل فيه 
. ة إبراهيم عليه السالم ، وأصل التوحيد ولكن هذه عقيدة اإلسالم ، ومل

ما حصل على الرسل ) ر وأهلهفالرباءة من الك(و ) الكفر بالطاغوت(واعلم أنه لوال أصل 
من القتل والتشريد واالبتالء ، فإن جمرد إقامة الشعائر والعبادات ال وال ألتباعهم ما حصل 
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كما عند هؤالء فيكسبوم ) عد نظرب(جيعل الكفار يعادوم هذا العداء ، أفلم يكن لديهم 
. تعاىل اهللا سبحانه وتعاىل !! باملداهنة ، أو على األقل حييدوم؟

، فاألول ) عقيدة الوالء والرباء(وهناك فرق بني ترك اجلهاد عند الضعف ، وبني ترك 
 ختضع الجتهاد ذوي النظر ، أما –مع اإلقرار مبشروعية اجلهاد  –مسألة عملية فقهية 

ألة الثانية فمسألة عقدية ، فهي ركن من أركان التوحيد ، وأصل من أصول الدين املس
. وقواعده 

، ) ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم(أن اهللا سبحانه قد قال :  ثانياً
!!. أمل يسمعوا ذه اآلية ، فما هلؤالء القوم ال يفقهون حديثاً ؟

ال للكفر كسروا ، وال لإلسالم نصروا ؛ بل ) البيان املمسوخ( أن املوقعني على هذا:  ثالثاً
. على العكس ، سيتضرر منه املسلمون ، وسينتفع به الكفار 

فإن أعداء اهللا من كفار أمريكا وغريها يعلمون دين اإلسالم جيداً  : أما انتفاع الكفار به
بيل اهللا ، فلن يغرهم هذا ، ويعلمون عقيدة الوالء والرباء فيه ، وأصل شريعة اجلهاد يف س

ولديهم مراكز دراسات متخصصة يف هذا الباب البيان وهم الذين يعرفون القرآن وآياته ، 
: يف شىت بقاع العامل ) ااهدين(ولكنهم سينتفعون به من جهة جعله أداة لضرب ، 
م أنكروا الصدا على اإلرهاب االصطالحي ، و أقروناالذين ) مشاخيكم ودعاتكمبفتوى (

، وسيجعلوا أداة ملسخ تعاليم املسلمني اليت تؤصل !!ا إىل التعايش نوالصراع ، ودعو
. ) الوالء والرباء(

الوالء (وأما مضرته على املسلمني فكونه سيمسخ البقية الباقية من عقيدة املسلمني يف 
) . اجلهاد يف سبيل اهللا(و ) والرباء

ما شرعه اهللا إال رمحة  –ستحى املثقفون منه الذي ا –أن اجلهاد يف سبيل اهللا : رابعاً 
للعاملني ، فإن جناة األمم بسببه ، فلم ينتشر اإلسالم من األندلس  غرباً وحىت الصني شرقاً 
خالل قرن من الزمان إال باجلهاد يف سبيل اهللا ، فباجلهاد حرر املسلمون الناس من عبادة 

. م يف الدنيا واآلخرة العباد إىل عبادة رب العباد ، ويف هذا سعادته
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:   وأخرياً
اليت بني يديك إمنا ختربك ببعض ما يف هذا البيان من مزالق عقدية خطرية ، ) الطليعة(فهذه 

. إن شاء اهللا ، يسر اهللا سبحانه إمتامه ) التنكيل(وتفصيلها سيكون يف 
 

:  ملحق
لويس (سه باسم وقد رمز لنف) اإلنترنت(قرأت مقاالً لبعض اإلخوة يف أحد منتديات 

ألنه ركز على مسألة وكان مقاله رداً على هذا البيان ، وقد أعجبين ما فيه ، ) عطية اهللا
) : الطليعة(فرأيت أن أحلقه ذه التناقض من املوقعني ، 
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) رد على بيان املثقفني(هزمية اإلسالميني 
 

 من العاملني يف االبني نوعني  قبل أن تقرأ هذا املقال ضع يف اعتبارك أنين أصبحت أفرق
أصحاب النظريات الكالمية يف  اآلخروناإلسالميون  والثاين.. األول هم ااهدون  ..اإلسالمي

  .. موجه هلذه الطائفة كالمي يف هذا اال .. الدعوة
  .. يف البيان وهذه بعض النظرات.. نشر بيان املثقفني واجلميع قرأه 

------------------------------  
  .. أن هناك إفالس يعاين منه من صاغ وكتب البيان لدي قناعة راسخة

  : حبيث صيغت عبارة.. وضعفه  البيان) لغة ( سأجتاوز عن 
  .. بطريقة مشكلة.. ) جنعل القوة هي لغة احلوار  إن لغة احلوار هي لغة القوة ، ومن اخلطأ أن(

  .. مفسدة للمعىن فكلمة لغة يف اجلملة األوىل
  )  جنعل القوة لغة للحوار إن لغة احلوار هي القوة ، ومن اخلطأ أن( فترض أن يقال وامل

وليس احلوار لغة من لغات القوة بل هو بديل  ، ألن للقوة لغات كثرية أوهلا السالح وآخرها العفو ،
  ! من هذا البيان الضعيف) القوة ( و ) احلوار  ( وال أدل على الفرق بني .. هلا

  أهتم به يف هذا الوقت الصياغة اللغوية ، عند هذه النقطة فآخر ما لن أتوقف
  .. للبيان.. االجنليزي  وإن كنت أمتىن االطالع على النص

إمنا صيغ بتلك الطريقة  اليت قالوا فيها إن البيان جيب أن يدرك الذين كتبوا البيان أننا قرأنا مقدمتهم
  .. ك ذلكحنن ندر .. ملخاطبة عقلية أكادميية حمددة

وحيق لنا أن نكون شهودا  .. املوقعني لكننا منلك احلق يف التساؤل والنقاش يف نفس الوقت مع
وأفكار من نصبوا أنفسهم ممثلني لنا ، مع احترامنا هلم  حضروا احلوار ومراقبني يراقبون كلمات

  .. وعليه حيق لنا أن نعترض ونقول.. متثيلهم يف اجلملة  بصحة واعترافنا
فألحتدث عن نفسي وأقول إنه  ، ودعين أبتعد عن استخدام ضمري اجلمع ، هذه الفكرة ال متثلناال 

الذين  أعتقد أنه الميثلين خصوصا وأنين أعترب نفسي جزءا من هؤالء أطلع وأعترض على ما حيق يل أن
  .. وقعوا البيان يف اجلملة أيضا

اعتربوا ضمن التيار العلماين  عتراف بعض منهناك مكاسب مثل ا لقد قرأت البيان ، ويف البدء فإن
  .. هذا مكسب حتقق يف البيان .. كمنهج يف بالد االسالم برفض العلمانية

  سيكون مع االسالميني الذين اختاروا الفكرة االسالمية كمنهج للحياة لكن أغلب نقاشي
  ) .. ؟! من حيمل هم الدعوة ( يوما وحنن صغار بسؤاهلم  ، وسألونا

وأخربنا  .. معهم املعترك واعتربنا أنفسنا جنودا جمندين من أجل الدعوة نا هم الدعوة ، ودخلنافحمل
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  .. األساتذة أن االسالم مستهدف من الغرب الصلييب واليهود أولئك
) عدونا ( هو  وحلقات العلم اليت عقدوها وظللنا سنوات نعتقد أن الغرب وجلسنا يف جمالسهم

عنا  عليه أو على األقل دفع ضره عمل كل ما بوسعنا من أجل جهاده والقضاءوأنه جيب أن ن األول ،
  .. ، ورد كيده يف حنره ودفع غائلته

خملصني لشيوخنا الذين كانوا  ضروسا كنا فيها أتباعا وجنودا حربا) العلمانيني ( وحاربنا وكالءه 
  .. يقودون تلك احلروب

الرباءة من الكفر  نا وبنينا عليها أن دين اهللا يقتضيفأصبحت هذه املفاهيم أسسا قامت عليها حيات
  .. التوحيد وقيل لنا إن هذا هو.. أوال ، مث منابذته العداوة مث جهاده 
  .. فقلنا نعم وهذا ما دل عليه القرآن

  .. وأن اهللا خلقنا هلذه الغاية.. نعتقد أن هذا هو الدين  ومرت السنوات وحنن
  .. الشرك مث حتقيق التوحيد يف أنفسنا ويف حياتنا وكل شيء يتعلق بنامن  أن نقيم دينه بالرباءة

  ) .. حتمية املواجهة( منا رجال تشربت نفوسهم مببدأ  وخرج
  يطلبون الشهادة يف سبيل اهللا واملوت من أجل ماذا ؟ فحملوا رؤسهم على أكفهم

  .. ه علينابالد املسلمني ، ودفع تسلطه وطغيان من أجل ردع الكفر وإخراجه من
  .. حدثت غزوات نيويورك وواشنطن املباركة وكان من نتيجة هذا كله أن

  .. ملن نفذها وقلنا فباركناها كما تعلمنا من شيوخنا ودعونا
  .. رمحهم اهللا يا أرشد اهللا من غزاة وقد رشدوا

  هو القرآن الذي تعلمناه من شيوخنا ؟ أليس هذا
  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليس؟  ) .. لكم ال وهو كرهكتب عليكم القت( أليس اهللا قال 

  ؟) شعبه من النفاق  ومل حيدث نفسه بغزو مات على (
 اإلسالمأليس هذا هو  .. والقنوت من أجلهم بالغزو فال أقل من الدعاء للغزاة أنفسنافإذا مل حندث 

  .. الذي علمنا إياه شيوخنا
  سبيله وإقامة شرعه ودينه ؟ اهللا حيب أن تسفك الدماء يف أليس

  تعلمناه من هؤالء الشيوخ حسنا حنن عملنا أليس هذا الدين الذي
  .. اهللا مبقتضاه ودعونا ملن سفك الدماء يف سبيل

  وخرج الكفر وأجلب على املسلمني خبيله ورجله ،
  ماريا كاري املغنية زارت اجلنود األمريكيني يف( والقيان  ومحل معه اخلمر

) .. هلم هنا تان وغريها وغنتطاجكس
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( أمريكا يف عقر دارها إمنا هي فئة  فكتب شيوخنا بيانات خاصة يعلنون أن الفئة املسلمة اليت غزت
  !! عجبا.. ! متثل األمة  وأا شرذمة ال على األمة ،) مفتئتة 

  ؟) ! على أي أساس نقاتل ( فيه  وفالسفتهم بيانا قالوا األمريكان مفكرومث كتب 
  .. حلكومتهم ما تفعله بنا قالوا فيه ما قالوا وخالصته أم برروا

جمرد حثاالت جيب ختليص  ) اجلهاد( و) والرباء  الوالء( و ) التوحيد ( وأننا مبا حنمل من فكر 
  .. البشرية منها

  كافر ونطق كفرا فكان ماذا ؟ فقلنا
.. وحتميتها تغريت مواقفهم  واجهةعن امل بأن شيوخنا الذين علمونا كل شيء.. لكننا صدمنا 

وجهة ( وأم أي شيوخنا يقدمون ) وجهة نظر ( املفكرين جمرد  أن كالم أولئك وأصبحوا يتحدثون
، ومل يقولوا إننا على حق ) الباطل ( و  ) .. احلق( يتحدث شيوخنا عن شيء امسه  فلم ) نظر بديلة

 )..ظروجهات ن( ألمر ال يعدو أن يكون بل إن ا ،
ن أن وجهة نظر االمريكيني يعتقدو وجهات نظر وإن شيوخنا ذه ليست مشكلة فلنفرض أاه
  حسنا لكن ماذا عن التطلع.. يتنزلون مع املخالف  ولكنهم ) ..ةباطل(
  ؟) تتبناها احلكومات واملؤسسات  لتأسيس أجواء تفاهم مشترك (

  ؟) املدافعة  (اختفت مبادئ  أين ذهب الكالم عن املواجهة وحتميتها وأين
  ! دعك من مبادئ الشجاعة واحلمية) البشرية  ( لقد افتقد هؤالء الشيوخ أبسط املعايري

  .. أنفسهم إن هؤالء األمريكيني كانوا صادقني مع
! فأنت تدافعني عن نفسك  احلق فحكومام ختوض حربا ضد عدو نال منها فقالوا هلا إنك على

  ! قاتلون عليهاوأحتفوها ببيان عن األسس اليت ي
  فماذا فعل شيوخنا ؟

  )!! . التعايش( كتبوا بيانا عن 
! يقاتلك  عليك بيانا ملاذا وينتهك حرماتك ، مث يتلو أبناءكبالسالح يقف على رأسك قتل  مدجج

  ما أنت صانع ؟
  تقول له تعال إىل احلوار ؟ تعال لنتعايش ؟

أضعف اإلميان  حتتم علي أن أقول له يعيت البشريةمل أكن مسلما ووقفت يف هذا املوقف لكانت طب لو
.. سأدافع عن نفسي وعن أميت .. اإلميان أن أقول له إنين سأقاومك مبا أستطيع أضعف..سأقاتلك: 

  أكرمكم اهللا فإنين شهيد سأدخل) حذائي  ( قتلت يف الدفاع عن فكيف وإسالمي يقول يل إنين لو
 )! . شهيد من قتل دون ماله فهو! ( اجلنة فورا 
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الفئة اليت ناصبت الغرب العداء بنفس  ( لكن شيوخنا يف الوقت الذي خرجوا علينا ببيانام يف نقد
خرجوا علينا يف اية  ) عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به وإن( وسارت علي هدي قوله تعاىل )طريقته

  .. التعايش وأسسه األمر ببيام عن
  .. طريقني حسنا حنن وإياكم على مفترق

اليت  خطأ وأن املعارك وما علمتمونا إياه كان.. أنكم خمطئون فيما سبق من دعوتكم لنا  إما: أوال 
الفكرية اليت سفكت فيها  كانت باطله ، والدماء .. خضناها سابقا على ذمتكم ضد العلمانية مثال

التعايش مع  ه يلزمكمفإن اآلنالكافر  وإذا كنتم على قدرة للتعايش مع الغرب .. كانت هدرا
أن يكون أدعى لقبول التعايش معه إذا كنتم  فالعلماين يفترض .. العلمانية العربية واالعتراف ا

  الغرب الذي يعتدي عليكم ، فالعلماين وأعين به من يعتقد أن هناك تفسري مع قادرين على التعايش
.. النصراين الكافر يقينا  من اليهودي أوأقرب لكم .. غري التفسري الذي علمتمونا إياه  لإلسالمآخر 

 اإلسالمحممدا رسول اهللا لكنه يقول إن كالمكم عن  وأن بينما العلماين يشهد أال إله إال اهللا
  ..مغلوط

  على صواب هذه املرة أيضا ؟ أنكمسابقا فما الذي يضمن لنا  وإن كنتم خمطئني
 علما أن) لقبول مبدأ التعايش مع الغرب  ( دإذا كنتم على استعدا اآلنالعلمانية  وما فائدة رفض

  .. حقوقكم يتعيش فوقكم ويستويل على ثرواتكم وينتهك أبسط الغرب ال يتعايش معكم بل هو
  ! العلماين ، أما العلماين ، فمسكني هو! حق أن تكونوا من اإلنس األحرار 

  .. لإلسالم ال يفعل بكم كثريا مما يفعله الغرب ، بل كل ما يطلبه تفسري آخر
هاجس املواجهة مث تراجعتم  عندما جعلتموها تعيش حبيث خيرج من املأزق الذي وضعتم األمة فيه

  .. اآلن
  .. للعلماين الذي يطالب بإلغاء مبدأ الوالء والرباء إنين بعد بياناتكم سأنظر بعني العطف

بيانكم لكن العلماين ال يعيش  يف نفس النتيجة اليت توصلتم هلا أخريا فدعوى العلماين ومطلبه يعطي
  .. الفكري الذي تعيشونه وال حتسونه التناقض

هو يطلب تفسريا جديدا ملبدأ الوالء والرباء يف  فالعلماين يرفض مبدأ املواجهة من أصلها ولذا
 ..اإلسالم
تطلبون  مث . فتقبلون مبدأ الوالء والرباء بل وتعتربونه من أصول الدين! .. أنتم  وأنتم.. أما أنتم 

  أال تشعرون بتناقضكم ؟! تعايشا مع الغرب 
  .. إما القدمية وإما اجلديدة.. من مواقفكم  حنن مضطرون لالعتراف بواحد

متمسكا مبا كنتم تتحدثون  أننا وجدنا منوذجا عمليا ما زال ال نستطيع رفضها كلها لسبب واحد ،
  .. اإلسالمبه سابقا عن 
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احلق منصورين ال يضرهم  ال يزالون على ( صلى اهللا عليه وسلم بأموأعين م من وصفهم النيب 
  ) من خذهلم وال من خالفهم ، يقاتلون يف سبيل اهللا

إننا .. يقول  وقد مسعت أحدهم يف قناة اجلزيرة .. علمنا مما سبق من بياناتكم أنكم خذلتموهم وقد
خانت نفسها وخذلتنا وأكثر من خذلنا  كن األمةما علينا إبراء للذمة ، ل أمرنا بالقتال فقاتلنا وأدينا

وجيعلنا مفتئتني  كالما لينا ، وكتبوا فينا ما يسفه أحالمنا الذين كتبوا يف بوش زعيم الكفر .. العلماء
  على األمة ،

يف  ونسي ذلك العامل أنه قبل سنوات افتأت هو على علماء األمة عندما عارض فتواهم : قلت
  كافرة ، فما الذي جعل افتئات أولئك الشباب مرفوضااالستعانة بالقوات ال

  وجعل افتئات هذا الشيخ مقبوال ؟
 وأساسياتمن ركائز  لوجود القوات األجنبية كان واألدهى واألمر أن هذا الشيخ بالذات ورفضه

  .. أخرجوا املشركني من أرض العرب .. فكر تنظيم القاعدة حاليا
الذي جيب أن حياسب أسامة بن الدن ؟ أم ذلك الشيخ  فمن .. اآلنلكن هذا الشيخ يتنصل منهم 

  املتنصل من مسئوليته ؟
  .. النظرية يتحمل نفس القدر من املسئولية اليت يتحملها من طبق النظرية إن صاحب

  !كذلك ؟ ال ؟ طيب بقدر أقل أال يتحمل جزءا من املسئولية ؟ أظنك ستقول نعم هذه املرة أليس
أو كالم يطلقه  يقوهلا وينسى أن فتوى) .. جمرد كالم يف كالم (  اإلسالميظن أن  أم أن هذا الشيخ

.. يسمع كالما يعمل جاهدا على تطبيقه  عندما ينسى أن هناك شباب مؤمن وإميانه يف العمل ، فهو
وعدم شرعية بقائها  يف البلد ، وعدم شرعية إحضارها رفض وجود القوات األمريكية وقد مسعوا منه

  .. وجودها احتالل للبلدوأن 
  مما صاغه وكتبه بيده قبل سنوات ؟ اآلنأم أن هذا الشيخ الفاضل يتنصل 

  وهذا ال تقولونه اإلسالمإن اخلطأ ليس منكم بل من : وثانيا 
  . واهللا املستعان. فلزمكم ما سبق .. مسلم حبال من األحوال  وال يقوله
  .. أمر آخر

) جمرد ظواهر صوتية ( وه أثبتم به أنكم كما يقول العلمانيون عنكممتإن كل بياناتكم ، وكل ما كتب
  .. لألمةفأنتم مل تقدموا أي حلول عملية 

وأغراضه من  وطبيعة صراعه معنا ، باألسف الشديد أنكم أكثر الناس معرفة حبقيقة الغر ب إنين أشعر
  .. سيط والصحيحباخليار ال لكن األنكى من ذلك أنكم تستبعدون متاما .. التحكم بنا ومبصاحلنا

  .. خيار اجلهاد والقتال يف سبيل اهللا
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وتعرفون  أزمة ومشكلة أنتم جزء منها ، تستطيعوا أن تفتحوا عيونكم على أن األمة تعيش إنكم مل
يكمن يف أنكم دفعتم  .. كونكم جزء من األزمة .. احلل لكنكم ال تريدون أن تدفعوا األمة باجتاهه

فلما حصلت املواجهة  مواجهة الثور ، ودروسكم وندواتكم ، وكتاباتكم يف اضراتكمالشباب عرب مح
) ! التعايش ( على اجلميع جئتم تتحدثون عن  وغرس الشباب رماحهم يف رأس الثور وهاج الثور

  وتأسيس أجواء تفاهم مشترك ؟
النار ،  قتهم تلكقد أحر كان وصلكم هليب احلرب مع األمريكان وأتباعهم فإن أولئك الشباب وإن

  .. واسأل اهللا أن يبدهلم بردا وسالما يف اجلنة
وأنتم الذين  الشيوخ أن الغرب واألمريكان صادقون جدا مع أنفسهم ، جيب أن تدركوا أيها

  فأسامة بن الدن خرج من حتت عباءتكم ، .. وتكذبون عليها .. تغالطون أنفسكم
  ين يستمعون دروسكم ،اهللا وأسكنه فسيح جناته من الذ وخطاب رمحه

  وأسكنه فسيح جناته من تالميذكم وأمحد احلزنوي رمحه اهللا
  م يف جنات النعيم ، وكل الغزاة السعوديني رمحهم اهللا أمجعني ومجعنا

  .. كانوا من تالميذكم ، وممن جثوا على ركبهم يف جمالسكم
 عالقة ؤالء الشباب ؟ غرب أن ليس لكملل فلماذا اليوم تتنصلون منهم ؟ وملاذا تتربأون منهم وتبدون

  محله أمام الدين الذي تصديتم هلم ممسؤولياتكملاذا ال تتحملون 
  .. وإليكم والدعوة إليه ؟ ملاذا ال تصدقون مع أنفسكم وتقولون إن هؤالء العظماء منكم

ختبطتم وختبطت  إال ختبطا كما إن تنصلكم منهم لن يزيدهم إال رفعة يف نظرنا ولن يزيدكم يف نظري
  .. بياناتكم أول وقوع الغزوات

 يف) شكلوا الصحوة ( وأنتم الذين  أنتم أحد صناعه ، اآلنتدركوا أن كل ما حيدث  جيب أن
وحنذر الشباب  ألفغانستانال تقولوا لقد كنا نرفض الذهاب  .. بداياا وصبغها بصبغتها احلالية

 اإلسالمأي فكرة عن محاية  زرعون يف عقول الشبابهذا ال ينفعكم شيئا ، ألنكم عندما ت ..منه
يتجاوزكم هؤالء الشباب وينفذون عمليا ما قلتموه  مث ومحل هم الدعوة ، ووجوب مدافعة أعداءه

  .. واعتذروا هلم عن خذالنكم هلم.. أنفسكم  فال تلوموهم ولوموا .. نظريا
وكثري من مواقفي جتاه  .. وسكمالذين كانوا يهتمون حبضور در إن كاتب هذا املقال واحد من

  .. وحضور جمالسكم.. االستماع حملاضراتكم  واليهود إمنا تشكلت بعد الغرب واألمريكان
  .. هذه املواقف جزءا من تكوين شخصييت وحيايت فأصبحت

  تطلبون التعايش مع الغرب ؟ اآلنأقرأ لكم أنكم  فماذا تتوقعون أن يكون شعوري عندما
وأنكم أقل من أن تستطيعوا  .. وأشعر أنكم أفلستم حقا.. بياناتكم  ديد منشعر بالقرف الشأ

  .. األمة اليت كنتم أحد مظاهرها معاجلة أزمة
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 األخضروبدأت تلك احلروب حترق  محي الوطيس بعدما اآلنأشعلتم نريان حروب مث انسحبتم 

  .. يوما فال تستعجلوا ستحرقكم واعلموا أا.. واليابس 
وضعتمونا يف طريق مث اكتشفنا  على عقيب فيما مضى من سنوات عندما رأيت أنكم لقد نكصت

كيف .. ميكن عبورها  ال.. هذه طريق ليست بسالكة  فرجعنا وقلنا ..أنكم أعجز الناس عن إكماهلا
  ! ال وشيوخنا وقفوا يف وسطها

وأا توصل إىل  لكةأن هذه الطريق سا.. لكن رجال واحد فقط أثبت لكم ولكل العامل اإلسالمي 
  .. الرجل هو أسامة بن الدن ذلك .. اجلنة لكنها مفروشة باملوت يف كل جانب من جوانبها

حق بعدما ضاع هذا احلق يف  مثلي بأن هذا الدين من املسلمني الضعفاء اآلالفهذا الرجل أعاد ثقة 
  .. عندكم النسبيات اليت ال أول هلا وال آخر

من املسلمني الذين رجعوا  اآلالفسبتمرب فإنين واحد من  11غربيني بعد ن أسلم الكثري من الئول
 ال على سياسة املراحل اليت خدعتمونا ا.. اهللا  كامال كما أنزله يؤمنون بأن هذا الدين ميكن تطبيقه

قبل أن  إصابتكمومصائب  السياسة اليت مل تورث سوى حسرة وحرقة تلك.. يف السنوات السابقة 
  .. من بعد تصيبنا حنن

  .. نعيش أزمة حضارة وهوية.. أيها الشيوخ إننا معاشر تالميذكم 
  .. عجزمت عن تعبيد الطريق الصحيح للنهضة أريتمونا الداء ومل تعطونا الدواء وقد

  .. وعلى أقل تقدير ال ختذلوهم.. فاتركوا اال لغريكم 
 .. ال تصلح للتطبيق.. حلول خيالية  وأطروحاتكم ، فلم تقدموا لألمة سوى لقد سقطت نظرياتكم

الكربى  اإلسالم أصول واعلموا أن امليكافيلية ال تصلح لكم ، وإخفاء املبادئ وحماولة ميش
ينظر لكم بعني الرضا ، فالغرب يعرف  كاجلهاد بكل أنواعه ، لن جيديكم نفعا ولن جيعل الغرب

بقاء استعباده لألمة كلها ، وعندما يقرأ لكم العمياء له و الطاعة حقيقة دينكم ولن يقبل منكم بغري
  ) .. املتحضر( وحماولة إرضائه وإظهار أنفسكم مبظهر  املتهالكة تلك اللغة

  ).. األدوار( و ) األوراق ( السياسة ويتحدث عن  الذي حيسن التحدث مبصطلحات
هذا ) .. ميارس دورا  ( ويستخدم عبارات مثل! أوراق مل تنفد بعد  ويقول يف معرض كالمه ، لدينا

  .. نفعا كله ال جيديكم
.. قائمة على احلظ ) ورق  لعبة ( وهذا اللباس ال يصلح لكم بل هي لغة من يعتقد أن احلياة جمرد

  .. األدوار بعبثية أو أن احلياة عبارة عن مسرحية متارس فيها .. قمار
من خملفات  اآلسن وا عن هذا املستنقعفابتعد .. أنتم أصحاب رسالة قائمة على التدين والعبودية هللا

  .. الفكر الليربايل
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يرضى عنكم حىت تتبعوا ملته فأفيقوا من نومكم واخلعوا عنكم كل لباس ليس من  والغرب لن
  .. واحبثوا عن احلل البسيط الواضح .. لباسكم

لذي يتخيله من التعقيد ا ليس بذلك اإلسالموأن .. بسيط  اإلسالم تعلمنا منكم أن.. أيها الشيوخ 
  ، فلماذا كلما سألناكم عن طريق احلل رغتم وختبطتم ؟ اإلسالمال يعرف 

  ترك قوم اجلهاد إال ذلوا ؟ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أال تستطيعون فهم حقيقة
  بالذلة ؟ أال تشعرون

  أال يدل بيانكم على حجم املذلة اليت دفعتكم إىل كتابته ؟
بيانكم بتلك الدرجة من  ، وجعل قويا وتربيريا للحرب علينا وشجاعا األمريكيني الذي جعل بيان ما

  الضعف ؟
  أليس قوم ؟ وهواننا عليهم ؟

  كيف نتخلص من هذا اهلوان ؟ إذن
قرأوا يف تارخيهم هم  والقتال فا عن أمهية اجلهاد إذا مل تقنعكم أقوال نبيكم صلى اهللا عليه وسلم

سفكت حىت ختلصت أوربا إبان الثورة الفرنسية األوىل وما  النجسة الغربية وانظروا كم من الدماء
من  الذي كان ميارس عليها ختلصت من الذل واالستعباد.. ثورات مث ثورات يف كل أوربا  من تالها

  بين جلدا ؟
  ..! جهنم فكيف وأنتم يستعبدكم عدو صلييب حاقد وكافر تعرفون أن مصريه

  مت يف املواجهة معه فإن مصريكم اجلنة ؟وتعرفون أنكم إذا م
  : وصدمت عندما قرأت يف أمساء املوقعني واحدا كان يقول لنا.. أشعر بغصة 

وأصبحنا نستطيع التعايش  فهل تغريت املوازين االن أيها اللبيب ،.. إن من يعادي أمريكا سيد لنا 
  معهم ؟

  .. العبيد ال ينتصرون فتحرروا
نتخاصم عند ربنا سبحانه  سنلتقي يوما ما لكين قلت هذا ألين أعلم أننا..  أعتذر عن شديت معكم

 .. خصيما له يف اآلخرة أن أكون خماصما يف الدنيا عن احلق ال وتعاىل فآثرت
 

 . )لويس عطية اهللا(
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