
 

 (1) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

 حوار من داخل السجون الربيطانية
 مع الشيخ أيب قتادة الفلسطيين 

 

هذا حوار قام به الشيخ عادل عبد اجمليد مع الشيخ أيب قتادة احملتجزاا    احزد    
 :السجو  الربيطانية حيث تضمن هذا احلوار القضايا التالية

 
 :آراء الشيخ جرحا وتعديال يف -
 .الشيخ األلباين رمحه اهلل* 
 .يخ بن باز رمحه اهللالش* 
 .الشيخ سفر احلوايل* 
 .الشيخ سلما  العودة* 
 .شيخ األزهر سيد طنطاوي* 
 .منهج االخوا  املسلمني و محاس* 
 .ظاهرة التراجعات   اجلماعات اإلسالمية -
 .أحداث إختطاف الصحفي الربيطاين ألن جنستو    غاة -
ق، أفغانستا ، الصومال، لبنا ، مستقبل العرا)القضايا الساخنة   العامل اإلسالمي  -
 .(فلسطني
 .الوجه الشرعي لإلنتخابات الربملانية -
 .احلكم الشرعي   دخول شرطة و جيش البالد املوالية للكفار -
 .دور املرأة   املعركة اإلسالمية -
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الشيخ أبوقتادة، عودتنا على سعة صدرك على تساااليت  يف اواوار    :السؤال
 :أغتنم هذه الفرصة ألبدأ هذا اووار بسؤال ساخنمعك، وأنا 

دأبت وسائل اإلعالم يف بريطانيا على وصفك بانك سفري بن يتدن يف أوروبا، فما 
 حقيقة ذلك؟

 :اجلواب

احلقيقة أنك أوىل بالشكر مين، فالفضل لك علّي حني تسألين فتحسن يب الظزن،    
قيود على الزدعوة إىل اهلل وأهلزها   تعطيين فرصة ألشرح نفسي للناس، فأنت تعلم أ  ال

شديدة وقاسية هذه األيام، وما كوين   السجن هذه األيام وانا أجري معك هذا احلزوار  
إال ملنع الكلمة املسلمة الصحيحة من أ  تصل إىل الناس، وأل  املعركة   جوهرها معركة 

لكلمزة قاسزية   عقيدة، وأداة العقائد االوىل هي الكلمات، فمن هنا كانت احلرب ضد ا
وشرسة، وسؤالك الطيب هذا يكشف بعض جوانب هذه املعركة، ومن ذلك أ  خصوم 
أمتنا املسلمة   الغرب وغريه معركتهم   حقيقتها ضد اإلسزالم   جزوهره وضزد    
املسلمني مجيعًا وضد مصاحل االمة املسلمة، وليس ضد فصيل أو تنظيم إسالمي، فكل من 

وكل من التام أحكام الشرع هو متشدد، وكل من " عدةقا"وقف ضد مشروعهم اليوم هو
دافع عن أمته هو إرهايب، هذه هي قواعدهم، وهذه هي مصطلحاهتم   إعالمهم، فمزن  

يزده  "سفري بن الد    أوروبا، وهذا بعض أوصافهم  ضدي، فانا حينًا: هنا فأبوقتادة هو
 أوروبا، ودوائر األمن تعزرف  املسؤول الروحي للقاعدة   :و  مرة أنا" اليمىن   أوروبا

أين مل أكن يومًا عضوًا منتسبًا للقاعدة، وقد حدثين بعض إخزواين الزذين اعتقلزوا      
عضزو     أهنم عرضوا عليه املاليني ليشهد هلم أين" أيب أنس" غوانتنامو كاألخ مجيل البنا
 .  كذلك ألخربتكم دو  هذه العروضلو كا :القاعدة فلم يفعل، وقال

يعين أبدًا أ  أختلى عن اجملاهدين أو أتناه من اإلنتساب إليهم، أو أبرأ منزهم   هذا ال
لشر فيهم، معاذ اهلل، فأنا أحب اجملاهدين وأدعو هلم وأمتىن اإلنتساب إليهم، لكزن هزذا   

 .شيء آخر" للقاعدة"شيء وكوين منتسبًا

هكزذا تصزفه    :ًاوللعلم فاإلعالم الربيطاين حياول التربؤ من هذه األلقاب بقوله دائم
 .واحلق أهنم كلهم غرابيب سود.  دوائر املخابرات الفرنسية واألسبانية

*     *     * 
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يعرف الكثري من األخوة أنك نشرت سلسلة للجرح والتعديل يف نشرة  :السؤال
األنصار، تكلمت فيها عن بعض الشيوخ والدعاة واملفكرين وكذلك التنظيمات، وأنا 

لى بعض آرائك بصراحة جرحًا وتعدياًل يف بعاض املشاايخ،   اليوم أود أن نتعرف ع
 نصاف؟إاين رمحه اهلل، ماله وما عليه وبولنبدأ بالشيخ األلب

 :اجلواب

هذا النوع من الكتابة جّر علي املشاكل أكثر من غريه، وفتح أبوابًا مزن الغضزب   
قداسزة  –برزها ضدي، ألنه نوع قاٍس   التصنيف، والبيئة الدينية فيها أمراض مستوطنة أ

وما أشبهها من االمراض، واملسألة ال ما يقولو  ولكزن مزا    -عصمة املشايخ-و-القادة
ميارسو ، ومن هنا ففتح هذا الباب   نقد الرجال والتنظيمات حيتاج إىل شروط قاسزية  

اإلنصاف، واجلرأة   الكشف، ومنها اإلحاطة العلمية الواسعة، وكاتب هذا النوع : أمهها
من غربزل  :" أ  حيضر نفسه للنقد واجلرح والتعديل كذلك فالقاعدة اليت تقول البّد من

قاعدة شعبية صحيحة، وعيو  الغربال أوسع من عيو  املنخل، ومع ما لقيت " الناس خنلوه
إال أين أمتزىن أ  أشزتغل      -نظرة جديدة   اجلرح والتعديل-من كتييب الذي ذكرت

ي، ألين حبق أؤمن نفع وفعالية هذا   التاريخ، ولزو  تاريخ الرجال الوقت الكثري من عمر
نظرت إىل التاريخ لوجدته تاريخ رجال، يذكر فيه ما هلم وما عليهم، وأنا أنتفع بكتزب  

سزري أعزالم   : الرجال أكثر من غريها ولذلك قد تعجب إ  قلت لك أين قرأت كتاب
ين تكلم فيهم ابزن حزام   جتريد أمساء الرواة الذ :النبالء أكثر من مرة وملا كتبت كتاب
هتذيب التهذيب البن حجر، وميزاا  اإلعتزدال   : جرحًا وتعدياًل، احتجت أ  أقرأ وقتها

ولزذلك  . للذهيب، وقد قرأت البداية والنهاية قراءة متتالية مرتني غري املراجعات الكثرية له
" األعالم"ًء هوأنا أر  فراغًا كبريًا   ترمجة األعالم املعاصرين ولعّل آخر ما كتب استقصا

 .خلري الدين الاركلي، وهو جوهرة بني الكتب وال شك

فراغ املكتبة من تراجم املعاصرين، والترمجة هي  اعندما تأيت االجيال القادمة ستشكو
 .مقدمة الدراسة اليت تسمى علميًا باجلرح والتعديل

بل قلعة مزن   بالنسبة للشيخ حممد ناصر الدين االلباين رمحه اهلل، فهذا الرجل زاوية
قالع النهضة العلمية املعاصرة وخاصة   علم احلديث، وكذا   صنع احَلزراا  الفقهزي   
واملنهجي، وقد كتب الناس فيه كتبًا مستقلة، وكذا فقرات   كتب عامة، وملزا تزو    

وأنا لسزت مزن   . الشيخ ألقيت حماضرتني فيه بينت فيهما خصال الشيخ؛ ماله وما عليه
وانا يل ميزل إىل   : من املقلدين له، وأقول فيه ما قال الذهيب   ابن حاماجلافني عنه، وال

 .  أيب حممد حملبته حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال أكفره وال أضلله
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، فيه مزن  (أو كما يقولو  اليوم موسوعي) والشيخ األلباين شخصية جامعة، مجهرة
هبا كصزربه   الطلزب، وجزده       اجلوانب اليت جيب على كل طالب علم أ  يتحلى

القراءة، وتفرغه ملا هو فيه، وبعده عن املناصب ووظائف الدول، وشجاعته   الدعوة ملزا  
يؤمن به، وكل واحدة من هذه اخلصال حتتاج لورقات لشرحها، وهو رجل عصامي بزىن  
أو امسه جبهده وعرقه، ووضع نفسه   مصاف العلماء بل   مقدميهم دو  دولة أو حاب 

تنظيم، وما على الناظر سو  أ  يتأمل   كتبه لري  أي جهد بذله الرجل ليصل إىل هذه 
 .ّ  لو قرأت سرية حياته لرأيت جلده وصربه   الدعوة وإيصاهلا للناس والشباب. املرتبة

. كل هذا جعل الشيخ إمامًا   هذا الباب أعين علم احلديث والدعوة إىل نبذ املذهبية
المي   جممله مدين للشيخ   هذا األمر، وسواء وافقه الناس   مسائل هاتني والعامل اإلس

 . القضيتني أو خالفوه فهم حيومو  حوله وينسجو  على غرزه

فأمور أمهها ا  الشيخ خاض   مسزائل علميزة   " علميًا" أما ما يؤخذ على الشيخ
، "اإلميا "ها مسمى خطرية وشائكة ومل يكن من أهلها، ومل يستوعبها من مصادرها وأمه

فالشيخ كا  يردد عبارات السلف؛ كاإلميا  قول وعمل، ولكن مل يكن يفهزم دقائقهزا   
اخلطرية، واليت يفترق فيها أهل السنة عن مرجئة الفقهاء، وهذا األمر جعل الشيخ يطلزق  
ا أحكامًا خطرية هلا آثارها على واقع املسلمني مثل مسائل الردة واحلكم مبا أنال اهلل، ومز 
يترتب عليهما من اجلهاد وأحكامه، فالشيخ   هذه األبواب مل يكن على غرز السزلف،  
والشيخ كا  ضعيفًا   الفقه إال ما كا  خيوض فيه من مسائل يناظر فيها املذهبني من أهل 
بلده، ولذلك فال عجب أ  يفيت   مسائل على خالف اإلمجاع اليقيين وهو ال يشزعر،  

 .صول فواضح اما أوقعه   املتناقضات والغرائب   املسائلوأما ضعف الشيخ   األ

ولعل أخطر ما وقع فيه الشيخ هو كالمه   النوازل العامة إذ أ  ضزعفه   الفقزه   
وأصوله وعدم مترسه فيهما جعل آراءه عرضة لإلستنكار، وهي حبق ال ير  فيها الفقيه أو 

 .األصويل مسات الصواب والتوفيق

اجلرح والتعديل   املنهج العلمي فحسب دو  غريمهزا مزن    حسيب هنا أ  أسجل
اجلوانب األخر ، سواء كانت تتعلق بأسلوب الدعوة أو الكتابة أوالسلو  اإلجتمزاعي  

 .العام فهذه أمور حتتاج إىل كتاب خاص

*     *     * 
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 فماذا تقول عن الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل؟ :السؤال

 :اجلواب

شيخ عبد العايا بن باز تقديرًا   قليب ألثره وجهوده   نصرة اإلسزالم  احلق أ  لل  
واملسلمني وأنا أردد دائمًا بأنه لو قيل إ  للشيخ يدًا على كل طالب علم فال أظن ا  هذا 

 . يبعد عن الصواب

الشيخ عبد العايا إمام   الفقه وال شك وأظن أ  ال أحد كا  مبرتبته يوم أ  كا   
 مسائل املناسك، وهو الرجل الذي عا  ومهه أ  يقدم يد العو  لكل داعية حيًا خاصة  

بال تفريق، ولكل جهاد، ولكل جتمع إسالمي، ولألسف إ  بعض التنظيمزات كانزت   
تقتات منه وتسب عليه، وهو كا  يعلم ذلك ويصله أخبار هؤالء فال يتزردد، وإ  مزن   

ية   املدينة املنورة واليت عادت اليزوم  حسنات الشيخ املشهودة هو إنشاء اجلامعة اإلسالم
لكن سزقطة  . يبابًا لألسف، لكنها كانت سببًا لرفد الدعوة اإلسالمية بدعاة   كل البالد

الشيخ الكرب  هي دخوله   طاعة آل سعود وتلبسه لوظائفهم، وعدم بصزريته بسزبيل   
 .اجملرمني، اما أوقع الشيخ   ماالق تتعلق باألمة أمجع

على الدعوة والدعاة علميًا ودعمًا، وفضله على الكتزاب اإلسزالمي،    فضل الشيخ
وكذا فضله على اجلهاد  مواطن عدة ال ينكرها إال جاهل أو حاسد، لكزن دخولزه     
طاعة سلطا  آل سعود الطاغويت أفسد عليه الكثري من احلسنات، والرجل اليوم بني يدي 

ج لدفاعنا، لكن العلم يأىب أ  ننسزى أ   كرمي و له حسنات كاجلبال تدافع عنه وال حيتا
 .دخول أمثاله   طاعة الطواغيت جّر على االمة الكثري من البالء

غفر اهلل ملشاخينا ضعفهم مبسائل اجلاهلية املعاصرة، وقلة بصرهم بسبيل اجملرمني جعل 
 أمتنا تدفع الكثري من الدماء والثروات، وضيع الكثري من دين األمة حيث جعلزها تابعزة  

 .للشيطا  وجنده والكثري منهم ال يشعرو 

*     *     * 
 ماذا تقول عن الشيخ سفر اووايل؟ :السؤال

 :اجلواب
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ما أقوله عن الشيخ سفر احلوايل رمبا يكو  قليل اجلدو    احلكم عليه، أل  مزاًء   
كثريًا جر  حتت اجلسر بعد أحداث أيلول ضد أمريكا، وبعد غاو أمريكزا ألفغانسزتا    

عراق، وقد تغريت اخلارطة بعدوتيها الدنيا والقصو ، واختلطزت الصزفوف، وقزد    وال
وصلين بعض ما يقوله   قضايا اجلهاد ورجاله فرأيت فيه نكوصًا عن اخلري وطائفة احلق، 
وقد رأيت لبعض اإلخوا  مقاالت شديدة فيه تتعلق بسلوكه ضزد اجملاهزدين مواطزأة    

كله فإين أتوقف عند ما أعلم وأتوثق، فالرجزل   لطاغوت آل سعود   اجلايرة، ومع هذا
وجاء صزغري     -وهو رسالة ماجستري-أول معرفيت العلمية به من خالل كتابه العلمانية

موقف األشاعرة من مسائل اإلعتقاد، والرجل فيهما أبا  عن عقل كبري،   جاء كتزاب  
لوعي   هذه األمزة، ّ   فأكد ما عليه من تأهله ليكو  من محلة ا -ظاهرة اإلرجاء-املمتع

ما قفا به مع من يقال هلم مشايخ الصحوة   اجلايرة خطوة متقدمة ضد طاغوت اجلايرة 
وخاصة بعد حرب اخلليج االوىل عندما غات أمريكا اخلليج لطرد صدام حسزني مزن   
الكويت، وقد سجن سفر ملوقفه اإلمياين هذا ووقف الشباب اجملاهد معه، لكن الظاهر أ  

 .نام اإلسالم خطوة مل يستطعها فصار منه ما صار فوقف أو تراجع ذروة س

أمتىن أ  أمجع ما قال هو عن نوازل العصر وما قيل فيه ألطمئن أنا قبزل غزريي     
 .احلكم عليه

*     *     * 
 فماذا عن الشيخ سلمان العودة؟  :السؤال

 :اجلواب

شيخ سزلما  العزودة، وإ    ما قلته عن الشيخ سفر   اجلملة يصلح أ  يقال عن ال 
كنت قد أطلعت على بعض لقاءاته التلفايونية اليت يفصح فيها عن نفسه فلم أمحد له مزا  
قال بل أبا  عن عرج فكري قصر به عن مقام لقب مشايخ الصحوة الزذي محلزه هزو    

 .وغريه

 :وقبل أ  أفارق القول عن هذين الشيخني فأقول

فزيهم ضزعف بطبيعزة املعركزة      -ريب إالمن رحم–إين ما زلت أر  أ  املشايخ 
وأدواهتا، وهم أقصى ما يفعلو  أ  يقرؤوا التصرحيات، وجيمعو  البيانات من الصزحف  

. أ  هنا  مؤامرة علزى أمتنزا  : العاملية،   خيرجو  بالنتيجة اليت يعرفها العوام قبل القادة
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أقوال أصزحاهبا، لكزن   والفرق بينهم وبني عوام األمة   هذا أهنم أثبتوا هذه املؤامرة من 
فماذا بعد؟ يقولو  حكامنا عمالء وخونة، وأعزداؤنا يكيزدو  الليزل    : السؤال الكبري

هؤالء املشايخ   احلقيقة جيهلو  اجلهاد وحقيقته، هو ! والنهار، وهذا جيد، لكن ما احلل؟
جمرد شيء مجايل يصلح للشعر، ويصلح للخطب الناجحة، لكنهم ال يعرفونه على حقيقته،  
هم رمبا مدحوه حني يكو  بعيدًا عنهم، فال حيسو  بوهجه وال ناره وال عنائه، إمنا تصل 
إليهم منه األخبار اجلميلة؛ شهداء بكرامات، وشجاعة فتيا ، وأمل أعداء، لكن حني يصل 
إليهم فال يرو  فيه إال اخلراب، وكأ  اجلهاد   أفغانستا  مل حيزول البلزد مزن قبزل     

إىل أرض يباب وبور، وكأ  جهاد أهل فلسطني مل يفقدهم األحبزة  السوفيات وعمالئهم 
ومل يسجن شباهبم ونساءهم وفتياهنم، فهم يريدو  جهادًا مجيالً ؛ أي أخبزار اجملاهزدين   
بعيدًا عنهم، فإ  اقترب منهم ردوه بدعو  املصلحة، أو كادوه بأ  غريه أوىل منزه   رد  

لنفسية أنا أفهمها متامًا فهي علة العلزل    عمالة حكامنا وبطش الشرق والغرب، وهذه ا
مشاخينا، فهم ال يريدو  أ  يتحولوا إىل قادة عسكريني ألهنم يعتقدو  أ  إنشاء مركزا  

ماذا بعزد أيهزا   : لكنين أكرر. حبث ملتابعة تصرحيات اخلصوم أهنم متآمرو  أجد  وأنفع
صحايب اجملاهزد املقاتزل،   حنن حبق حباجة إىل املسلم ال: أخي الكرمي!  الشيوخ األفاضل؟

 .ومعاهد العلم وحلقات الدرس ال هتتم هبذا البناء إال ما كا    أفغانستا 

*     *     * 
كيف ترى مجاعة اإلخوان املسلمني؟ طريقة العمل واملنهج وأثر ذلاك   :السؤال

 على الواقع اإلسالمي؟

 :اجلواب

غة فلزن أسزتطيع أ  أو    يا أستاذي هذا سؤال كبري حقًا، ومهما أوتيت من البال 
الكالم على هذه اجلماعة واحلكم عليها، وأنت قد رأيت أ  الدكتور أمين الظزواهري    
كتابه عنهم مل يستوف إال أ  تابع خطًا واحدًا من نسج اجلماعة، فالقول فيهم أكرب مزن  
 هذه الورقات، لكن سأحاول أ  أمجع بعض الشتات واخليوط، أقول بعضها ورمبا القليزل 

 :منها

ابتداًء أيها األخ احلبيب أنا مع عدوة اإلسالم مهما كا  بدعيًا أو ناقصًا ضد عزدوة  
اجلاهلية، وأمحد   قليب ولساين كل من وقف مع اإلسالم ضد الكفر واجلاهلية، وأنزا    
هذا أقتدي بالسلف حيث كانوا ينسبو  ألهل الفضل فضلهم،  ولكن ال مينعهم هذا مزن  



 

 (8) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

و بدعة أو فسق، فبالعدل قامزت السزموات واألرض، واإلخزوا     جرح من به جرح أ
املسلمو  فيهم خري، وكلما كا  املرء فيهم بعيدًا عن القيادة و  أسفل السلم كا  أسلم 
وأقرب إىل اخلري، والعكس صحيح، هذا   اجلملة، ولكن فيهم احنراف وبدعة وجهزل،  

اهاهتا العامة، ال من خزالل أفزراد أو   واجلماعات إمنا حيكم عليها من خالل قياداهتا، واجت
قواعد، ولذلك فهذه اجلماعة حتولت مع الامن إىل مؤسسة حتاول اإلحتفزا  مبكاسزبها   

وهي مكاسب   احلقيقة لقيادهتا، وارتبط الكثري من قواعدها باجلماعزة مزن   . التنظيمية
ادهزا الزذين   خالل املؤسسة ال من خالل اإلعتقاد واألفكار فقط، ولذلك قد جتد من افر

فيهم نوع علم وإنصاف وعقل ينتقدو  اجلماعة أشد امن هو من خارجهزا ولكنزهم ال   
يستطيعو  اإلنفكا  من التنظيم، واجتاه اجلماعة العام إمنا هو سلو  سياسي حيوي ضزعفًا  
  اجلوانب التربوية  والتعليمية، وحىت هذه اجلوانب إمنا متارس من أجل خدمة تكزريس  

لو  السياسي هو سلو  مبين على الرؤ  الفكرية اخلاصة للقادة وال عالقزة  التنظيم، والس
" الرأي"له بالشرع إال   طوره الثاين أو الثالث، أي بعد أ  تتبىن الفكرة الذاتية والذي هو

مبفهوم السلف،  ُيذهب بعدها إىل البحث عن الدليل الشرعي، و  مرات عدة يكو  هذا 
الرؤية الشخصية للرواية دو  حتقيق فقهي يعرف بني العلمزاء،  الدليل مبين على األذواق و

واجلماعة قلما يوجد فيها العلماء احملققو  بل هم مثقفو    أغلبهم، وإ  وجزد بعزض   
واليت مآالهتا هي الضالل واإلحنراف كما  -كل جمتهد مصيب-العلماء فهم يؤمنو  بقاعدة

 .قال السلف 

تطيع أ  تر  جتلياهتا الواضحة   الواقع، أل  بعض اجلماعة بوصفها تيارًا سياسيًا تس
األمراض واإلحنرافات ال ميكن معرفة درجة خطورهتا إال   أطوارها النهائية، واحنرافزات  

 .اإلخوا  جتلت   أفغانستا  والعراق وقبل ذلك   اجلاائر

وهو عضزو   تنظزيم اإلخزوا     –  أفغانستا  وقف اجملرم سياف عبد الرسول 
مع أمريكا ضد طالبا ، ال لشيء إال أ  مدرسة طالبا  ليسزت علزى    -مني الدويلاملسل

طريقة اإلخوا  املسلمني، وكنت أتوقع أ  يكو  هذا العمل الكفري والردة الصرحية مزن  
سياف سببًا لرباءة اإلخوا  املسلمني منه، لكن الواقع كا  مؤملًا فهم مزازالوا وإىل اليزوم   

م العامة، وكذلك جتلت صورهتم   العراق مزن خزالل مزا    يضعو  توقيعه على بياناهت
فهم أعضاء   جلنة برمير االمريكي، وهم وزراء   حكومزة   -احلاب اإلسالمي-يسمى

اجلعفري   املالكي، وهي حكومة كافرة عميلة، وهم ضد اجملاهدين   العراق، بل ضزد  
حلكومة املرتزدة العميلزة   الوطنية الصادقة، حىت أهنم يعادو  كل من وقف ضد امريكا وا

كالشيخ حارث الضاري حفظه اهلل، وأنت تستطيع أ  تر  ميااهنم البدعي مزن خزالل   
مظاهرة خرجت   األرد  للتنديد حبكومة املالكي، فجعل الناس يهتفو  ضزد رموزهزا   



 

 (9) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

استنكر قزادة اإلخزوا      -حىت إذا وصلوا لطارق اهلامشي، وهو مبرتبة املالكي وال فرق
هزذه هزي امارسزاهتم الفكريزة     . هذه اهلتافات ضده وهجموا على خمالفيهم املظاهرة

 .والسلوكية   اجتاههم السياسي

العامل اإلسالمي راقب اإلخوا  املسلمني   اجلاائر حتت قيادة حمفزو  النحنزاح،   
وبالرغم أ  اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ سلكت اخلط اإلخواين   العمل السياسي بزدخوهلم  

سي دميقراطي إال أ  اإلخوا  حاربوهم، وملا كا  اخليزار بزني احلكومزة    كحاب سيا
العلمانية وجبهة اإلنقاذ إحناز النحناح للحكومة، وملا صار اخليار بني احلكومة واجملاهزدين  
اختار اإلخوا  احلكومة، وجتربة اإلخوا    اجلاائر لطخة سوداء   جبينهم وهم ال حيبو  

 .فتح ملفاهتا لألسف

هي التجليات النهائية للسلو  والوعي السياسي جلماعة اإلخوا ، وأما أقصى ما هذه 
يرجى منهم إ  مسح هلم بالوصول إىل احلكم أ  يكونوا كحاب العدالة والتنمية التركي؛ 
حتالف مع الغرب، وعالقة وثيقة بإسرائيل، وبراغماتية خالية مزن أي قزيم إسزالمية أو    

دهتم املصريني باستعدادهم إلقامة عالقزة مزع الدولزة    إميانية، وقد صرح أحدهم من قا
 .اليهودية

 :ماذا بقي إذًا   هذه اجلماعة

أنا أحب اجلماعة   وقت التضييق عليها ومنعها من العمزل عالنيزة، ألين رأيزت    
امارستهم حينئذ، فهم يهتمو  بالتربية والتثقيف، ويتحدثو  عن اجلهاد، وخيرجو  ملفات 

ل اهلل وتقريراهتا العلمية، لكن ما ا  تفتح هلم أبواب مأذو  هلا من قبزل  احلكم بغري ما أنا
اجلاهلية حىت تتساقط هذه العباءات ويبدأ التحول إىل حاب سياسي حيمل صزبغة دينيزة   

 .رقيقة

يكفيين   الكالم عن اإلخوا  املسلمني هذا اخليط الرفيع وإ  كزا  هزو اخلزط    
 .الرئيسي فيهم

*     *     * 
بالنسبة وماس؛ كيف تقرأ قرارها بعدم اعتبارها غزة إمارة إساالمية    :السؤال

 على غرار حركة طالبان؟



 

 (10) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

 :اجلواب

هذا اإلحنراف العميق   داخل كل التنظيمات اليت تنسج نفسزها علزى طريقزة     
اإلخوا  املسلمني أصاب محاس، وهي منهم، وقد قلت لك سابقًا أنا أحب اإلخوا  وقت 

هنم يوضعو  أمام اختيار واحد وهواإلختيار الشرعي، ومحاس أمام دولة التضييق عليهم أل
يهود ليس هلم إال خيار اجلهاد،  وللذكر فليس هذا اختصاصًا حبماس ، فكل التنظيمزات  
الفلسطينية تبنت خيار املقاومة، واإلسالمية تقول اجلهاد، ولذلك ال فضل حلماس   هذا 

ها األمة ألهنا جعلت املعركة إسزالمية، ال كبقيزة   اإلختيار، ولكن حنن حنب محاس وأحبت
التنظيمات العلمانية، ومع محاس اجلهاد اإلسالمي، ولكن السلو  السياسي لإلخوا  هزو  
نفسه الذي متارسه محاس، فهي لألسف قد ربطت نفسها بقو  غري إسالمية، وجعلزت  

نا اجلماعزات حيكزم   أ -بار  اهلل فيك-وأنا أذكر .نفسها ضمن لعبة املصاحل   املنطقة
عليها من خالل قادهتا ال غريهم، ومن خالل إجتاههم العام، واملراقب اليوم حلماس يراهزا  
  نفس السياق اإلخواين، مع اإلعتذار لكل الشهداء منزهاوكل الصزادقني   دينزهم    

 .وجهادهم فيها، لكن هذا هو الواقع، والكذب حرام وال شك 

عية الدخول   اإلنتخابات حتت سقف إتفاقيزة  محاس حرمت   البداية بفتو  شر
أوسلو اخليانية اجملرمة،   دخلوا اإلنتخابات وجنحوا بإنشاء حكومة حتت هزذا السزقف   
اخلبيث، وكأمنا كا  من ضياع جهودهم بعيدًا عن اجلهاد، والقصة معروفة، وكزا  مزا   

يها وخانوا أمانة كا  من استيالئهم على غاة وهي فرصة ربانية أعطيت هلم لكن فشلوا ف
 .الدين والشرع

قطاع غاة صار حتت أيديهم دو  أي إلتاام دويل، ودو  سقف أوسلو، ودو  مّنزة  
من أحد وبال إلتاام حايب ضمن لعبة الدميقراطية الكافرة فماهو الواجب الشرعي حينئذ لو 

أكزرب   هو احلكم بالشرع وإعالهنا إمارة إسالمية، وغاة وال شك: كانوا يعقلو ؟ اجلواب
من املدينة املنورة اليت بدأت فيها دولة اإلسالم األوىل، وهبذا اإلعال  حتمِّل محاس األمزة  
اإلسالمية   غاة نتائج وضريبة الرباءة من الطاغوت، وهم حينئذ وال شك سيحصل هلم 
بدر كما ستحصل هلم أحد، وستحصل هلم اخلندق، بل رمبا صاروا إىل األخدود، ولكزن  

ولكن محاس خانت دين اهلل، وخانت أمانزة اهلل،  : إميانية صرحية يومذا  ستكو  معركة 
حنن لن حنكم غاة بالشرع بل بالقانو ،  :وفرطت   دماء الشهداء، بل إ  أحد قادهتا قال

فهل ((. أبو ماز )) وهم ما زالوا إىل اآل  يعلنو  إعترافهم بقيادة اجملرم املرتد حممود عباس
هذه جاهلية صرحية ال إسالم فيها، وكل عذر يزأتو   : ؟ اجلوابهذا من اإلسالم   شيء



 

 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

به يستطيع أي طاغوت معاصر أ  يقوله اليوم ليعتذر به عن تركها حلكم مبزا أنزال اهلل   
 .وتركه اجلهاد   سبيل اهلل

، وترتفع   أعني الناس بسبب -فيما أحسب  –لقد كانت محاس ترتفع   عني اهلل 
البة   احلق، ولكن أقوهلا وملئي حا  أ  محزاس فشزلت     الشهداء والتضحيات والص

معركة اإلميا  الكرب ، ومل تتجاوزالعقبة، ولن خيرجوا من هذه املرحلة اليوم بانتصزار وال  
برفعة وال بفخار، بل سيكو  هذا اإلمتحا  دلياًل على أهنزم ال يسزتحقو  اخلالفزة      

وجعلنا منهم أئمة يهدو  بأمرنا ملزا صزربوا   )) األرض، وال اإلمامة اليت وعدها اهلل بقوله
 ((.وكانوا بآياتنا يوقنو  

أنا أقول هذا الكالم وأنا حميط مبعاذيرهم وحججهم الواهية، ولكن أقول لكل مسلم 
قل لن يزنفعكم  :)) إ  ضريبة اجلاهلية أشد وأشقى من ضريبة املوت   سبيل اهلل: صادق

وإ  املصاحل الزيت تاعمزو    (( ًا ال متتعو  إال قلياًلالفرار إ  فررمت من املوت أو القتل وإذ
حتقيقها بتر  احلكم مبا أنال اهلل وإعال  قطاع غاة إمار ةإسالمية ستعود وبزااًل علزيكم   
وعلى املسلمني حتت إمركتم والتاريخ سيشهد على ماأقوله هنا وهو احلكم بيننا وبني كل 

 .من يتخلى عن احلق مقابل الوهم اخلادع

ارت طالبا  طريق الشهادة، أعلنتها إمارة إسزالمية، وحتملزت التكزاليف    لقد اخت
وأعذرت إىل اهلل، فهذا وسعنا، وهذه طاقتنا، وذهبت طالبا ، لكنها ذهبت نقية   معركة 
إميانية هي كحذو القذة بالقذة مع خرب اهلل تعاىل   أهل األخدود كما   سورة املعارج، 

هنا وعدا ؛ وعد اهلل ووعد بزو ، وأنزا أثزق    : " ية اجمليدةوقال املال عمر كلمته اإلميان
 .واأليام قادمة وسري  الناس ملن العاقبة بني الفريقني" بوعداهلل

*     *     * 
 كيف ترى شيخ األزهر سيد طنطاوي اليوم؟ :السؤال

 :اجلواب 

والشهامة، رجل ساقط بكل املعايري األخالقية واإلميانية والعلمية، بل مبعايري الرجولة  
: فهو رجل خسيس، وال أجد   نفسي نشاطًا أ  أقول فيه إال ما قال اهلل تعاىل   أمثاله 

". إ  الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلد  الشيطا  سول هلم وأملى هلم" 
 وإ  األزهر الذي هو منارة العلم ومأو  العلماء ومأسدة الرجال على مر التاريخ ليعزاين 
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الظلم والقهر أ  يسلطوا عليه هذا الرجل، لكن مشيخة األزهر تعني من قبل الطزاغوت  
املصري منذ قرار اجملرم اهلالك   جهنم مجال عبد الناصر، وها هنا أسجل واجبًا إميانيزًا  
على علماء األزهر أ  يعلنوا براءهتم من هذا الساقط اخلسيس سيد طنطاوي وأ  يوجدوا 

يدًاعنه وعن سلطته، وقد كانت جبهة علماء األزهر وما زالت طريقزًا  ألنفسهم كيانًا بع
 .إلعال  األعذار إىل اهلل 

أناأتكلم هذا احلكم على هذا الرجل لظين أ  املسلم الذي يتابع الفتاو  والتصرفات 
من قبل هذا الرجل لن يستغرب ما أقول أل  أدلة هذااحلكم ال يستوعبها جملد واحد بزل  

تب  لكن لو افترضت أ  هنا  مثة قارئ غري متابع فرمبا طلب مين بعزض  جملدات من الك
 .األمثلة اليت ميارسها هذا الذي يقال له شيخ األزهر

فهو يعلن أكثرمن مرة أنه جمرد موظف   احلكومة املصرية، فهويتكلم مبزا تتبنزاه   
عليزه كشزهادات    احلكومة ال ما يعلمه من دين اهلل تعاىل،   إّ  الرجل أحّل الربا اجملمع

اإلستثمار، بل أحّل الفائدة البنكية دو  مواربة أو تأويل، وأما مواقفه من نوازل األمة فهي 
فلرياجع القارئ موقفه من قضايا الصزور الزيت   . تعرب عن حكمي عليه بالسقوط واخلسة

 تسيئ إىل حبيب رب العاملني حممد صلى اهلل عليه وسلم، وكذا إستقباله حلاخامات اليهود
الذي رفض رئيس األقباط شنودة أ  يستقبلهم ألهنم جمرمو  مغتصبو  لفلسطني، وكزذا  
موقفه   تأييد حرب أمريكا ضد العراق بقيادة بو  اإلبن وقبلها األب، وغريها الكثري اما 

 .تضيق به هذا الورقات   لقاء صحفي

*     *     * 
ت اجلماعة اإلسالمية يف منذ فترة وحنن نسمع عن املراجعات كمراجعا :السؤال 

كياف  . وما شابه ذلك( فضل)مصر، وكذا ما مسي بترشيد اجلهاد للدكتور سيد إمام
 ترى هذه الظاهرة؟ وهل هي مراجعات من وجهة نظرك أم غري ذلك؟

 :اجلواب 

إبتداًء أخي العايا أريد أ  أقرر مسألة، وهي أ  الرأي خيطئ ويصيب، وذلك قزال  
ا نقول اليوم قواًل نرجع عنه بعد غد،، فتحول املرء مزن رأي إىل  رمب: أبو حنيفة رمحه اهلل

غريه ليس معيبًا   ذاته، بل هو امدوح إ  كا  من اخلطأ للصواب، وهو امزدوح ألنزه   
حيمل معىن اإلخالص   طلب احلق، وكذا أل  فاعله شجاع وال شك، هذا املدح إلعال  
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لو بدأت بصنيع اجلماعة اإلسالمية املصرية التراجع مفقود   الصورتني اللتني ذكرهتما، و
 .لرأينا إهنيارًا للقليل الذي عندهم من احلق، ولرأينا كذلك سقطة أخالقية

بإعال  اهلدنة، وهذا أمزر ميزداين ال   ( ال املراجعات)بدأت اجلماعة أمر التراجعات 
نهج الزذي محلزوه   عالقة له باملنهج وال بالفكر،   أبانوا عن الواقع بأنه تراجع تام عن امل

سابقًا، وهذا التمهيد هو أول سقوط أخالقي، ألهنم أرادوا أ  خيففوا الصدمة اليت انتزهوا  
إليها، وهذا فقدا  لعامل اإلخالص   طلب احلق، وفقدا  للشجاعة كزذلك، ّ  رأينزا   
النهاية وهي الرباءة من تارخيهم كله والتراجع عن املنهج كله، حىت انتهوا إلىزأ  قاتزل   

 .لسادات خمطئ معذور لتأوله، واملقتول مات مظلومًا بريئًاا

واهلل –عندما مسعت بأمر األحباث العلمية اليت انتهوا إليها وأهنا مراجعات قلت لنفسي 
سأقرأها بعناية، وظننت أنا ما سيكو  فيها هو دخول   القضية الزيت حتملزها    -يشهد

أل  القوم هم أقزرب النزاس هلزذه     مجاعات اجلهاد ضد الطواغيت من أبواهبا الصحيحة
اجلماعات؛ أقول أقرب، ألين منذ أ  وعيت على هذا الطريق وآمنت بزه و أنزا أعتزرب    
اجلماعة اإلسالمية املصرية مجاعة حسبة فحسب، وكا  هذا الرأي يغضب األصدقاء قبل 

فقط، غريهم، وملا قرأت هذه املراجعات وإذا هي أحباث ال تايد عن مستو  طلبة الثانوية 
 -سواء مبستواها األصويل أو البحثي، بل واملراجع اليت اعتمدت عليها، وأنا الأصدق أبدًا

بل أكذب وبصراحة أل  هذه الكتيبات ال جتهد طالب علم شرعي   مستواه األول شهرًا 
كاماًل، والشهر كثري، وأما ما فيها من أحكام جديدة فهي تكريس ملفهوم اجلماعة بزأهنم  

 . ولكن بالنكوص عن احلسبة كليًا ما دامت تصطدم باحلكومات مجاعة حسبة،

هذه هي خالصة مراجعاهتم   كتبهم، أما واقعهم فإين ال أظزن أ  أحزدًا حيتزرم    
سلوكهم السياسي هذه األيام، فإ  نفاقهم حلاكم مصر صدم حىت اإلخزوا  املسزلمني   

دولة هو مقال   صحيفة، أنفسهم، بل صدم بعض الكتبة الذين يرو  أقسى ما جتابه به ال
ومع ذلك مل يتحمل هؤالء هذا النفاق للنظام، فقد جعلوا أنفسهم برسم اإلجيار لألنظمزة  
الطاغوتية،فلم يأنفوا بأ  يعرضوا على نظام آل سعود أ  يسزتأجرهم لضزرب التيزار    
ت اجلهادي   اجلايرة، وحنن اليوم ال نر  هلم أي تصريح أو بيا  إال إذاكا  ضد اجلماعا

اإلسالمية ومع األنظمة، ولذلك انتقدوا محاس   مناكفتها للسلطة الفلسزطينية، وأمزا   
بياناهتم ضد اجلماعات اجملاهدة فهي األكثر صراخًا   هذا، فهذه هي التراجعات، هنايتها 
فقدا  العلم واألخالق ورفع برقع احلياء فحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وقد ذكرت مرة وأنزا  

ن أين شرعت   تقومي كتيباهتم اليت مسوها باملراجعات ولكزن سزبقتين     خارج السج
ولعلي ال أفشي سرّا أ  أخرب املسلمني هبذا اخلزرب،  . احلكومة اإلجنلياية باإلعتقال والسجن
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زاروين   السجن، وعلمزت  ( 5MI)وهو أ  ضابطني من املخابرات اإلجنلياية الداخلية
ل أنا على ما كنت عليه أم أ  لوثة املراجعزات قزد   ه: بعدها أهنم جاؤوا لتقييم أفكاري

أصابتين، و  هذا اللقاء أحضر املسؤول األمين كتيبات اجلماعة هذه ووضعها بني يزدي  
 :لري  موقفي منها فلما نظرت إىل عناوينها رميتها إىل صدره وقلت له كلمزة واحزدة  

 .اجلهاد   سبيل اهلل جتاوز هذه السقطات

د املاعوم الذي قّدمه الدكتور سيد إمام، فاحلق أين قرأت بعزض  أما بالنسبة للترشي
فقراته ال كلها، لكن قرأت خالصة أفكار الرجل ونواياه وأسلوبه   حواره مع جريزدة  
احلياة الذي أجراه الصحفي املصري حممد صالح، فهالين قلة أخالق هذه الرجل وتبجحه، 

اجلهاد، وقد صدمت من رجل شّم رائحة  بل وكذبه الصريح حىت أنه تربأ من قيادة مجاعة
العلم ولو للحظات كيف ينال رأيه منالة الكتاب والسنة، وأ  الردعليزه رد علزى اهلل   
ورسوله، يقول هذا ويذهب أبعد من ذلك حني جيعل ما فيه إخوانه السابقني من البالء هو 

. د ال العلم فقطبسبب دعائه عليهم، تاكية للنفس اليستطعيها إال رجل فقد العقل والرش
أما موضوعها العلمي فالرجل مل يأت جبديد إمنا اجتّر ما كا  هو نفسه يرد عليه يزوم أ   

 .كا  من مجاعة اجلهاد

وها هنا أنا أسجل رأيي   كتاب عبد القادر بن عبد العايا وهو اجلزامعي طلزب   
ين كتبت عليزه  العلم الشريف وهو رأي يعرفه إخواين مين قبل إحنرافاته األخرية، ذلك أل

ردًا طوياًل ال أدري اآل  أين مستقره بعد هذه احملنة، وقد كنت شديدًا عليه ملا أر  مزن  
تبجحه العلمي حني يرد على كبار أهل العلم دو  أ  يفهم كالمهم، وكا  اإلخوة يومها 

انظروا إىل اجلاء األول : ينصحوين بترقيق العبارة معه، ومل أكن ألفعل، وكنت أقول هلم 
هل ترونه إال مسروقًا من كتاب العلم   إحيزاء علزوم    -وهو قسم العلم–من الكتاب 

الدين، إذ أخذ األبواب والفصول واملواضيع وما فيها إال أنه زاد فيها ما قاله ابن تيميزة و  
ابن القيم أو غريمها، وهو مير على السقطات الكبرية من كالم الغاايل فال يفهم وجههزا،  

هل العلم ما ال يفهمه، هذا رأيي يومها   الرجل من جهة علمية، وأمزا  ويرد على بعض أ
مقدمته   اجلامع ضد مجاعة اجلهاد فقد أبانت عن شخصية مريضة تضع نفسها دومًا   

 .مرتبة احلقيقة املطلقة

هذا واقع هذه املراجعات والترشيد من جهة علمية وأخالقية، أما نتيجتها فالسزؤال  
من ختدمو    هذه اجلهاالت ؟ هل ختزدمو  اإلسزالم    :على أعقاهبم هلؤالء الناكصني 

 .واجملاهدين أم ختدمو  أعداءهم؟
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هب أ  الشباب املسلم استمع لسيد إمام هذا وتر  اجلهاد   العزراق وأفغانسزتا    
 وفلسطني حتت دعو  عدم القدرة فما هي النتيجة يا هذا؟

األمل   فلسطني مفقود من إقامة دولة وهب أ  الشباب اجملاهد   فلسطني اقتنع أ  
 فمن سريقص فرحًا هبا يومذا ؟ -كما يقول هذا اجلاهل –إسالمية فيها 

  احلقيقة هؤالء جمرمو  ال غري، ومن اخلطأ أ  نتعامل معهم كطلبة علزم تغزريت   
 .أفكارهم كما حيلو هلم أ  يطالبونا بذلك 

مريكي أو يهودي، ولكن حبمد اهلل إ  صنائعهم أشد على أمتنا من مائة ألف جندي أ
ومن يرتد مزنكم عزن دينزه    "  :هذا هو دين اهلل وهو حاميه وناصره واهلل يقول: تعاىل

فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني، أعاة على الكافرين جياهزددو     
 –" سزع علزيم   سبيل اهلل وال خيافو  لومة الئم ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشزاء واهلل وا 

 . -النساء

وهؤالء   احلقيقة أذلة على الكافرين فجرة على اجملاهدين، فليهنؤوا إذًا بزذلك إ   
كا    املعصية هناء، ولعل من غرابة هؤالء أ  اهلداية مل تقع علزيهم إال   السزجو    

د لئال الذي مل يسلم وهو   القي -الصحايب اجلليل -وبسبب البالء، فهال كانوا كأيب مثامة
يظن أ  إسالمه جبنًا وجاعًا، فلما أطلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أساره، ذهزب  

 .فاغتسل وأسلم

جعلوا فتنزة النزاس    :واقع هؤالء يدل ما قاله تعاىل   سورة العنكبوت عن أمثاهلم
 .كعذاب اهلل

*     *     * 
اف الصحفي الان  مبناسبة ذكر اوكومة اإلجنليزية، فما هي قصة إختط :السؤال

جونسون يف غزة، ومطالبة مجاعة إسالمية هناك إطالق سراحك مقابل الصحفي؟ وهل 
 كان هناك مفاوضات من أجل ذلك؟

 :اجلواب
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أواًل أنا أشكر كل من له يد علي من إخواين سواء بالدعاء يل أو الوقوف معي أو مع 
ني ير  إخوانًا له يذكرونزه  أهلي أو الدفاع عين،وال شك أ  املرء ياداد ثباتًا وصالبة ح

من ال يشكر الناس ال يشزكر اهلل،   :ويدافعو  عنه، بل إ  النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
وأما قصزة  . فأنا أشكر كذلك بعض الكافرين ملناصرهتم يل، وأدعو هلم باهلداية لدين احلق
  حمور هزذه  هذا الصحفي فأنا مسعت هبا أواًل من خالل األخبار ومل خيطر ببايل أ  أكو

القضية حىت اتصلت يومًا يب احملامية غاريث بريس، لتخربين أهنا ستاورين غدًا من أجل أمر 
األمر يتعلق بالصحفي الن جونسو ، سزألتها مزن كلفزك     :هام، وقالت بعبارة قصرية

باألمر؟ ومن أخرب  بالقضية فأجابتين بإجابات قصرية ال تشفي، وملا كا  الغزد جزاءت   
أنه بعد أ  خرجت البارحة من احملكمة تقدم إليها رجال  وأهنمزا مزن    :ايلوقالت يل الت

وزارة اخلارجية الربيطانية وطلبا منها أنا يقوم أحد زبائنها وهو أبو قتادة بعمل نداء إنساين 
إلطالق الن جونسو ، وها هنا كنت قد نسيت أمرا صغريًا، وهوأ  هذه احملامية قد طلبت 

القصة أ  أسجل نداًء إنسانيًا بإطالق الصحفي جونسزو ، وأ   مين قبل أسبوع من هذه 
هي اليت طلبت منها هذا الطلب، فوافقت على الفور، إذ مل يكن لدي مزانع   BBCالز 

ابتداًء ضمن الشروط الشرعية اليت سجلتها لألخوة   قضية داعية السالم املسيحي كمرب، 
من وزارة اخلارجية الربيطانية، وأهنم قالوا ولكن ملا طلبت مين احملامية هذا الطلب وأنه جاء 

هلا أ  األخوة   غاة يطالبو  يب بدياًل عنه، حينها تغريت املعادلة، فإ  احلكومة الربيطانية 
لو طلبت مين أ  أخلع حذائي مقابل إطالق سراحي فلن أقبل، ّ  إ  أي نداء لألخوة هو 

األمر خيتلف هنا والبزّد أ    :هلا فقلت. خذال  هلم بغض النظر عن صواب الفعل أوخطئه
ووزارة اخلارجية، وبالفعل جزاءين منزدوب الزز     BBCأمسع كل األطراف ، الز  

BBC األمر بيد حكومتكم، وأنا لن أطلب طلبًا خاصزًا   :وشرح وجهة نظره، فقلت له
يب قط، فأحضر مسؤولني من وزارة اخلارجية إذ عندي عرض هلم يضمن إطزالق الزن   

أ  أي تصرف آخر مين لن جيدي نفعًا، بل سيفهم األخوة : له يومها جونسو ، وجامت
هذه مطالبنا ولزن نتخلزى   :   غاة أ  أبا قتادة قد ضغط عليه، فإما ميدحوين بأ  يقولوا

عنها وإما يذموين بأ  يطالبوا مطالب أخر  فالنتيجة ليسزت ملصزلحتكم   اجلهزتني،    
احلل الوحيد،   اليوم التزايل حضزر    أ  حتضر حكومتكم، وأعرض عليها طريق :واحلل

املسألة عندي ليس تسجيل نزداء إنسزاين    :شخصا  من وزارة اخلارجية فقلت هلم التايل
لألخوة   غاة، فهذا أمر قد وافقت عليه ابتداًء دو  مقابل، ولكن لتحقيق هدفكم البزّد  

غوانتنزامو إىل   إحضار اإلخوة الذين هلم عائالت هنا مزن  :أ  تدفعوا الثمن، وهو التايل
، وبشر الراوي العراقي، وعمر الدغيس اللييب، (أبو أنس) بريطانيا وعلى رأسهم مجيل البنا

وخالد الفزواز إىل   -وهو أنت يا أستاذي -وآخرو  ، وأ  توقفوا تسليم عادل عبد اجمليد
د كزا  ر . أمريكا وأ  حتاكموهم هنا، وأ  توقفوا تسليم املعتقلني من بالدكم إىل بالدهم

منويب وزارة اخلارجية أهنم ال يستطيعو  الرد اآل  ولكن سريجعو  إىل املركا للتشزاور،  
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أنك يا أبا قتادة رجل حمترم، وصاحب مواقف أخالقيزة وعاطفيزة    :وكا  من كالمهم
أنا أحتقركم، وليس ملثلكم أ  يتحزدث   :فلماذا ال تقوم بالنداء اإلنساين؟ رددت عليهم

سانية وال عن العواطف، وإين أشهد اهلل أين أتقاز من كالمكزم  عن األخالق وال عن اإلن
هذا، وكا  حاضرًا للقاء هذا حمامييت غاريث بريس وواحد من عائلة أيب مشالة مزن غزاة   

 .وهو مندوب اليب يب سي هنا  وكا  يترجم يل يومها

 .مطالبك يا أبا قتادة مرفوضة، وذلك عن طريق حمامييت :كا  ردهم   الغد

اإلجنلياي جيمل نداًء من والدي الزن جونسزو     BBCبعدها مندوب الز زارين 
أصدقك أين اآل  ال أستطيع أ  أخدمك   طلبك، ألنه كا  يلزح أ  أوجزه   : فقلت له

النداء، وقد شرحت له ولغريه مرارًا أ  هذا النداء لن يغري من الواقع شيئًا كما قد قلزت  
 .سابقًا

 BBCجارية عن طريق اإلنترنت   الزز    خالل هذه الفترة كانت مثة حوارات
وحمامييت وصلة ما مع اإلخوة   جيش اإلسالم   غاة، وكانت ترسل يل عزن طريزق   

تسمى يومها باسزم مسزتعار   ) احملامية غاريث بريس،ومن أغرب ما وصلين أ  شيخًا ما 
منصزفة     BBCقال يل كالمًا جاهاًل وفيه كذب، قزال إ  الزز   ( وأظن أين عرفته

اريرها، وإ  هذا الفعل من جيش اإلسالم جيعل هذه احملطة منحازة، ضحكت، ذلزك  تق
يظن أنه يتحدث مع رجل يعيش   الصحراء، ( وهو إمام مسجد مشهور)أل  هذا الشيخ 

إ  املخرج الشرعي إللاام جيش اإلسالم   إطالق الن جونسو  أ  تعلن أ  هذا  :  قال
، فأضحكين أخزر ؛ سزجني جيزري    ( سورة التوبةعماًل باآلية  ) الصحفي   جواري 

 .سجينًا، هذه سقطات الشيوخ وتلعبهم بدين اهلل حني تكو  هلم املصاحل واالهواء

ومرة  -  اليوم الثاين لرد وزارة اخلارجية على طلبايت نصحين األخ عادل عبد اجمليد
علزى اسزتعداد    وأنت حبق تتقن التوريط أ  أعلن   بيا  أين -أخر  هو أنت يا أستاذ

 .للذهاب إىل غاة مع وفد اليب يب سي وإحضار الن جونسو  ومل ترد احلكومة بشيء

ّ  تقدمت حمامييت للمحكمة العليا بطلب اإلفراج عين بكفالة، أل  جيش اإلسزالم  
أعلن مدة هنائية لتحقيق مطالبهم، وقالت لعل هذا يطيل املدة، وقد كا ، ولكن رفضزت  

  كا  ما كا  اما يعرفه الناس، وأما كواليس اإلفزراج عزن   . هذا احملكمة طلب اإلفراج
 .الصحفي فقد مسعت الكثري وقرأت الكثري لكن ال أعرف من األمر هذا إال ما يعرفه الناس



 

 (18) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

هذه هي قصيت مع هذه القضية، وقبل أ  أفارقها أسجل أمرًا مهمزًا، وهزو أي     
واين   جيش اإلسالم، وقد يكزو   مرات متعددة كنت أفكر بطريقة لرفع احلرج عن إخ

النداء اإلنساين سبياًل هلذا، لكن كا  رأي اإلخوة معي هنا   السجن على خالف ذلك، 
 .وأنا رجل أخضع للنصيحة واحلمد هلل حىت لو كنت على خالفها

األمر الذي هالين هو سقوط بعض قادة محاس   شتمي دو  معرفيت، فرجزل مزن   
إ  جزيش   :أ  امسه أمحد يوسف جاء   اليب يب سي ليقول مستشاري إمساعيل هنية أظن

سزتكتب شزهادهتم   )) اإلسالم يطالب بلصوص وقتلة، هكذا مسانا، وأنزا أقزول لزه    
 ((.ويسألو 

لقد استفدت الكثري من احلادثة مع اهنا جرت علّي بعض اإلرهاق، وقد اسزتخدمتها  
من السجن بالكفالة بعزد أ   احلكومة الربيطانية ضدي   احملكمة حني طالبت باخلروج 

ردت حمكمة النقض قرار احملكمة العليا تسليمي لألرد ، وإين إرهزايب وأحظزى بزدعم    
 .ولكن احلمد هلل ففيها من الفوائد ما اهلل به عليم . اإلرهابيني

 .أرجو أ  ال يكو  فاتين ما هو نافع اما أخرب به املسلمني   هذه احلادثة

*     *     * 
ما وقد ذكرت أن ضباطًا لألمن الداخلي قد زاروك وحتدثوا معك، مث أ   :السؤال
يف حادثة الصحفي الن جونسون كما ذكرهتا، فلو دعتك اوكومة الربيطانية  ما جرى

 للحوار فهل تقبل ذلك؟

 :اجلواب

احلوار كلمة هلا مدلوالت متعددة   املفهوم السياسي، فإ  البعض يستخدم كلمة   
نازالت، أو من أجل اإلعتراف بفرض األمر الواقع الذي يفرضه اآلخر، احلوار من أجل الت

فمثل هؤالء يقال عنهم معتدلو  ومؤمنو  باحلوار، وغري ذلك من املفاهيم امللغومة اليت ال 
أستطيعها ولكين أؤمن بالكلمة طريقًا حلل الكثري من املشكالت، بل هي األصل عنزدي  

أمسع لآلخر حىت هناية حججه ومطالبزه، وعنزدي    لفك اإلشتبا ، فأنا على استعداد أ 
اإلستعداد أ  أقدم لآلخر حقوقه كاملة غري منقوصة، لكن أؤمن أ  يل احلزق أ  أقزول   
أعتقادي كاماًل بال تقية او خداع لآلخر، كما أين أؤمن أ  من حقي أ  أبزني حقزوقي   

. دمات احلوار احلقيقيةهذه مق. كاملة اليت جيب على اآلخر أ  يقّر هبا، ويستعد أ  يقدمها



 

 (19) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

هنا  حق هلل أقوله بال غمغمة، ويبقى ثابتزًا  : جيب تفصيل احلقوق :بعد ذلك يأيت الواقع 
ال ميّس، هنا  حق لألمة وأنا لست خمواًل بالتنازل عنه وال احلديث حوله إال مزن جهزة   

واما يعرفه  إثباته وتقريره، وهنا  حق يل وملن يوكلين حبقه، فهنا يأيت اإلحسا  والتقريب،
عين القريب والبعيد أين ما دعيت يومًا ملناظرة وجلسة حوار إال وذهبت إليها، بزل إين    
مرات متعددة أذهب من غري دعوة، وأطرق الباب وأدخل، وقد كا  هذا   مرات سابقة 
مع احلكومة الربيطانية، ففي وقت مبكر طلبين ضابط أمن رفيع من األمن الداخلي   مبىن 

الدفاع وذهبت، وقلت له كل ما أؤمن به، حىت إنه طلب مين أ  ال أحرض ضزد   وزارة
احلكومة املغربية، أل  احلكومة املغربية شكت هلم أ  يل تأثريًا على بعض املغاربة هنا وهي 

وكزا    -لو كا  هنا  قرود   املغرب لثاروا على ملكهم :ختاف مين ومنهم، فقلت له 
فأنا آسف ليس هذا من مقدوري، وسألين هل تؤيد  –الثاين  يومها اهلالك الطاغية احلسن

إ  هنا  شبه إتفزاق بزني كزل     :العمل املسلح للتنظيمات اجلهادية   بريطانيا، فقلت
هل ميكزن  : وقال: اجلماعات أ  بريطانيا ليست أرضًا هلذا الفعل،   ذهب أكثر من هذا

ديزين ال يسزمح هبزذا،     :لزه أ  تبلغنا عن أي عمل تعرفه إذا كا  ضد بلدنا؟ فقلت 
وللذكرفقد كتب عين تقريرًا بعد هذه اجللسات أين إنسا  أحسن التفاهم واحلوار، وهذا 

ليثبتوا صليت باإلرهاب كما  1002التقرير قدمته املخابرات ضدي   سجين األول سنة 
 ياعمو ، مع أنه زعم يومها أ  هذه جلسة سرية ال يطلع عليها من جهتهم، وطالبين بأ 

وقعت على الرجل اخلطأ، فأنا يل إخوا  لن يبيتوا : تكو  سرية من جهيت كذلك فقلت له
الليلة حىت يعرفوا كل ماحدث   هذه اجللسات، فالقصد أنا أحاور علنًا وأحاور سزرًا،  
وليس للسر عندي فرق ملا هو   العلن، وقد دعيت يومًا جللسة مع العلمانيني والقزوميني  

أي رفزض  )   أكسفورد   جلسة عمل حول رفضزنا للدميقراطيزة   هنا   بريطانيا و
وقد ذهبت وقلت ما عندي بصراحة ووضوح، وكانت صراحيت صادمة ( مجاعات اجلهاد

هلم ولبعض قادة العمل اإلسالمي الذين حضروا اللقاء كراشد الغنوشي، ولذلك   كزل  
هلم بكل ما أعتقده حزىت  مرة جاءين ضباط األمن لاياريت   السجن أخرج إليهم وأتكلم 

بصراحة أمنييت وأدعييت أ  ال يعود لكم جنديًا إىل بالدكم مزن بزالد    :أين قلت هلم مرة
 .املسلمني   العراق وأفغانستا  إال   الكفن ألنكم جمرمو  

 -لزورد –مرة واحدة رفضت استقبال رجل للحوار وهو عضو   جملس اللوردات 
كذاب، زارين مرة   سجن بلمار ، وكا  معّينًا  امسه كاراليل وهو رجل ساقط خبيث

قزانو  أيب  -وقتها من قبل حكومة بلري ملراقبة تطبيق القانو  الذي مسته جريدة األوبايرفر
هذا قانو  خزاص بزأيب    :أل  وزير الداخلية يومها وامسه ديفيد بالنكيت قال هلم -قتادة

ته عن أسئلته، فما أ  خرج حزىت  قتادة، جاءين   العام األول فجلست معه وحدثته وأجب
كذب، وقال كالمًا ليس من صالحياته، وأ  موقف احلكومة بطريقة ال ُتقبل   دينزهم  



 

 (20) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

الدميقراطي نفسه، فجاءين   العام التايل، فقلت ألحد األخوة أ  خيرب املسؤول   السجن 
الاناانزة  أين لن أستقبله ولن أحتدث معه، ولكن الرجل أصّر على اجمليء، وفتحت علزي  

  كاراليل ومسؤول القسم أ  ال يدخلوا، لكن كاراليل هذا : الصغرية، فصرخت فيهم 
دخل وأنا ال أستطيع أ  أمنعهم، فبقيت مستلقيًا على فراشي وبيدي كتاب أقزرأ فيزه،   
فوقف على رأسي يرجوين أ  أصافحه، فمددت له رجلي أهاها   وجهه غري آبزه لزه،   

أ  أحدثه وأنا أها قدمي   وجهه منصرفًا إىل الكتاب الذي  وبقي للحظات يطلق الرجاء
أنا ال أرفض احلوار، وال أخافه، وأحتمزل   :بني يدي، فالقصد أيها األخ احلبيب أ  أقول

تبعاته، مع علمي أ  بعض اإلخوا  ال حيبو  ذلك، كما أ  خصومنا من سدنة العلمانيني 
القضايا ألبسة قزذرة، ألهنزم كزذلك ال     وأحذية األنظمة الطاغوتية حياولو  إلباس هذه

يفهمو  إال العمالة، وال يعرفو  قيمة املبادئ، ولكن ألقول لك شيئًا إنزين بفضزل اهلل   
جتاوزت أ  ألتفت إىل ما يقال عين، ألنه قد قيل عين الكثري، ومل يبق من خصلة يرموين هبا 

م كذلك، ولزذلك ملزا   إال وقد فعلوا فلم يعد هلم سهام، كما أ  جسدي مل يعد يأبه هل
قدمت ندائي خلاطفي داعية السالم املسيحي كمرب، مسعت الكثري عن ذلك، من خصزوم  

أنا لست أسريًا ألحد حىت أسري  :لقد آذيت نفسك، فقلت له :وحمبني، وملا قال يل أحدهم
وراءه، ولست أمسع إال للنصيحة إ  كا  هلا وجهها، أما التعريض واإلهتام فيكفزيين أين  

أضع رأسي على الوسادة ألنام أكو  حينها مستعدًا ملالقاة ريب أين مل أخن أحدًا ومل حني 
 .أكذب، ومل أتاجر   دين اهلل 

*     *     * 
لنتحول اآلن إىل القضايا الساخنة يف العامل اإلسالمي ساواء كانات يف    :السؤال

 العراق أو أفغانستان أو الصومال أو لبنان؟

لو تقدم رجل للزواج  :تجاوز اودود ونسألك السؤال التايللنبدأ من العراق، ولن
فهل تقبل به؟ وأمياا كاان   " الصحوة"من ابنتك وهو ممن يطلق عليهم يف العراق اسم 

 اجلواب فلماذا؟

 :اجلواب

غفر اهلل يل ولك، وواهلل لرمي ابنيت بني فكي األسد أو حجر أفعزى قاتلزة   : أقول 
اس السفلة، وأنا ال أقبل إلبنيت متخلف أو قاعد فكيف أحب إيل من أ  تقتر  هبؤالء األجن

 .هذا شيء عجيب! سأقبل مبرتد وخائن وخسيس؟



 

 (21) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

ال يستحقو  ابتداًء هذا االسم، فهزؤالء عمزالء    -الصحوة -هؤالء الذين يقال هلم
وعميا  البصرية،وحكمهم الشرعي هو الردة بال مثنوية، ال خيتلف   وصفهم هذا أحزد  

شّم رائحة العلم، فإ  مناصرة الكافرين على املسلمني ال شك أنه عمزل  من أهل العلم أو 
فتر  الزذين   قلبزوهم   " -ردة وكفر، وهؤالء ينطبق عليهم قوله تعاىل   سورة املائدة

مرض يسارعو  فيهم يقولو  خنشى أ  تصيبنا دائرة فعسى اهلل أ  يأيت بالفتح أو أمر مزن  
وقد قال حرب القرآ  ابن عباس وكزذا  " هم نادمنيعنده فيصبحوا على ما أسروا   أنفس

هو متحقق الوقوع، واحلمزد هلل،  " عسى"أ  كل رجاء   القرآ  بلفظ  :اإلمام الشافعي
وهؤالء كما تر  نسوا بأ  بلدهم مستباح من قبل األمريكا  واإلجنليا ومن معهزم، وأ   

عراض، وخربزوا الزديار،   هؤالء األعداء قتلوا أبناءهم وفجروا   نسائهم، وانتهكوا األ
وأفسدوا احلرث والنسل، فبدل أ  يثأروا لدينهم إ  كزانوا مسزلمني، أو ألعراضزهم    
وأمواهلم إ  كانوا عرب شرفاء ذهبوا ليكونوا عمالء أجراء هلم ضد اجملاهدين بثمن خبس، 

وأي دناءة تفوق ما هم فيه، وواهلل إ  خنزازير األرض أطهزر   ! فأي خسةأكرب من هذه؟
إذ كيف لرجل جتري فيه دماء الشرف أو جر  على مسمعه آيات القرآ  الكرمي    منهم،

يقبل أ  يصافح من هدم املساجد وقتل األطفال والنساء وانتزهك األعزراض واسزتباح    
 .إنا هلل وإنا إليه راجعو . احلرمات على أرضه

يا أخي انظر إىل الشيخ الفاضل حارث الضاري كيف يتحدث عن هؤالء فتعزرف  
 .ينها مشاعر كل مسلم صادق جتاه هؤالء األنذال السفلة األجناسح

، ولست اآل  أدافزع  "القاعدة"ياعم هؤالء العمالء أهنم يريدو  تطهري مناطقهم من
عن أحد أو أحتقق من وجود أخطاء أم غري ذلك، لكن هب أ  كل ما قالوه عن إخواننزا  

   قرارة نفسي ال أصدق كل هذا   تنظيم القاعدة   بالد الرافدين هو صحيح، مع أين
التهويل الذي يقوله خصومهم ضدهم، وأما شأ  األخطاء فليس هنا  من أحد معصزوم،  
لكن أقول هب أ  كل ما قالوه صحيح، فهل يصح   الدين والعقل أ  يصبحوا جنزودًا  

 أجراء لألمريكا  ضد إخواهنم؟ أين دين هؤالء؟ بل أين عقلهم؟

ض  األعراب كأيب ريشة وغريه حيملو  كرب هذه اخليانات،   البداية كنت أر  بع
وهؤالء سفلة أمتنا خالل التاريخ كله، بل مل تسقط اخلالفة اإلسالمية العثمانية إال هبزؤالء  
األعراب األجالف، وكانوا على مدار التاريخ قطاع طرق على احلجيج لبيت اهلل تعزاىل،  

وهو ( زعموا)ا   البداية احلاب اإلسالميلكن املصيبة زادت عندما بدأت تنتشر، وزكاه
حاب جمرم بقيادة اخلبيث طارق اهلامشي، وما اخلالف اآل  بينهم إال على النفود ال علزى  

 .املبادئ



 

 (22) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

إ  أمريكا كانت   حالة اختناق قصو    أرض الرافدين مزن أفعزل اجملاهزدين    
نجاة، والفاقرة القاصمة هو وبطوالهتم حىت جاء هؤالء األجناس فمدوا هلا وقتًا أطول من ال

حتول طوائف من اجملاهدين بقيادهتم إىل جمالس العمالة هذه، واحلجة هو الوقزوف ضزد   
، وكلها حجج ليس من الشرع   شيء وال مزن  "القاعدة" إيرا  كما يصرحو  أو ضد 

اق السياسة والعقل   شيء، فاملسلم خياره مع احلق دائمًا، وحبمد اهلل هذا اخليار   العزر 
 .واضح وموجود، ولكن ال يعين أ  احلق ال خيطئ

وسأخرب هؤالء بأمر وهو أهنم جمرد أحذية ألمريكا حىت إذا وصلت هبزم ألهزدافها   
دوالر اليت تعطى ألفرادهم، "000"رمتهم على املابلة، وهم يعلمو  أ  ما جيمعهم هو ال
 ".ذهب جفاًءوأما الابد في"حىت إذا انقطع الراتب ذابوا ككل باطل ال روح له

واحلق أنه ال فرق بني جمالس الصحوة هذه وما يسمى باحلاب اإلسالمي فهم سزواء  
 .  احلكم والواقع

*     *     * 
أو ( املاالكي )إذًا فما هو حكم اإلشتراك يف اوكومة العراقية اوالياة   :السؤال

 الدخول يف الربملان العراقي؟

 :اجلواب

ة اليت حتكم بالدنا، لكن هذه احلكومة تايد عن هذه حكومة ككل احلكومات املرتد 
بقية احلكومات أهنا تتوجه من قبل إرادة احملتل األمريكي توجهًا مباشرًا وباحلذاء املركاي، 

هذا هزو الفزرق   . أما بقية احلكومات فهي كذلك إال أهنم يقادو  باحلبال من رؤوسهم
ت باهلل وبرسزوله، ووالزت   الوصف الشرعي هلا ولغريها أهنا حكومات ردة، كفر. فقط

الكافرين وقتلت املوحدين واجملاهدين، والناس من األحااب والفرقاء يسارعو  فيها مزن  
أجل السرقة والنهب واملصاحل الشخصية، فهم برءاء حىت من الوطنية لبلدهم، وما الربملا  

ريكزا والغزرب،   إال لتمرير القوانني اليت ستقيد العراق ألجيال طويلة بالتبعية والعمالة ألم
ّ  إ  هزذه  . وبيع ثرواته وأمهها النفط هلم مقابل امتيازات هلذه الشخصيات أو عائالهتزا 

احلكومة رافضية خبيثة مهها الداخلي القضاء على أهل السنة وسحقهم حىت ال يكو  هلم 
إال لعق جراحهم ومداواة أمراضهم، فهذا   الواقع   العراق هو من أصعب الظروف اليت 

شها املسلمو  السنة، وإ  واقعهم هنا  أشد من واقع أهل فلسطني حتت حكم اليهود، يعي
ولكن لألسف ال يوجد للمسلمني السنة كفاية من الوعي إلدارة هذه األزمة واحملنة، نعزم  
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يوجد القليل من اجملاهدين وأغلبهم من الشباب، وهم حماربو  من كل األطزراف، ومزا   
 تعاىل ليربؤوا من العهدة أمام اهلل يوم القيامة، ونعم ما يصنعو ، صنيعهم إال إعذارًا إىل اهلل

كهيئة علماء املسلمني وعلزى رأسزهم الشزيخ     –واهلل حسيبهم  -وأما بعض املخلصني
حارث الضاري فهم   حالة عجا ومطاردة حىت من قبل احلاب اإلسالمي اخلبيث بقيادة 

أقصزد الزدكتور   )هلذا الرجل الصادق طارق اهلامشي، وأنا أسجل هنا إحترامي وتقديري
لعراق من يصلح أ  ، وإ  كنت أخالف بعض ما يقوم فيه، وال أر    ا(حارث الضاري

يتفق عليه السنة لصدقه ولعلمه وثباته لقدمته هو، ما لو أخذت عليه بعزض الشزروط،   
واهلل  -وكشف له بعض ما هو جدير بالتنبيه عليه، وظين   الرجل الصدق واإلخزالص 

 .-حسيبه

*     *     * 
لنتحدث اآلن عن الصومال؟ هذا البلد اجلريح، واجلدياد يف جرحاه     :السؤال

 احتالل اثيوبيا له، وقيادة حركة جهادية هناك، كيف ترى األمور وكيف تقيمها؟ب

 :اجلواب

سيدي العايا الشيخ عادل عبد اجمليد، من راقب تارخينا املعاصر ير  بوضوح يد اهلل 
الرحيمة على هذه األمة، وير  صدق نبوءة احلبيب املصطفى بأ  هذه األمة مرحومزة ال  

  آخرها، وكذلك ير  وعد اهلل ببقاء الطائفة املنصورة املقاتلزة   يدري خريها   أوهلا أم
فمن كا  . اجملاهدة، وما الصومال إال شاهد على هذا الذي نقوله، كذا من قبله   العراق

حيلم بأ  تصبح العراق أرض رباط واستشهاد وأمل،  ومن كا  يظن أ  يتحول الصومال 
 .أرض جتارة مع اهلل تعاىل؟ هذه يد اهلل

اجلهاد أخي احلبيب رمحة من اهلل تعاىل حيبه املستضعفو  واملؤمنو ، ويكرهزه املزأل   
املترف واملنافقو ، فاملأل املترف ير  فيه خرابًا لقصورهم وأمواهلم، وإذهابزًا لنعزيمهم،   
وإقالقًا لراحتهم، واجلهاد يكشف املنافقني ويعري سوءاهتم وكفرهم وخبزثهم، ولزذلك   

   سورة النساء أ  خيربنزا أ  املستضزعفني يلعنزو  القاعزدين     كا  من السر القرآين
ومالكم ال تقاتلو    سبيل اهلل واملستضعفني مزن  " واملتخلفني عن اجلهاد فقال سبحانه

الرجال والنساء والولدا  الذين يقولو  ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا 
فاملستضفو  حيبو  اجلهاد ال كما يظن اجلهلة "  صريًامن لدنك وليًا واجعل لنا من لدنك ن

أ  اجلهاد جتارة األقوياء ويضيع فيها الفقراء، نعم هذه حروب الكفار والفجزار، وأمزا   
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اجلهاد   سبيل اهلل فهو نار على الظلمة واملستكربين، ورمحة على الضعفاء واملسزاكني،  
وإ  تصبهم حسنة يقولزوا  " لمجاهدين الظلمة واملترفو  واملستكربو  هم الذين يقولو  ل

فيجلدو  اجملاهدين أهنم سزبب  " هذه من عند اهلل وإ  تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند 
اخلراب وتصبح احلياة جحيمًا للضعفاء واملساكني، والواقع يشهد على هزذا، فزانظر إىل   

، (هم اهلل تعزاىل املأل كما مسزا )حال الدول اليت يعيشو  عيش البهائم على زبالة املترفني 
هذا حزال أمتنزا     .  ويعملو  عمل البهائم ليل هنارليجد الواحد لقمة خباه، وال جيدها

املغرب ومصر ودول اخللج وسوريا واألرد  وليبيا، املستضعفو  فيها لو أعطيت هلم فياا 
مل أخرجنا من هذه القرية الظزا ) إىل بالد أخر  ملا بقي فيها إال املترفو ( تأشرية دخول)

، ولكن باجلهاد تتغري املعادلة، وينقلب املياا  الباطل، فيفر املترفو  كمزا هزو     (أهلها
العراق وأفغانستا  والصومال ويعيش املستضعفو  حمنة اجلهاد، ويكتوو  بنارها، لكن إ  
صدقوا مع اهلل، وأخلصوا له كانت العاقبة هلم فما هي إال سنني حىت تورق األرض نعيمًا 

 .هذه سنة اهلل تعاىل، يعرفها من يعرفها وجيهلها من جيهلها . بركةوخريًا و

انظر إىل األمة   فلسطني كيف حتولت النقمة   كثري من جوانبها إىل نعمة، وانظر 
إىل حال املهاجرين   أرض اهلل، فإ  الكثري منهم يعيشو    ظروف أحسزن بزآالف   

  فلسطني احملتلة من اليهود وبني أمتنا حتت  املرات امن بقي   بلده، ولو قارنت بني أمتنا
وال تغتر . حكم القذا    ليبيا ملا ترددت أ  حال األوائل أفضل مرات من حال اآلخرين

مبا يقال   اإلعالم والدعايات، فأرض اجلهاد مع ما فيها من حمنة هي   احلقيقة منحزة  
تارها أرض جهاد، وإ  حاهلم اليوم إهلية، ولذلك فإ  من نعمة اهلل على أهل العراق أ  اخ

مع كل هذا البالء هو أفضل من حال كثري من بالد املسلمني  ، وستر  غدًا من عاقبتزه  
خري، هؤالء أم أولئك، نعم املرء ال خيتار احملنة بل خيتار السالمة لكن احملنة كاملورض ما أ  

محة اهلل تعزاىل أ  وقزع   ولذلك فمن ر. يربأ منه املرء حىت يعود إىل أحسن ما كا  عليه
اجلهاد وأسبابه الصرحية الواضحة   الصومال، وهذا من نقمة اهلل على أمريكا كزذلك،  
فإهنا تعادي كل ماهو إسالمي حىت لو مل ينشغل هبا وانشغل هبمومه الداخليزة، فاحملزاكم   

قاموا اإلسالمية   الصومال مل يكن هلا من هم سو  حتقيق األمن واإلطعام للصوماليني، و
جبهود رائعة   ذلك، وأحبهم الناس، وشكروا هلم صنائعهم القائمة على الشريعة العادلة، 
ولكن هذا مل يعجب الطواغيت، ال أمريكا وال طواغيت العرب كطاغية مصزر والزيمن   
ومعهم أثيوبيا، فجردوا عليها سيف القتل واإلحتالل، وككل التجارب اليت تقع علزى    

  السقوط األويل سريعًا لعدم تكافؤ القو  لكن تقوم سوق اجلهزاد،  بالد املسلمني، يكو
وحيصل اخلري العظيم من اجتباء الشهداء وكشف املنافقني، وإنفاق الكزافرين لألمزوال   
والرجال،   يهامو ، والعاقبة للمتقني فهذا وعد اهلل، فهذه ساحة اجلهاد جديدة فتحهزا  

سطني والصومال واجلاائر، وأنا أدعو اهلل تعاىل أ  اهلل، أفغانستا  ساحة وكذا العراق، وفل
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يبار  ويايد، ويا أستاذي عادلنحن لن خنسر شيئًا، فإ  شبابنا ميوتو    قوارب املوت   
البحر املتوسط، وإ  من ميوت من املغاربة   هذه القوارب يفوق من ميوت   فلسزطني  

قبل أيام ألحدهم حيصي عدد القتلى  وأفغانستا  والعراق، شهادة   سبيل اهلل، وقد مسعت
من حوادث الطرق   األرد  ويقارهنا بعدد الشهداء   فلسطني فوجد أ  قتلى الطزرق  
أكثر من الشهداء، هذه هيس القضية كما أراها، للجهاد ضريبة لكنها مع العزاة ورضزا   

  صومالنا الرمحن وهي أقل بكثري من ضريبة املعاصي والقعود والتخلف، فاللهم بار  لنا 
 .آمني–

*     *     * 
األمور كما تترى تتفاقم يف لبنان، واألوراق فيهاا تتلطاة ومتعاددة،     :السؤال

 فكيف تصف الواقع، مث ماهي توقعاتك املستقبلية؟

  :اجلواب

لبنا  يا أخي تعبري حقيقي عن جهل أهل السنة وختلفهم عن أسباب العزاة، فلقزد   
ل الطوائف راحبة منها قبل خروج سزوريا وبعزد   كانت حرب مسوها أهلية وخرجت ك

خروجها إال أهل السنة، والسبب   رأيي هي القيادة اليت تسريهم، فهم متفرقو ، هنزا   
من ربط مصريه بسوريا، وهنا  من هو علماين أو من بقايا العائالت اإلقطاعيزة، واآل   

، والنظزام السزعودي   األكثر منهم مع احلريري الولد، والذي هو بيدق النظام السعودي
حذاء ألمريكا، فالشيعة يعملو  ملصاحلهم ومبادئهم وأسزيادهم   إيزرا ، والنصزار     

هذا هزو  . حياربو  ملصاحلهم، والدروز كذلك، وأهل النسة هبذه القيادات أجراء لغريهم
 .الواقع

عندما حدثت املواجهة األخرية بني احلزاب الشزيعي    :تفكر معي   هذه الصورة
سن نصر اهلل وبني الدروز الذين ميثلهم وليد جنبالط، فأين وقف الدرزي اخلصم بقيادة ح

  خميم ( السين) أرسال ؟ وقف مع طائفته الدرزية لكن من الذي قضى على فتح اإلسالم
 .هنر البارد؟ هي احلكومة اليت يقودها احلريري ورجله فؤاد السنيورة

هل السنة   لبنا    كل املعزار ،  الفلسطينيو    املخيمات هم سنة، وهم ردء أل
ومع ذلك هذا هو صنيع هذه القيادات السنية فيهم، وأنا قبل أ  أفارق هذا املثال أريد أ  
أنبه إىل قول الشيخ حممد سرور حني عّرض بفتح اإلسالم وأهنا متهمة بالعمالة فأقول هلذا 
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القيامزة وأنزت    ليتك تسكت وفقط، فإنك إ  تسكت خري لك من أ  تأيت يوم :الشيخ
 .تشار    دماء هؤالء املظلومني

أهل السنة   لبنا  تدور اللعبة عليهم، وتفرقهم كزأجراء لألخزرين    :أعود فأقول 
لقتال الطوائف األخر  لن جيري عليهم إال املايد من الدمار واخلسارة، واملخزرج هزو   

ة، أو املشيخات اليت تشزتر   اإلعتصام حببل اهلل تعاىل ونبذ هذه القيادات املرتدة أو العميل
وحبمد اهلل يوجد   لبنا  طائفة حق لكنها لألسف متفرقة وختتلف على أشياء . بثمن خبس

صغرية، ومل تستوعب أمهية املرحلة، وخطورة املعركة واليت تؤذ  باندالع بل قد بزدأت  
 .فعاًل

حكومتزه  إما احلريزري و : هنا    لبنا  من حياول أ  يضع أهل السنة بني خيارين
املتمثلة بالسنيورة وإما حاب اهلل، وهذه ثنائية باطلة، فهنا  خيار آخر هو خيزار احلزق   

 .وحبل اهلل وهو غري خاف وال جمهول 

املال السعودي النجس الذي يقدمه احلريري وعائلته لن ينفعكم، وواقعه أ  تكونزوا  
تصبحوا لقمزة سزائغة    جنودًا ألمريكا   خمططاهتا ضد أمتنا، واالصرار على هذا هو أ 

حلراب وبنادق احلاب الشيعي هنا ، وإ  جرميتكم يا أهل السنة بزالوقوف مشزجعني   
حلكومة السنيورة أو ساكتني حني قتلت اخوانكم   هنر البارد لن يغفرهزا اهلل لكزم إال   
بالتوبة واإلصالح والعودة لدينكم، واملعركة   لبنا  قادمة، واهلل حق عادل، جياي كزل  

مبا يعملو ، واألمر ليس باألماين، وبالرغم أ  الناظر إىل اخلارطة اللبنانيزة جيزد أ    قوم 
اخليوط متداخلة وخمتلطة إال أ  احلق واضح ملن أراده، والبصرية العظمى اليوم هي معرفزة  
سبيل اجملرمني والرباءة منه، وال أكتمك أين لست مستبشرًا بواقع أهل السزنة   لبنزا    

ضع اليوم، وخاصة بعدما قتل إخواهنم   هنر البارد، وما وقع هزذا إال  حسب ما أر  الو
إال الذين تابوا وأصزلحوا  -بغطاء منهم ومبشاركة فعالة ضدهم، لكن باب التوبة مفتوح

 .هذا هو شرط النصر -وبينوا

النظام النصريي السوري وعمالؤه، واحلاب  :أهل السنة   لبنا  حتت مطارق عدة 
ه إيرا ، والدروز، واملوارنة، ومصاحل أمريكا، وكيد دولة يهود، ويقابله الشيعي ومن ورائ

 .ضياع اهلدف والبوصلة من قيادهتم اليت ارتوضها لتمثيلهم

إ  املستقبل حيمل   أحشائه الكثري، وحنن رأينا خالل سنوات عدة ومنظزورة قزد   
و آت أشد، وما أقولزه  حصلت أمور عظيمة مل يكن أكثر احلاملني توقعًا هلا، وبالتايل ما ه
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عن أهلنا   لبنا  هو عني قويل ألهلنا   سوريا واألرد  وجايرة العزرب، فزإ  زالزل   
 !فماذا أعددنا هلا يا عباد اهلل؟. عسكرية واجتماعية واقتصادية تؤذ  عن نفسها وأهنا آتية

*     *     * 
غانستان، فهال  لنختم اوديث عن واقع بلداننا املشتعلة باوديث عن أف :السؤال
 من كلمة فيه؟

 :اجلواب

ال أخاف عليه، فاجملاهدو  فيه هلم طبائع خاصة هزي الصزرب    -ياأخي -أفغانستا  
وطول النفس، ومعار  التحرير على الدوام ال هتام احملتل بل ترهقه وتوهنه مزن مجيزع   
ق أجاائه، وأمريكا قد دب فيها الوهن واإلحنالل، وهن إقتصادي بديو  مثقلزة، وتشزق  

إجتماعي وسياسي، وبقيادة تعيش نبوءات كاذبة، كل هذه عوامل السقوط والتراجزع،  
وفوكوياما قال بنهاية التاريخ، أي أ  أمريكا هلا سنة خاصة، فلن تبيد ولن هترم ولن هتام، 

أكفاركم خري من أولزئكم أم  : فهي الوارثة للتاريخ، هذا ما يقوله فوكوياما، واهلل يقول
ابر، أم يقولو  حنن مجيع منتصر، سيهام اجلمع ويولو  الدبر، وهذه آيات لكم براءة   ال
وهي آيات مكية، كا  عمر بن اخلطاب  -اقتربت الساعة وانشق القمر-من سورة القمر

أي مجع هذا سيهام؟ حىت رأ  بأم عينيه اجلمع : رضي اهلل عنه حني يقرؤها   مكة يقول
 .هذا هو الكيد اإلهلي. حني هام   بدر

املعركة   أفغنستا  سالحها الصرب، والغريب ال روح له، وأهل أفغانستا  يقتلزو   
الناس بالصرب، ولو علمت كيف خرج املال حممد عمر من قندهار عندما دخلت القزوات  
االمريكية لذهلت ورمبا كذبت اخلرب، فأفغانستا  أرض العجائب، وشعبها زاهد ال خيافو  

 تراجع أسعار النفط، وال ناول البورصة، وال جيلسزو   سقوط العمارات الاجاجية، وال
 :الساعات الطوال أمام الزسي السي إ ، بل إ  قائدهم مال حممد عمر قال كلمته ومشى

فدع املكر اإلهلي يعمزل عملزه،   . هنا  وعدا ، وعد اهلل ووعد بو ،وأنا أثق بوعد اهلل
 .وستر  العجائب

*     *     * 



 

 (28) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

ستون عامًا على النكبة وسقوط فلسطني بيد اليهاود،   مضى! أبا قتادة :السؤال
فشردوا أهلها وأقاموا دولتهم، كيف ترى الوضع بعد هذه السنني، وهل أنت متفائل 

 باملستقبل يت سيما وأنك فلسطيين تود العودة لبلدك؟

 :اجلواب

إ  اهلل إذا رحم أهل بلد أقام فزيهم   :أخي كما قدمت لك   وضع الصومال وقلت
هاد وهيأ هلم أسبابه، وأهل فلسطني قد أكرمهماهلل بذلك، فهذه منحزة إهليزة   سوق اجل

وملا رأ  املؤمنو  األحااب " للمسلمني فيها، وأنا ال أر  هذا بالًء بل هو كما قال تعاىل
وكزو   " قالوا هذا ما وعدنا اهلل ورسوله وصدق اهلل ورسوله ومازادهم إال إميانًا وتسليمًا

راع بني أهل اإلسالم وخصومهم فهذه كرامة إهليزة، فلوالهزا مل   فلسطني هي عقدة الص
يكن جهاد   أفغانستا  اليوم وال   العراق، أل  أساس حركة أمريكا   بالدنزا هزو   
حلماية دولة يهود مع مصاحل أخر  كالنفط والنفوذ، وقضية فلسطني جتعل األزمة كل يوم 

من كل اجلهات، والعقائد عند أصحاهبا ال  تتصاعد بيننا وبني خصومنا، ألهنا قضية إعتقاد
تصلح للتفاوض وال للتنازل، ولذلك هذه معركة كلما قلت عنها خبزت إزدادت أورارًا  
واشتعااًل، وبقاء هذه القضية حيقق قدر اهلل بوجود التدافع   األرض، وحيقزق وعزد اهلل   

لو من وجود أفزراد  بوجود الطائفة املنصورة   األرض، وأ  هذه األرض املباركة لن خت
منها، واملسلمو    فلسطني هم أهل رباط إىل يوم القيامة بثباهتم   أرضهم، وصزربهم  
على هذا الثبات، وتقدمي أفواج الشهداء تلو األفواج مثنًا هلذا الثبات، ولذلك هم أعظزم  
الناس أجرًا   هذا الباب، كما أ  هلم فضل اإلمامة   حتزريض األمزة ومنزع موهتزا     

وهنا، فإ  األحداث   فلسطني كانت وستبقى على الدوام عامل حتزريض وإيقزا    وسك
هلمم األمة املسلمة   أقطار األرض، واملسلمو  يقيسو  صدق الناس من خزالل معيزار   
هذه القضية وهذا معيار صحيح، ولذلك على أمتنا   فلسطني أ  ال تنسى هزذا كلزه   

ال يهتموا بصنائع قياداهتم العلمانية والعميلة أو وتستحضره   جهادها وثباهتا، وعليهم أ  
املتخاذلة، فهؤالء نكوصهم على أنفسهم ال على هذه القضية اإلميانية، فزإ  الشزعوب   
املسلمة لو رفع عنها قهر طواغيتها لرأيت أفواج اجملاهدين تتدفق علزى بيزت املقزدس    

ملباركة بأنظمة مرتزدة  وأكنافه، والشيطا  وجنده يعرفو  هذا، ولذلك أحاطوا األرض ا
خائنة عميلة، وعلى رأسها النظام االردين، وهذا النظام ككيا  سياسي هو   األصل جاء 
من مؤامرة الغرب على االرض املباركة، أنشئ الستيعاب املهزاجرين وحتقيزق التفريز     
اهلل السكاين ليقدم إليها اليهود من كل بالد األرض، منذ أول يوم هلذا النظام بقيادة عبزد  

جد هذه العائلة وهو ميثل ركنًا جمرمًا ضد املسلمني، ولذلك ملا جاء احلاج أمني احلسزيين  
إليه ليطلب سالحًا ألهل فلسطني ملقاتلة العصابات اليهودية املتفقة على فلسطني فأجابزه  



 

 (29) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

لن أعطيك وال رصاصة واحدة، ولذلك صرح حفيده اهلالك احلسني بزن   :هذا الطاغوت
معاهدة الذل مع أوليائه اليهود   باحة البيت األبيض   أمريكا أ  جده طالل وهو يوقع 

هو أول من من آمن حبق اليهود   فلسطني، فهذه عائلة خبيثة، والكالم ليس على أمتنا   
األرد  فهم أهل صدق وإميا  فيما حنسب لكن الكالم على هذا النظام ولزذلك جيزب   

مثله اليوم النظام املغريب والسوري واللبنزاين، لكزن   احلذر منه فهو من أكابر اجملرمني، و
النظام االردين هو األشد خبثًا، ولذلك هو أول من أعلن عن ختليه عن قضزية الالجزئني   

 .متبنيًا وجهة القول اليهودي، وإ  كا  بعد ذلك قد تراجع ملا رأ  شدة الرفض هلا

يش إسالمي من خزارج  انا أؤمن أخي احلبيب أ  قضية فلسطني اليوم لن حتل إال جب
فلسطني، لكن العامل االكرب   اإلنتصار هو ثبات االهل   أرضهم، وثباهتم على املبادئ 
وأ  فلسطني هي أرض إسالمية كلها ال حق ملغتصب فيهزا، وأ  هزذه املعاهزدات ال    

يعين أ  قضزية   -وهو جيش فاتح-تساوي مثن احلرب الذي تكتب فيه، وتصوري هلذا احلل
رها أ  ال حتل حىت تقام دولة اإلسالم حوهلا وتسقط األنظمة املرتدة، إ  جيشًا فلسطني قد

 .مصريًا إسالميًا وجيشًا شاميًا إسالميًا هو الذي حيقق الوعد اإلهلي وال شك

واملسألة ليس إنتظارًا بل هي إعداد وعمل، وحركات اجلهاد بفضل اهلل تقتزرب إىل  
فيما أتصور إال إرهاصًا هلذا، ودولة يهزود كمزا   هذا الوعد، وما الذي حيدث   العراق 

كمزا   سزورة آل   * إال حببل من هلل وحبل من النزاس :*حكى اهلل عنهم ال تقوم بذاهتا
عمرا ، ولذلك هم يتحالفو  مع األقوياء دومًا، فدولتهم قامت على السالح الشزرقي،  

لوال الدعم املتواصل هلزذه  والدعم السياسي الغرب،   حتالفوا مع أمريكا حتالفًا عضويًا، و
ألهنا ال متلك عوامل احليزاة،   إ    -كما يقولو    الفياياء-الدولة لسقطت سقوطًا حرًا

وجود هذه األنظمة املرتدة اليت حتيط هبا وتقتل وتسجن وتطارد كل من يفكر بإيذائها هو 
أهنم جسم غريب الذي جيعل فيها احلياة، وليس قوهتا الذاتية، وهم يعلمو  ذلك، ويعرفو  

سيسقط بذاته إ  تر  املعاجلات اخلارجية، والنسل فيها اليوم ليسوا كاآلبزاء املؤسسزني   
األوائل، وامرها كما قال ابن خلدو    نشوء الدول وسقوطها، فهزي تعزيش وهزن    
داخلي، وفساد قاتل من قادهتا، وال يشعر إال القلة باإلنتماء إىل األرض املقدسة، واليهزود  

ني هم أكثر شعوب األرض كفرًا باألديا  كلها حىت بالدين اليهودي نفسه كما   فلسط
تقول مصادر اإلحصاء الغربية، واجليش هنا  إىل اآل  مل خيض حربًا حقيقية وكل جتاربه 
السابقة   احلروب دلت أنه ال ميكن له أ  حيقق بعض مقاصده إال خبيانة منزا وبزدعم   

رات كثرية وحبمداهلل، وأنا ال أخاف من الزامن حزني   الغرب والشرق له، ولذلك فاملبش
يكو  الصراع بني احلق والباطل، فالصليبيو  مكثوا أكثر من مئة عام   بزالد الشزام     
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 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

ذابوا كأمس الذاهب بل تقدم اإلسالم إىل األناضول ودخل أوروبا وفتحت القسطنطينية، 
 .وهكذا هو الشأ  مع هذا الامن وهذه األمة

ل أم فرحات تلد، وما دام أمثال املعوق   بدنه كله سو  عقله ولسزانه  ما دام أمثا
وقلبه أمثال الشيخ أمحد ياسني يكو    أمتنا فال خناف، هذا الذي أقوله لك قالزه بزن   
غوريو  املؤسس، فإنه أدر  أنه حيارب شعبًا   أرضهم، ومن حيارب أمثال هؤالء سيهام 

يصفهم اإلعالم املأجور اخلبيث بل حياربو  النزاس   وال شك هم ال حياربو  إرهابيني كما
حنن هنا ال جنابه إرهابًا وإمنا حربًا، وهزي  ))   أرضهم، ولذلك قال بن غوريو  وبالنص

حرب قومية أعلنها العرب علينا، هذه مقاومة فعالة من جانب الفلسطينيني ملزا يعتربونزه   
شعب اليوم حيارب ضزد إغتصزاب   ال))  عقب بقوله(( إغتصابًا لوطنهم من قبل اليهود
–هذه هي املعادلة   حقيقتها، ولكن يوقزع بيننزا   ((. أرضه لن ينال منه التعب سريعًا

من يدعو إىل اإلستسالم واللحوق ببعض احلقوق قبل ضياعها، والقبول بزاألمر   -لألسف
لواقزع،  الواقع، وياعم هؤالء أ  التعب قد حل بإرادة األمة، ومل يعد هلا الصرب على هذا ا

وكل هذا كذب، فهم الذين يبغضو  اجلهاد، ويبغضو  الشهادة، وال يريدو  قيادة األمة 
ألهدافها فهم ينشرو  اخلذال  خببث ومكر شيطاين، فاألمة مل ينفذ صزربها، ومل تفقزد   
اإلرادة بل  هي على استعداد أ  تقدم أمواجًا ال أفواجًا من الشهداء من أجل فلسزطني،  

فتح باب للجهاد طارت زرافات من األمة إليه، إىل أفغانستا  والشيشا  وأنت تر  كلما 
والبوسنة والعراق مع كل ما يوضع عليهم من قيود، وحياربو  به من وسزائل، لكنزهم   

 !يتفلتو  بكل السبل، فكيف لو فتح الباب إىل األرض املباركة فلسطني؟

   العزامل أمجزع مزن    اخلالص للقضية الفلسطينية اليوم وعدًا هو خالص املسلمني
طواغيتهم، ولذلك فكل جهد يبذله املسلمو  خارج فلسطني سيعود أثر هذا اجلهد علزى  

 "ويقولو  مىت هو قل عسى أ  يكو  قريبًا." فلسطني وما ذلك على اهلل ببعيد

احلديث عن هذه القضية ال ميل، وال يكفي مهمزا تكلمزت، ولكزن    : أخي عادل
ط إشارة عابرة ملن يفهم ويعي، وأنا ال أمتزىن حلمزاس أ    يكفيين أين أشرت لبعض النقا

تاول قيادهتا عن شعبنا هنا ، لكن بعض الوقائع تدل على أ  دخوهلم   سبيل األعزداء  
سيفقدهم هذه القضايا، ولذلك على الصاحلني من أهلها أ  خيرجوا من آخر التنظيمزات  

وهن   وسط الطريق، وعلزيهم أ   اليت تعجا عن مواصلة القيادة، أو يصيبها اخلذال  وال
يبقوا دائمًا على املبادئ األوىل دو  حتريف أو تأويل أو تقاعس، فحينها يعلم أهل اإلسالم 
أ  املرتدين من القيادة اخلائنة   التنظيمات العلمانية كعباس وأمثاله هم يهود من جهزة  

تهم هو خمزذول    أخر ، حكمهم سواء، وأ  يقبل بالتحالف مع هؤالء أو يدخل   لعب
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قلبه مرض سواء كا  من قيادة محاس أوغريه، فليس للمسلم إال انتمزاًء لدينزه، وهزذه    
التنظيمات هي رايات خلدمة احلق فإ  ختلت عنه كا  الواجب اإلحنياز إىل احلق، وهكذا 
يكو  دليل الصدق مع اهلل، فانتساب محاس إىل القيادة اليت محلت اجلهاد   بدايتزه، وإىل  

شهداء الذين سقطوا من أبنائها ليس بأوىل من انتساب طاغوت األرد  إىل آل بيت النيب ال
فقد آتينا آل إبزراهيم  " صلى اهلل عليه وسلم، ولكن األمر كما قال تعاىل   سورة النساء

فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنزه وكفزى   *الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكًا عظيمًا
ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم وجعلنا   ذريتهما " اىل   سورة احلديدوقال تع" جبهنم سعريًا

، وهذه من اإلبتالءات اليت يبتلزي هبزا   "النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثري منهم فاسقو 
العاملني   داخل اجلماعات لري  اهلل سبحانه وتعاىل هل يتبع هزؤالء احلزق أم قزادهتم    

 .وتنظيماهتم

ني، فأنا أمتىن املوت غريبًا حىت لو عادت فلسطني، وهي ستعود بالنسية للعودة لفلسط
بإذ  اهلل وسيدخلها املؤمنو  الصادقو  وستاول هذه الدولة اخلبيثة، وستكو  فلسزطني  
أرض رباط لكل أهل اإلسالم ال ألهل فلسطني فقط، وأما مويت غريبًا فأنا أحب قول النيب 

هجرهتم، واإلقتداء هبؤالء حمبزوب إىل اهلل   اللهم امض ألصحايب :صلى اهلل عليه و سلم 
 .تعاىل 

*     *     * 
لندخل يف مواضيع أخرى، وهي منازل النوازل اوادثة يف األمة، وهي    :السؤال

حتتاج إىل إجابة شرعية، ولنبدأ يف موضوع الدميقراطية واإلنتخابات الربملانية، فأنات  
بعضهم الوجوب للمصاحل الا  حتقهاا،    تعلم أن الكثري من العلماء جييزوهنا بل يرى

ومجاعات اجلهاد هي األبرز يف وصف إنتخابات الربملان بأهنا عمل كفري، فماا هاو   
 الوجه الشرعي هلذا األمر؟

 :اجلواب

أخي احلبيب عادل، ألبدأ معك بقضايا مهمة للوصول إىل معرفة حكم اهلل تعاىل     
لى بينة منه وفيه، وال يبقى أسريًا لتقليد شيخ اإلنتخابات الربملانية حىت يكو  كل مسلم ع

 .أو مجاعة بال معرفة لدليل قائله

إناإلسالم ال يعرف   احلق أكثرية وأقلية، فقد ختطزئ األكثريزة   : أواًل أخي أقول
ويصيب القليل، فالعربة بالدليل، فقولك إ  كثريًا من العلماء والتنظيمات جتيا هذا الفعزل  
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ن غريه، ولذلك على صاحب الدليل أ  ال يرهب الكثرة بل يؤمن ال جيعله أقرب للحق م
 .ويعلن ما هو صواب عنده بدليله

أ  املتحدثني عن هذه احلادثة يقفاو  إىل باب املصاحل واملفاسزد دو    :األمر الثاين
النظر إىل توصيفها الشرعي، وماهو تكييفها، وبذلك هم خيطؤو  خطًأ أصوليًا واضزحًا  

حادثة حتتاج إىل تصور هلا   احلكم عليها   أصل وضعها،   يقال مزا   وصرحيًا، فإ  أي
فيها من استثناءات وما يدخل عليها من ضرر أو مصلحة، ليقال فيها حكم إستثنائي على 

 .خالف األصل، فهذه هي الطريقة العلمية اليت يعرفها طالب العلم

املاعومة اليت (( الوسطية))علىإ  املسائل الشرعية تقام على الدليل ال  :األمر الثالث
كمزا  (( مياّسر))تتبناها بعض أعالم الفقه املعاصرين، إذ أ  هؤالء يبحثو  عن قول الفقيه

يصفو  من يأخذو  به حتت دعو  التيسري الذي أمر اهلل تعاىل به، وهذا كزذب علزى   
دمو  مزن  الشريعة ال يفعله إال من هو متلعب بدين اهلل، بل إ  امثال هؤالء وصفهم األق

الفقهاء بالانادقة، ومسألتهم هذه مبينة على تصويب اجملتهدين، وقد قال بعزض األئمزة   
، ولكن هؤالء ((إ  هذا هو أساس الاندقة   دين اهلل تعاىل))كابن تيمية   كتابه الصفدية

حيث يصوب كل اجملتهدين " املياا  الكرب "يعتربو  قاعدة عبد الوهاب الشعراين   كتابه
  جيعل األقوال طرفني ووسط، فجاء هزؤالء املعاصزرو    ( يقوله له بعض اجلربيةكما )

وفتشوا على هذه الطريقة وأخذوا بالطرف األسهل   كل املسائل حىت لو خالف الدليل، 
 .وهذا احنراف جلي عن هدي القرآ  والسنة

واحلكم على الشزيء فزرع عزن     -معرفة حكم اهلل   أي مسألة يوجب تصورها
 فما هي حقيقة اإلنتخابات الربملانية إذًا؟-تصوره

حكم اإلنتخابات الربملانية ليس حبثًا   آليتها وهو التصويت، ولزيس معرفزة رأي   
األكثرين   باب من التصرفات السياسة وغريها، فلذلك من اخلطأ الصريح الكالم عزن  

ولكن حقيقتزها   األولوية وهي اإلنتخابات من وجه أهنا معرفة رأي األكثرية بالتصويت،
إنتخابات مشّرعني، حيّلو  وحيرمو ، حيسنو  ويقبحو ، فاإلنتخابات ليس ملعرفة من : هي

سيحكم ويقود   أصلها ولكن هي تأليه أشخاص للتشريع، والتشزريع يعزّرف بأنزه    
التحسني والتقبيح، فحني تقول إ  شرب اخلمر جائا فقد شرعت لنفسك وملزن يأخزذ   

ل إ  اإلجهاض حمرم فقد قبحت هذا الفعل وجعلتزه حرامزًا،   بقولك حكمًا، وحني تقو
فأنت شرعت شرعة لك وملن يؤمن بقولك، والربملا  أو ما كا  من أمسائه األخزر     
حقيقته األوىل هو لتعيني هؤالء الذين حيسنو  ويقبحو  األفعال واألقوال واإلعتقادات،   

 .يستمدو  منه احلكام والقادة وغري ذلك
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ف ال خيتلف عليه الناس، مؤمنهم وكافرهم، ولكن حيلو للمسزلمني مزن   هذا الوص
جمياي العمل الربملاين الدميقراطي أ  خيتاروا من هذا العمل بعض أجاائه امللحقة بزه قبزل   

 .تعيني احلكومة مثاًل وهذا جتاوز عن احلقيقة

بقية  الربملا  سلطة الشعب، وأهم هذه السلطات هي السلطة التشريعية، ومنها يؤخذ
سزلطة   :السلطات األخر  كالتنفيذية والقضائية، وهذه السلطة يعرب عنها عندهم بقوهلم

 .عليا ال سلطة فوقها

هذه السلطة   ديننا إ  مل جيعلها املرء هلل وحده فال يكو  مسلمًا، أل  التشريع حق 
شزرع  (())أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذ  به اهلل: ))هلل وحده وقال تعاىل

لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا بزه إبزراهيم وموسزى    
واآليتا    سورة الشور ، وإ  القليل من التشريع كفر وردة كما قال تعزاىل  (( وعيسى

ومطلق القاعزدة    (( واحذرهم أ  يفتنو  عن بعض ما أنال اهلل إليك))  سورة املائدة
كما قزال اهلل تعزاىل   سزورة    " و أطعت املشرع   القليل فإنه كفرأي ل"التشريع كفر

وهذه من قواعد التوحيد وال يصح إسالم املرء (( وإ  أطعتموهم إنكم ملشركو ))األنفال
 .إال مبعرفتها

فاإلنتخابات الربملانية هو أ  يذهب املرء ليقول إنين أقبل هبذا الرجل مشزرعًا حيزل   
لربملاين له سلطات أخر  تتبع هذه الوظيفة، وهذا املرء الربملاين وحيرم يل، وأكرر أ  هذا ا

 .قبل أ  يدخل   اإلنتخابات مع غريه بأنه جاء هلذا املكا  ليشرع للناس دينهم

أنا : بقيت هنا  مسألة يستخدمها املسلمو    الدخول   هذه املصيبة، وهي قوهلم
أنا جئت إىل هنا ألخزرب   :يقول الربملاينأزكي مسلمًا ليقول للناس حكم اهلل تعاىل، وكذا 

هذه هي أقو  حججهم، لكن لنر  التكييزف الشزرعي هلزذه    . الناس حكم اهلل تعاىل
 .القضية

" ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله"ويقول"واهلل حيكم ال معقب حلكمه:" قال اهلل تعاىل
  يقال عن فعل ما إنه ولذلك فسلطة التشريع املطلقة جيب أ  تكو  هلل تعاىل، وال ميكن أ

حكم اهلل تعاىل حىت يأخذ صاحبه من مصدره الشرعي، وقبله لكونه جاء عن اهلل تعزاىل،  
فلو أ  رجاًل قبح اخلمر ومنعها كما حدث مرة   الواليات املتحدة األمريكيزة فإنزه ال   
يوجد مسلم عامل عاقل يقول إ  هذا الفعل هو حكم اهلل تعاىل، أل  احلكزم الشزرعي   

هو خطاب اهلل تعاىل للمكلفني، فحكم الشرع له باعتبار مصدره كذلك، فحني : يفه تعر
يتبىن الربملا  حكمًا يوافق الشريعة كتحرمي اخلمر فهذا ال جيعل هذا احلكم إسالميًا، ألنه مل 
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قزد قبلزوه   ( الربملزانيني )يكتسب قوته من كونه صادرًا عن اهلل تعاىل بل لكو  املشرعني
انتخاب مسلم   الربملا  ال يغري احلقيقة الوصفية بأنه اختاذ آهلة مشرعني ولذلك ف. ورضوه

 .من دو  اهلل تعاىل

االحااب اإلسالمية ساوت بني حكم اهلل وأحكام البشر حني أخضزعت اجلميزع   
هو سلطة عليا ال سزلطة فوقزه،   : لسلطة الطاغوت وهو الدستور والذي يعرب عنه بقوهلم

ي أهنا تعطي القوانني الكفريزة مصزدر قزوة، ذلزك أل      وهي تقع   جرمية أخر  وه
الدميقراطية   وضعها األويل تقسم الفرقاء إىل أغلبية وأقلية، ووجودمها هو حتقيق لسلطة 
التشريع، فأي قانو  يصدر باسم اجلميع، أغلبية و أقلية، واألقلية تكسبه قوة بوجودهزا  

ألقلية هو فقدا  ألركا  الدميقراطية، كما تكسبه االكثرية سواء بسواء، أل  عدم وجود ا
 .والقوانني تصدر باسم الشعب وهو اإلله   هذه الديانة اليت تسمى بالدميقراطية

هذا هو تصورنا حلقيقة العملية اإلنتخابية ملا يقال له الربملا ، ومزن أراد أ  خيزالف   
ولكن لألسزف  . فليبدأ ها هنا قبل كل شيء آخر، أي قبل احلديث عن املصاحل واملفاسد

 .هم يهربو  من هذه القضية األساس دومًا

إذا ثبت أ  هذا العمل كفر وردة،  :نأيت اآل  إىل باهبم وهو املصاحل واملفاسد فنقول
وهو ناقض إلسالم الرجل، ومذهب ألصل إميانه، فمىت يصح للمرء أ  يفعله عاملًا؟ وأنزا  

ومزن  :" هؤالء معذورو  لقوله تعاىل أقول عاملًا حىت خيرج اجلاهل واملتأول واملخطئ، فإ 
كما   سورة النساء، فشرط الرد على اهلل ..." يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلد  

 مىت يصح العمل الكفري للعامل به؟: ورسوله ليقع العذاب هو العلم، ويبقى السؤال

قولزه   فقط   حالة واحدة وهي اإلكراه كما   :إ  القرآ  جييب على هذا السؤال
ومن كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمزئن باإلميزا    "تعاىل   سورة النحل 

 ".ولكن من شرح للكفر صدرًا فعليهم غضب من اهلل وهلم عذاب عظيم

إذًا ال جيوز احلديث   باب الردة عن املصاحل واملفاسد وغري ذلك، فهذه كلها هلزا  
باب الكفر والردة، ولذلك أنا ال أدخل مع هؤالء وال دخل   أبواب أخر    الفقه غري 

أمسع هلم ملا يقولونه من الفوائد اليت تعود على املسلمني إ  دخلوا الربملزا ، أو مزا هزي    
وهذا يعرفه .  املفاسد اليت تقع بعدم دخوهلم فيه، أل  هذا الباب ال دخل له   هذه املسألة

 هذا أ  ما يقوله هؤالء املسلمو  العزاملو   صغار طلبة العلم قبل كبارهم، لكن هل يعين
أ  :   الربملا  صحيح؟، وهل هي حبق مصاحل لإلسالم والسلمني؟ اجلواب عندي بالقطع

 .كل هذه أوهام، وأ  املفاسد أضعاف أضعاف ما ياعمو  من مصاحل 
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وقبل أ  أتر  هذه املسألة، وهي مسألة املصاحل واملفاسد فإ    هذه القضية مسزألة  
ب على املهتمني هبذا الباب أ  يعرفوها، فإهنا حتتاج إىل أحباث وأوراق كثرية لكشزف  جي

تلعب بعض من انتسب للفقه فيها، وهم يستندو  على مزا قالزه اإلمزام الشزاطيب       
حيثما كانت املصلحة فزثم  " املوافقات، وعلى عبارة شهرية البن القيم   إعالم املوقعني

  على قاعدة املصاحل واملفاسد   التحليل والتحرمي هزم حبزق   ، وهؤالء يستندو"وجه اهلل
يتلعبو  بدين اهلل تعاىل، وخيوضو  فيه بأهوائهم، ولو رجعت إىل الشروط اليت وضزعها  
اإلمام الشاطيب   املوافقات للعمل هبذه القاعدة لرأيت كذب هؤالء على اإلمام الشاطيب، 

الفقه بصلة، وليس له استناد لقول فقيه من أمة وأ  ما يفعلونه من الفسق ال ميت إىل علم 
حممد صلى اهلل عليه وسلم، أعين   قواعدهم األصولية، وإ  اما أدعو اهلل تعاىل أ  أحققه 
أ  أتفرغ هلذه املسألة ألبني البو  الشاسع بني هؤالء املتلعبني وبني قواعد أهل العلم ومنهم 

هو ما ميكن أ  يتسع له هذا اللقاء، فإ  اإلمام اإلمام الشاطيب، وألضرب لك مثااًل واحدًا 
الشاطيب ذكر اإلمجاع   مقاصد الشريعة أ  مصلحة الدين مقدمة على مصزاحل الزدنيا،   
واحتج بأ  اجلهاد شرع لألمة بل هو واجب   بعض صوره مع ما فيه من إرهاق األموال 

عليها صنائع هؤالء  فلو تأملت هذه القاعدة وعرضت. واالنفس، ومفارقة األهل واألرض
لرأيت كيف أ  هؤالء يضيعو  حق اهلل، حىت لو كا  توحيده، مقابل مصاحل شخصية أو 
ألفراد معينيني، ال تعود على االمة، ولو ذهبت أسوق لك األمثلة لرأيت العجب العجاب 

 .من فتاويهم اليت مساها أحد اإلخوا  بالفتاوي املتسيبة

غفزر   :علينا خصومنا أنتم متشددو ، وحنن نقولحني نقول للناس هذا الكالم يرد 
اهلل لنا ولكم، واملسألة ليست أبدًا بني متشدد ومتساهل وليتها كذلك الخترنا السزالمة  

إ  شزرع اهلل  : واليسر، ولكن هذا هو دين اهلل خنضع له حيث ظهر لنا الدليل، ونقزول 
 .سورة أرحم وأيسر من كل شرائع اخللق حىت لو بدت   أعيننا سهلة مي

ومع وضوح هذه املسألة وهو أ  اإلنتخابات الربملانية عمل كفري يضاد اهلل   حقه 
  التشريع واحلكم إال أننا ال نكفر خمالفينا   هذه املسألة ألننا نعذر املتأولني اجلزاهلني،  

ومزن  -فهم عندنا جهلة، وال يعرفو  احلق، وشرط املشاقة كما تقدم من آيزة النسزاء  
التبيني، وهؤالء جهلة، هذا   ظاهر األمر عندنا، واهلل أعلزم بزالقلوب و   هو  -يشاقق

النيات، وندعو هلم باهلداية والعودة للحق، لكن انظر إىل خمالفينا كيف يكزذبو  علينزا   
ويطلقو  علينا األوصاف الكاذبة، فهم   واقعهم يتحالفو  مع العلمانيني واملرتدين وإ  

 .أسناهنم ورمونا بأشد األوصاف وأقساها، غفر اهلل لنا وهلمجاء حديثهم إلينا كشروا عن 

*     *     * 
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هو اوكم الشرعي يف دخول املسلم يف جيش وشرطة الابالد الا     ما :السؤال
حتكم بغري الشريعة أو املعروفة مبوايتهتا للكفار، وهل جيوز للمسلم أن يدخل يف هاذه  

 رب معهم كما أف ى البعض؟الوظائف يف الدول الغربية وأن يساهم يف او

 :اجلواب

الذين آمنوا يقاتلو    سبيل اهلل والزذين كفزروا   " يقول اهلل تعاىل   سورة النساء 
فهذه هي القاعدة القرآنية   حكم من يقاتل من أجل نصرة " يقاتلو    سبيل الطاغوت 

غزريه،   الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دو  اهلل تعاىل من حجر أو بشزر أو 
والذين يعبدو  عيسى عليه السالم إمنا يعبدو  الشيطا  وال يعبدو  عيسى عليه السزالم،  

والقتزال  " الذين كفروا يقاتلو    سبيل الطاغوت" فمن قاتل لنصرة الطاغوت فهو كافر
ومن يتوهلم منكم فإنزه  " والنصرة باليد والسالح هي من أعلى درجات الوالء، واهلل يقول

وقد :" كا  اجللوس مع الذين يستهاؤو  بدين اهلل كفر وردة كما قال تعاىل ، وإذا"منهم
نال عليكم   الكتاب أ  إذا مسعتم آيات اهلل يكفر هبا ويستهاأ هبا فال تقعدوا معهم حىت 
خيوضوا   حديث غريه، إنكم إذًا مثلهم، إ  اهلل جامع الكافرين واملنزافقني   جهزنم   

كا  معهم يقاتل نصرة هلم ومددًا لقوهتم؟ فهزذا ال شزك      فكيف من". النساء" مجيعًا
كفره وردته، وتصبح الردة مغلظة إذا قاتل حتت رايتهم ضد أهل اإلسالم كمزن يقاتزل   
املسلمني   فلسطني أو العراق أو أفغانستا  أو الشيشا  أو الصومال، وهذه املسألة مزن  

يعلمه، وهذه األنظمة   بالدنا أنظمزة   اإلمجاع اليقيين الذي ال يسع املسلم خمالفته حني
ردة وكفر، وحكمهم هذا مل يعد خيفى إال على جاهل أو منزافق أو معانزد، وشزرطة    
وجيو  هذه األنظمة ليس هلا عمل   بالدنا إال قتال املسلمني ومالحقتهم كما احلال   

للمسلم العمل   املغرب واجلاائر وليبيا ومصر واألرد  وسوريا واجلايرة، ولذلك ال جيوز 
هذه الوظائف وإ  مات وهو فيها فال يصلى عليه لقوله تعاىل   سورة براءة عمن هو أقل 

وال تصل على أحد منهم مات أبدًا وال تقم على قربه إهنم كفزروا بزاهلل   " منهم   الفعل
وال جيوز ملسلم أ  ياوجهم ابنته أو أخته، وعلزى املزرأة   " ورسوله وماتوا وهم فاسقو 

سلمة أ  تفارق هؤالء إ  كا  أحدهم زوجها، هذا هو حكم اهلل، وهو قضية خطرية ال امل
 .جيوز للمسلم أ  يتخذها هاوًا أو يتساهل فيها

وأما ما سألت عنه من الدخول   جيو  الدول الكافرة األصلية فهو ال خيتلزف    
فقد قال علماء املغرب  احلكم الذي تقول، وفتاو  العلماء السابقني   هذه النازلة قدمية، 

هبذا عندما كا  املمثل الكافر جيند املسلمني هنا  ليقاتلوا حتت رايته   بزالد أخزر ،   
وفتاواهم   هذه املسائل فتاو  إمجاع يقيين ليست من مسائل اإلجتهاد أواخلالف، أما ما 



 

 (37) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

ذكرت من بعض الفتاو  املعاصرة لبعضهم كما نسب للشيخ القرضزاوي ومزن معزه    
م العلواين وفهمي هويدي وطه جابر العلوي من جواز دخول املسلم مزع اجلزيش   كسلي

االمريكي   قتال طالبا ، وخففوا عليه بأ  يسعى أ  يكو  ردًء ال مباشرًا، فابتداًء أنا ال 
أتصور مسلمًا   قلبه ذرة إسالم أو إميا  يفيت هبذه األقوال، أل  هذه الفتاو  ردة صرحية 

والقرضاوي وكذا جابر العلواين وال أتصور أ  جيهال ذلزك، وأمزا   ال خالف   ذلك، 
اآلخرا  فيتصور فيهما اجلهل إذ ليس من العلم   شيء،ولكن إ  صحت هذه الفتزو   

كمزا    " إال الذين تابوا وأصلحوا وبينزوا " عن املذكورين فال ينجيهما إال ما قال تعاىل
املرء وعاقبته   اآلخرة، فأ  يكو  املزرء   سورة البقرة، واملسألة خطرية، وهي تتعلق بدين

ذلياًل   احلق خريًا من أ  يكو  رأسًا   الباطل، وليست العزربة   اخلطزأ ولكزن      
اإلصرار عليه وعدم اإلنابة إىل اهلل،وأنا قد سبق يل قبل السجن أ  أّطلعت على شيء امزا  

ال العلماء، ولذلك فزأرجو   نسب إليهم، ورأيت فيما نسب إليهم كالمًا يربأ عند الصغار
 .اهلل أ  يكو  هذا الكالم مكذوبًا عليهم

وأصدقك أخي الكرمي أين   صدمة من هذه األسئلة، أل  الواجب على املسزلمني  
مجيعًا أ  يكونوا مع اجملاهدين، فينصروهنم ويدعو  هلم، واملعصية الكزرب  اليزوم هزو    

ؤال عن جواز الدخول   صزف  التخلف عنهم والقعود عن نصرهتم، فكيف يصبح الس
هذا ال خيطر ببال مسلم، بل إ  دواب األرض تأبزاه فكيزف يقبلزه    ! أعدائهم وقتاهلم؟

هذه قاصمة وال شك تدل أ  العلم قد ذهب وذهب أهله ! اإلنسا  بل أ  يكو  مسلمًا؟
 .إال قلة منهم

*     *     * 
تعمال يف القاوات   نعرف أن هناك على سبيل املثال كتيبة إماراتياة    :السؤال

 األجنبية يف أفغانستان فما هو حكم هؤيتء؟

 :اجلواب

كو  املرء عربيًا أو عجميًا ليس يغري من احلكم الشرعي، فما تقدم من احلكزم ال   
يتغري مع هؤالء، ولكن حكم هؤالء الردة خبالف االمريكي أو الربيطاين فهزؤالء كفزار   

 .كما هو مقرر   الفقه اإلسالمي أصليو ، والردة أغلظ كفرًا من الكفر األصلي

*     *     * 



 

 (38) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

يوجد املسلمون اليوم يف بالد الغرب، وهنا تنتشر احملالت الكثرية الا    :السؤال
 تبيع احملرمات كاخلمور وامليتة ووم اخلنزير، فهل جيوز للمسلم العمل يف هذه املطاعم؟

 :اجلواب

وال "نه، وقد أمزر اهلل عبزاده بقولزه   ال جيهل الفقيه أ  اهلل إذا حرم شيئًا حرم مث   
، كما أ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعزن   اخلمزر   "تتعاونوا على اإل  والعدوا 

عشرة، فبيع هذا حمرم وال شك   ذلك، وكذا محلها ملن يأكلها أو يشرهبا علزى وجزه   
ري   بزالد  اإلجارة أو اإلحسا ، كل ذلك حمرم، وأما القول ا  األحكام الشرعية ال تس

الكفر فإ  هذا جهل   الشريعة، فإ  الدار ليست وصزفًا مزؤثرًا   هزذه األحكزام،     
واإلعتماد على فتاو  بعض أهل العلم هو تلعب كما قدمت لك سابقًا   قضية الدخول 
  اإلنتخابات الربملانية، فإ  هذا تلفيق ال يقبله فقيه بدين اهلل تعاىل، والغريب   هزؤالء  

فرقو  بني االحكام الشرعية بني دار اإلسالم ودار الكفر، ال يقولو  إ  الغرب دار الذين ي
كفر، ألهنم جيبنو ، فقط هم يقولو  هبذا عندما يكو  هذا الكزالم خادمزًا ألهزوائهم    

" ويل للمصزلني "وفتاويهم، فيتخريو  من الكالم بعضه الذي يوافق أهواءهم كمن يقول
 . العفو والعافيةويقف، فيتر  الصالة، فنسأل اهلل

*     *     * 
انتشر بني املسلمني يف الغرب جواز الربا، فأخذ الناس يقبلاون علاى     :السؤال

 ، فما حكم هذا؟"املورتج" شراء البيوت وغريها عن طريق ما يقال

 :اجلواب

الرد على هؤالء حيتاج إىل تفصيل ال تتسع له هذه املقابلة، واملشكلة ليسزت مزع    
دين لكن   منهج اإلفتاء والقول على اهلل والتوقيع عنه، وأنا ليس عندي أكثر هؤالء   ال

اما قاله الشافعي   الرد على أيب حنيفة رمحهما اهلل   جواز الربا   دار احلرب فلريجزع  
إليه، لكن هؤالء ليسوا مع أيب حنيفة ألهنم مل يصححوا دليله واقتنعوا به، فقد قلت لزك  

  الغرب دار حرب، بل يسمو  تسميات مبتدعزة معاصزرة، بزل إ     أهنم ال يقولو  بأ
، ّ  إ  -زعمزوا -بعضهم ينفي هذا التقسيم كله ويعتربونه أقوال الفقهاء ال دليل هلم فيه

من أخذ بالة كل عزامل  : هؤالء كذلك يأخذو  باالت العلماء وسقطاهتم، والقدماء قالوا
، وحجتهم الوحيدة هي التيسري، والتيسزر  فقد تاندق: جتمع فيه الشر كله، و  قول هلم 

هبذا املفهوم قول مكذوب ال ميت إىل الشريعة الربانية بصلة، فالدين هوالدليل، وما عليزه  



 

 (39) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

إ  التشدد يتقنه كل أحد، والفقه هو اآلخذ بزالرخص   :الدليل هو التيسري، والسلف قالوا
طؤو ، فليس كزل قزول   عن دليل، فالرخصة الشرعية هي اليت معها الدليل، والعلماء خي

تساهل فيه فقيه معه دليل معترب، وهذا األمر يعرفه صغار الطلبة، واألمر كلزه يرجزع إىل   
تقو  اهلل ومراقبته   السر والعلن، وهذا أمر عبادة ودين وحساب يوم القيامة، فلرياجزع  

 .املرء نفسه

احلق الذي عليزه  الربا حرام ملعو  فاعله   دار اإلسالم كما   دار احلرب هذا هو 
الدليل، وقد أخربين أحد األخوا  أ  بعض اجلهلة امن يتايا بالعلم وأهله أ  صحح حديث 
جواز الربا   دار احلرب، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل احلديث، حىت حمدثي األحناف 
يردونه من جهة سنده، وملا طلبت منه أ  يطلعين على ما كتبه هذا الرجل قال يل أنزه ال  

ألحد أ  يقرأه إال   بيته، وال يأذ  بنشره، وهذا أول الضالل، فإ  هذا الدين ال يسمح 
بل اإلنسزا  علزى نفسزه    -يصح فيه هذا الستر، لكن ملا كا  هذا الرجل يعرف نفسه 

 .فخاف الفضيحة فحاول منع نشرها إال على خاصته -بصرية

ن فتزو  أخزذ   ّ  إين مسعت أحدهم وهو زكي بدوي   لقاء تلفايوين يتحدث ع
إ  من يستأجر يزدفع   :املورتيج، فرأيته يعلل علاًل ال يقول هبا الصبية   املكاتب، كقوله

إجارة تفوق القسط الربوي، و  النهاية ال تنتهي اإلجارة بتملك والبيع الربزوي ينتزهي   
بتملك، واملصلحة تقتضي الثاين، فانظر إىل هذه اجلهاالت الغريبة، فهل زاد هذا الرجزل  

إمنا البيع مثل الربا، بل إ  هذا جعل الربا خريًا من اإلجارة، وبقاعدتزه   :ن قول من قالع
 .فهذه هي عاقبة هؤالء القوم. هذا تبطل اإلجارة عقاًل ويصح بيع الربا للمصلحة

ليتق املسلم ربه وليقرأ عقوبة آكل الربا   الدنيا واآلخرة، وليتذكر لقاءه لربه يزوم  
هذا ما أنصح به السلمني الذين يزذكرو  اهلل والزدار   . ع عن نفسهالقيامة وكيف سيداف

 .اآلخرة، وإما أهل الفسق وأهل اهلو  فلست عليهم مبصيطر

*     *     * 
الواقع اإلجتماعي يف بالدنا اإلسالمية يتردى، وخاصة ما كان متعلقاًا    :السؤال

 باملرأة فماذا تقول للفتاة املسلمة واملرأة املسلمة؟

 :باجلوا



 

 (40) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

أخي الكرمي لو راجعت أوىل القضايا اليت حاربت عليها جبهة الكفر ضد أمتنا تراه   
 .هو اجلهاد: هو املرأة، والثاين:   اجتاهني، االول

املرأة   احلصن الداخلي واجلهاد هو احلصن اخلارجي، ولذلك منذ طالئع املعركزة  
السكا  الدولية اليت تعقد   املشرق  حترير املرأة، واليوم فمؤمترات: األوىل والشعار الكبري

 .واملغرب

إنه ليس من الصدفة أ  حيدثنا القرآ    سورة القصص عن معركة موسزى ضزد   
ونريد أ  منن على الذين استضعفوا   األرض  :فرعو ، والقرآ  مراده هبذه املعركة بقوله

لقو  من املرأة حيث فتكو  بداية هذا التحول   مياا  ا. وجنعلهم أئمة وجنعلهم اوارثني
وأوحينا إىل أم موسى أ  أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه   اليم وال ختا  " يقول اهلل تعاىل 

فاملرأة هي أساس معركتنا مع خصومنا، ومعيار النصر واهلاميزة يكزو  مزن    " وال حتاين
فأنزت  خالهلا، وهذا الكالم ليس للخطب والشعر بل هو احلقيقة اليت جيب أ  نلتفت هلا، 

تر  اآل  خيار األمة من الرجال أين هم، إما   السجو  واملعتقالت وإمزا مطزاردو    
ومشغولو  باجلهاد، فمن الذي حيمي األسرة ويريب األوالد ويعاين االمور احلياتيزة؟ إهنزا   

وحبمد اهلل تعاىل فإ  الدعوة اإلسالمية قد كسبت   معركة املرأة وإىل اآل ، مزع  .  املرأة
 .اإلختراقات اليسرية   هتوكها وإفسادها واختاذها جتارة   سبيل إفساد وجود بعض

أ  أوضاع املرأة   أمتنا مل تكن إسالمية خالصة، فإ  كثريًا  -أخي–املعركة بدأت 
من القيود اإلجتماعية حول املرأة هي على الضد من شريعة الرمحن، مثل عدم تعليمهزا،  

ظرة احملتقرة هلا، وانتشار األمثال اجلاهلية ضدها، هذا وحرماهنا من حقها   التملك، والن
الوضع جعل للجاهلية اإلباحية املعاصرة سبياًل لبعض القبول من بعض املسزاكني، مزع   
وجود أخباث شياطني قصدهم تعهري املرأة وحتوهلا إىل مومس وبضاعة، ولذلك علينزا    

ألوىل واجلاهلية الثانية، جاهلية القيزوم  هذه الدعوة أ  نربأ من هاتني اجلاهليتني؛ اجلاهلية ا
الفاسدة، وجاهلية اإلباحة والتفلت، واحلق مع اإلسالم، وهو احترام املزرأة وتقزديرها   
ومحاية حقوقها   العلم والعمل الشرعي بضوابطه ومعه التملك واملرياث وغري ذلك، وإ  

ه هو تيسري املهور للاواج من االمور اليت جيب حماربتها للتضييق على الشيطا  سبله ودعوت
أقلكن مهرًا أكثركن بركة، فإ  العنوسة شر مستطري يدمر  :ورفع الشعار اإلسالمي الرائع

كل احملاسن واخلريات، فتيسري املهور يقضي على العنوسة وال شك، ّ  حتطزيم القيزود   
شية اجلاهلية اخلبيثة كشرط الكفاءة   النسب، فهذا شرط باطل، فاينب بنت جحش القر

تاوجها زيد بن حارثة املوىل، ولذلك من اجلرائم املعاصرة هو منع بعض احلكومات بنات 
زعموا فهكذا يطلقو  على املسلم من غري بلدهم جلهلهم )جنسهم من الاواج من األجنيب 



 

 (41) منرب التوحيد واجلهاد

 حوار مع الشيخ ايب قتادة الفلسطيين
 

مع أ  هذه البالد وعلى اخلصوص دول اخلليج تنتشر فيها العنوسزة  ( وعصبيتهم القبيحة
ويسيطر عليها األجانب حقًا كاهلنود املشركني، وإ  حصل أ  تاوجت كالنار   اهلشيم، 

مسلمة من تلك البالد من مسلم   بلد آخر حرموا أوالدها من اجلنسية، وهزذا مضزاد   
فأحلق النيب صلى اهلل عليه وسلم الرجل " ابن بنت القوم منهم":لقوله صلى اهلل عليه وسلم

من يرضى البنته العنوسة وال ياوجها ملسلم من غري بأخواله، فهذه قيود جاهلية، وقد رأينا 
أي ظزاملو ، تسزقط    -أولياء معضلو -بلده او قبيلته، وهؤالء   احلق وصفهم الشرعي

 .واليتهم لظلمهم وسوء تصرفهم وسفاهتهم

املرأة هي مادة أمتنا وأي اختراق من جهتها هو هامية حقًا، ولذلك علينا أ  نرعزى  
مامنا، قد نر  سقوطًا لبعض الرجال   هذا الطريق لكن مل نر إىل هذا اجلانب ونوليه اهت

اآل  سقوطًا ألخواتنا، بل رأينا الصرب والثبات واإلميا  والعامية الصادقة، فأخواتنا وأمهاتنا 
  فلسطني آية من آيات اهلل   هذا كله، وإ  بعضهم ال يعدهلن مئات الرجال اجملاهزدين  

، كما رأيت   أخواتنا   دول اخلليج وعيًا بني النساء أشد   جهادهن وصربهن وثباهتن
اما هو بني الرجال وطهارة قلب   نصرة اجملاهدين ودعمهم مامل نر مثله بزني الرجزال،   
فاحلمد هلل رب العاملني، وأما   الغرب فإ  نساء اإلخوة العجم فيهن إسالم و إميا  ووعي 

جرين العرب فعلى اجلملة هن أفضل وأطهزر مزن   قلما جتده بني الرجال، وأ  نساء املها
رجاهلن، وقد مسعت شكاو  كثريمن النساء املسلمات   ضعف أزواجهن مزن جهزة   
الدين، فهن ينتقد  رجاهلن   هذا اما يدل على رفعة أخواتنا هنا أهنن بفضل اهلل خري من 

 .الرجال

حجاهبا يظهر لنا أمهيزة  إ  احلق الذي يكّنه الشيطا  وجنده للمرأة امللتامة بدينها و
هذه املعركة، ولذلك فليس غريبًا أ  تقوم فرنسا بقضها وقضيضها حملاربة احلجاب، وتسن 
القوانني ملنعه،   تتبعها الكثري من الدول األوروبية   هذا املسلك الشيطاين، وكزذا لزو   

سزتعرف أ   راقبت مؤمترات اإلسكا  ومقدار ما يبذل هلا من جهد لتدمري األسرة واملرأة 
 .هذه القلعة هلا من األمهية مبكا ، فهذه معركة ال جيوز لنا أ  نغفل عنها

جيب علينا أ  نعلم املرأة أل  العلم هو الذي حيميها من السقوط، فإ  املرأة اجلاهليزة  
عدوة لنفسها وزوجها وبيتها وجمتمعها، وجيب علينا أ  ندافع عن حقوقها، وعلى الدعاة 

واملتدينو  أ  يفرقوا بني عاداهتم اإلجتماعية اجلاهلية وبزني اإلسزالم    والعلماء واملشايخ
الصحيح، فإ  باطل العادات اإلجتماعية هو سالح اجلاهلية املعاصرة   معركزة املزرأة،   

وأنا ال أناقش حكمه هنا بل أتكلم عنزه كظزاهرة   ! فلماذا نسمع اليوم باواج املسيار؟
اواج اإلعال  واإلظهار،إ  أسبابه هزو اإلحنزراف   إجتماعية غري سوية أل  األصل   ال
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اإلجتماعي من غالء املهور واشتراط الكفاءة   النسب، فانصرف الشباب عن الزاواج  
وانتشرت العنوسة، وبالتايل كا  رد الفعل هو هذا الاواج األعرج املريض، وهزذا زواج  

ة كرب  وال شزك،  أعرج للمرأة حني تتقي رهبا ولكن إ  كانت األخر  فالنتيجة جرمي
ولذلك رأينا من بنات امللو  وعلية القوم من هربت مع كافر إىل بلده للاواج منه، والذين 

 .يتحملو  كرب هذه املعاصي هم اآلباء وأولياء األمور

إ  فشلنا   معركة املرأة فقد فشلنا   كل شيء، فابن الانا لزن   :أنا أقوهلا بصدق
يقو  على اجلهاد، وزوج الاانية وكذا أخوها وأبوها  يقو  على الصعود على املنرب، ولن

 .-فال يدخل اجلنة ديوث–لن يقو  على أي فضيلة مهما صغرت 

ألمهاتنا وأخواتنا وبناتنا املؤمنات كل احلب واإلحترام والتقدير، وكزذا لاوجاتنزا   
الصابرات كل احلب والدعاء والشكر فلوالهن لن نكو  شيئًا، ولن يكزو  ألبنائنزا أي   

 .مستقبل قط

 .هذا هو فهمي هلذه القضية اخلطرية

*     *     * 
 ًااااااااماتاخ

بعد تلك اإلجابات واملوضوعات اليت تعرضنا هلا من خالل حوارنا مع الشزيخ أيب  
قتادة عمر حممود أبو عمر بقي أ  أقول لقد كا  عماًل صعبًا لوال تيسري املوىل عا وجل ملا 

خوة الكرام أ  الوقت الذي نقضيه مع بعضنا الزبعض    وقد يظن بعض األ. كا  إجناره
السجن كثري واحلقيقة أ  األمر ليس كذلك فكل من األخوة األفاضل عنده أعمال خمتلفة 
فمنهم من يذهب للعمل بالور  ومنهم من يذهب للدراسة ومنهم من يعمزل ويزدرس   

لساعة السابعة والعشر دقائق والفترة اليت نقضيها معًا ليست كثرية فمنذ أ  يغلق علينا   ا
إىل الثامنة صباح اليوم التايل   يفتح علينا مزن الثامنزة   ( وكلنا   زنازين إنفرادية) مساًء

صباحًا حىت التاسعة وهي فترة للشاي والقهوة والفطور السريع   يذهب كزل منزا إىل   
ادية عشرة والنصف إخل ومن التاسعة إىل احل...الايارة -الرياضة -الدراسة -العمل-برناجمه

ّ  نعود إىل العنرب الذي تقيم فيه حيث الغداء إىل الثانية عشرة والرعب حيث يغلق علينزا  
كل مبفرده إىل الساعة الثانية حيث يفتح علينا لنصلي مجاعة   يذهب كل منا إىل عملزه  
 .مرة أخر  من الثانية إىل اخلامسة حيث نرجع ونصلي حسب التوقيت   يكو  العشزاء 
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ماعزدا  -حىت السابعة والربع حيث ميعاد الغزالق  وهذه الفترة يكو  فيها األخوة جمتمعني
 .السبت واألحد فهي أيام عطلة وهكذا 

حىت تعلموا كيف يعيش إخوانكم   سجنهم فاحلمد هلل الذي يوفقنزا ملثزل هزذه    
نا ما علينا األعمال كي نقدم ما نستطيع أو نظن أنه قد ينفع أمتنا وإخواننا ونكو  قد أدي

 .من واجب   نصح املسلمني   قضايا قّل من يتكلم فيها أو عنها 

وال يفوتنا التنبيه أ  هذا احلوار قد ترجم إىل اللغة اإلجنلياية من طرقنا وقد قام هبزذا  
اجلهد حسبة هلل بعض األخوة الكرام نسأل اهلل تعاىل أ  جيايهم خريًا فقد واصل أحزدهم  

خبط اليد ( 4A) وا من الترمجة واليت تعدت مائة صفحة من الورق الكبريالليل بالنهار لينته
 . وذلك ليستفيد منها إخواننا وأحبابنا الذين ال يتكلمو  بالعربية

وللعلم فإ  هذا احلوار هو األول مع الشيخ أبوقتادة   السجن نسأل اهلل تعزاىل أ   
 . يكو  األخري ويفرج كربه قريبًا

ة واألخوات بأ  هنا  حوارات أخر  على شرائط كاسزيت  كما أنين أبشر األخو
أجريتها مع أيب قتادة حتوي سريته الذاتية للتعرف عليه وعن مراحل حياته املختلفة حزىت  

 .دخوله السجن

فاللهم انصر اجملاهدين و فك أسر املأسورين وأعل كلمة احلق والدين وآخر دعوانزا  
 .أ  احلمد هلل رب العاملني

 للهجرة9241الثاين اخلميس مجادى 
 4002املوافق اخلامس من يونيو
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