
 ]تحرير اإلنسان قبل تحرير االوطان[

 

نا ومن سيئات إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفس
إال اهلل  دي له وأشهد أن ال إلههاأعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال

 ووولوا ووال وحده الشريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله )ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل
د فاز فوزا سديدا يصلحلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فق

 عظيماً( أما بعد
الم من أسامة بن حممد بن الدن إيل إخوانه وأخواته يف األمة اإلسالمية عامة الس

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته .
عظام اليت بدأت من املخاطر الحديثنا يف هذه الليلة ليس تأكيدا على ما ذكرنا من وبل 

على ردة احلكام  عمليا هتدد األمة بأسرها عرب احلروب الصيبية اجلديدة وليس تأكيدا ً 
ستقيم وإاما حديثنا راط املصني املوالني ألمريكا والذين احنرفوا مبسرية األمة عن الئاملتواط

ت اجملال هلؤالء حعن دورنا وتقصرينا خالل هذه العقود الطويلة وعن غفلتنا اليت فت
نتعرف على احلكام بأن يعبثوا باألمة ودينها وويمها ومقدراهتا وثرواهتا أوول ذلك ل

الوهدة السحيقة  مواطن اخللل يف أنفسنا حىت يتم إصالحها ليتسنا لنا النهوض من هذه
اىل ذاكر ساعة يف اهلل تعراط املستقيم ليصلح لنا ديننا ودنيانا فتعالوا لنتصوالرجوع إىل ال

ن متفقون ابتداء فنحن كمسلميأرجوا أن تكون سببا لنجاتنا يوم ويام الساعة 

ون باتباع بفضل هللا سبحانه وتعالى على أن الهداية والسداد والرشاد يك

هريرة  كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم الذى قال عن أبي

ث صحيح {حدي}تركت فيكم شيئين فلن تضلوا بعدهما كتاب هللا وسنتي

يمة واإلسالم دين الفطرة وقد  ولد الناس أصال على هذه الفطرة السل 



ذ هللا )فطرة هللا التي فطر الناس عليها التبديل لخلق هللا ( وقد أخ

لسالم سبحانه وتعالى منا العهد ونحن نطف في صلب أبينا آدم عليه ا

 )إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم

هذا  ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن

ن غافلين( ولكن شياطين اإلنس والجن سعوا في اجتيال الناس ع

ا لتهم الصراط المستقيم كما في الحديث }خلقت عبادي حنفاء فاجت

خلق الشياطين{واإلنسان خلق ضغيفا كما جاء في القرآن الكريم )و

ي ذلك كن لسالمة فطرته يسهل تذكيره ورجوعه إلاإلنسان ضعيفا( ول

لى حتى األصل السليم وأن نفهم الدين الذى به نعبد هللا بسحانه وتعا

تعالى واحد تفاقنا إال بهاذا الدين فربنا سبحانه والنختلف وال سبيل ال

دة وإن ورسولنا عليه الصالة والسالم واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واح

وأنا   من عدم التاام بع  الناس بدين التوحيدحصل خالف فما هو إال

ي األدلة على يقين أن الصادقين المنصفين من أبناء األمة إذا تدبروا ف

ول عن فسيجدون بسهولة ويسرأن الحق واضح وسيتبعوه بعد أن تا

هذه  أعينهم غشاوة سحر الحكام غبر إعالمهم الذى غشي البصائر عبر

يتصح وس [كثرة الدوي تغلب السحر ]مالعقود الطويلةوكما تقول العوا

الحكام عبر  بتعدنا بفطرتنا وعقولنا عن تأثير سحرالكم ذلك بجالء إذا 

اإلعالم وما يبثونه بواسطة علماء السوء وشهداء الاور ألن فطرة 

لمجال اإلنسان السليمة تشبه البوصلة فهي مفطروة على التأثر با

الشمال  هت فهي تشير إليالمغنطيسي العام في هذه األرض فحيثما وج

اإلشارة  ولكنها إذا وقعت تحت تأثير بع  المعادن فتفقد قدرتها على

ا وندفع تجاه الصحيح وكذلك نحن فينبغي لكي نحسن أوضاعنإلى اال

ناط فإن كثير من األمور العظام الت ا  عنا أعداءنا فالبد أن نكون أحرار

ب والباطل هي حر بغير األحرار كالقتال والجهاد والحرب بين الحق

رة أبية بين النفوس وإراداتها ومن أهم أسباب النصر أن تكون النفس ح



األعداء  واواإلرادة شديدة قوية فإن العرب لم تكن تكلف عبيدها أن يدفع

ال شداد تعرض بنوا عبس للغارة من أعدائهم ق لما العاة ولذلك واويجلب

له كر  اإلماء بهم[ فقاللعبده عنترة ]وكانت العرب ال تلحق أبناءها من 

والصر  يا عنترة فرد عليه إن العبد اليحسن الكر ولكن يحسن الحالب

طاقات  العبودية تفجرت دقيو عنه نحلتافقال له كر وأنت حر فعندما 

رة وعرف هائلة في عنترة فذهب يفري الرجال فريا بسيفه وبرز عنت

ى في المعن كفارس من فرسان الجايرة المعدودين يوم أصبح حرا وهذا

 أن غاية األهمية والخطورة فإذا أردنا أن نحرر بالد اإلسالم فال بد أوال

ماء بما نحرر أنفسنا وعقولنا من العبودية للرجال وخاصة األمراء والعل

م هم والذى إنما جاء اإلسالمالعمل اإلسالمي وهذا المعنى ال تفيه قيادا

من  ا  هم بعضا أربابليحرر الناس من عبادة العباد ومن أن يتخذ بعض

اء دون هللا ونبه إليه في مواطن عدة لذلك إنما يخاطب بالجهاد إبتد

الرجال األحرار ولم يخاطب به العبيد رغم إسالمهم فهذه أساس 

لينا في هذه المشكلة فينبغي أن نتحررلننطلق للقيام بالواجبات التي ع

  .األوقات العصيبة
فة حره فالبد لنا من معرفلكي نحصن أنفسنا من دوي اإلعالم وس

ن عناصر هي اإلنساالمن أهم فإن األخطار المحيطة بنا وفي داخلنا 

 كفرد من شعب أو نحن كأفراد والمنهج القائم الذي نريد 

بار أنفسنا أـ ينبغي أن تعرف على أنفسنا وفي مجموعنا كمجتمع والخت

عرضها وذلك ب هل هي مؤهلة للسير في طريق اإلصالح والنجاة 

لكم ى قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم }إنما أهلك من كان قبعل

ظمى لبية الغا..........{ فهذا معلم في طريق اإلصالح وهو تمييا الغ

منذ بداية الطريق فإن كانت مؤهلة إلقامة الحق على الشريف 

صالحها القنطرة وإال فاليجتهد صاحبها في إ توالضعيف فقد تجاوز

)وهم  ما هو يسعى باألمة في طريق الهالكألنه إن لم يفعل فإن



 كما نص عليه الحديث السابق يحسبون أنهم يحسنون صنعا( 

ويخفي  فالمصلح كالطبيب وهو ليس رجل سياسة يراوغ ويلف ويدور

 ينصلحمة المللجماهير وهذا الكالم موجهه لعا ةالحقائق مراعا

ان بيب إذا كالمداهنين بما فيهم قيادات الجماعات اإلسالمية ألن الط

اقة  مريضه مصابا بمرض خطير كالغرغرينة في ساقه وتحتاج س

ن البد كلإلى بتر البد أن يصارحة وإن كان بلطف وبرفق فالبأس و

مين خط من المصارحة بحقيقة ضرورة بتر القدم المصابة ونحن كمسل

 )منسيرنا واضح فال بد من قول الحق وبعد ذلك كما قال تعالى

هم ء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا  أحاط بشا شاءفليؤمن ومن

.  (سرادقها  

لشخصية أن نتعرف على الحاكم كفرد وأبرز الصفات ا ينتغيكما ب ـ 

أهم مملكة الملك وعلى للملوك والرؤساء وكذلك ينبغي أن نتعرف 

ى هذه عناصرها المؤثرة فينا وعلينا]ضدنا[ ألنه بغير التعرف عل

دقون تحصينات االزمة وبالتالي يبقى الصااألمور ما يمكن إقامة ال

ثمرة  يبذلون جهدا كبيرا على غير معرفة بما سبق فاليظهر لجهده

غم تذكر ولذلك استطاع الحكام أن يخادعوا الشعوب لعقود طويلة ر

مهتمين هم من الرتصدر المثقفين واألذكياء والباحثين والكتاب وغي

دهم هؤالء وجاء من بع بقضايا األمة بغير جدوى ولقد مات كثير من

ي أناس آخرون ولكنهم يسيرون في نفس الدائرة المغلقة وكل ما ف

األمر هو عبارة عن تغيير األشخاص وأسماء الدعوات اإلصالحية 

دور من ختصار كجمل المعصرة الذي تعصب عيناه فيبقى ياونحن ب

ي ن أنه قطع مسافات هائلة وهو يدور فظالصباح إلى المساء وهو ي

ير غضيقة قطرها بضعة أمتار نعم نحن معصوبو البصائر  دائرة

ن بسحر اإلعالم مسحوريمقيدين بالحديد لكننا قيدنا بالخنوع قيد العبيد 

وسحرة النظام من العلماء والوزراء والخطباء وأصحاب األقالم 



تعمل  تجاه الصحيح فيجب أنالمأجورة فلم نتقدم خطوة واحدة في اال

ن تي وضعت على بصائرنا وصم آذاننا ععلى فك هذه األربطة ال

 ن  واحد منا ميااكل سمع الحق وهذا ما نريد أن نعالجه وأن يكون عند 

ين يان فيه األمور ويحصن نفسه ضد سحرة الطغاة فالذ صحيح  

هم يهلكون في الدنيا واآلخرة إنما بسبب فقدهم هذا المياان لذا ف

يتعرفوا  تأمروننا(ألنهم لم)بل مكر اليل والنهار إذ  يقولون يوم القيامة

حن إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره نعلى نفسية الحاكم . و

نريد أن نتحدث عن إنقاذ العالم العربي واإلسالمي وتصحيح 

ا األوضاع الخاطئة فمن الضرورة بمكان الحديث عن أهم عناصر هذ

و الموضوع وهو الحكام حيث إنهم عامل رئيسي للسير إلى األمام أ

ناصر قهقر إلى الخلف لذا ينبغي أن نتعرف على طبيعة هذه العالت

ج حتى يسهل التعامل معها بالطريقة الصحيحة عن علم بعد ولو

نا فإن المنهج الصحيح التام المكمل وهو منهج اإلسالم بفضل هللا عل

يم هو راط المستقصصر في المجتمع للسير باألمة على الاعنالأهم 

وكبد  نحرف عاش الناس في هماالناس وان م استقاالحاكم فإن استقام 

لناس وضنك والحاكم هو خليفة لتنفيذ شرع هللا في األرض على ا

مباشر وعلى نفسة فإن لم يعصمه هللا بالتقوى وهو اآلمر الفعلي ال

ااحمة والمبلغ بتنفيذ أمر هللا فيصاب بأمر عظيم وخطير جدا  وهو م

نبوة واإلمامة هي نيابة عن الأوامر هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم 

و الذي أو لخالفة النبوة وهي عقد لحراسة الدين وسياسة الدنيا به فه

انعقد عليه اجماع من تكلم في هذه المسألة من أهل العلم وإن لكل 

 وظيفة من وظائف الناس انعكاسات على صاحبها منها اإليجابي

لرقة ة من اومنها السلبي فإن راعي الغم تنعكس عليه صفة إيجابي

ى أن والسكينة وراعي اإلبل تنعكس عليه فظاظة اإلبل وغلظتها إل

لم إن رة وظيفة الحاكم على أهميتها القصوى فإنها تعكس صفات خطي



يع المرء أن يعتصم بالتقوى وهذه الوظيفة الكبيرة والثقيلة ال يستط

إن سك بها فيقوم بها ويتحمل تكاليفها إن لم تكن لديه شهوة عظيمة للتم

وب كان الدافع مع الشهوة حقا آلحقاق الحق ونصرة الدين فهو المطل

هذه  عكاساتن ستكبار في األرض فإن اوإن كان الدافع الكبر واال

ة الشهوة خطيرة على شخص الحاكم وعلى المجتمع وإن شهوة اإلمار

تعد عند الحكام الذين ال يتقون هللا ال تجاريها وال تدانيها شهوة مس

ث بهذه جميع الثوابت الشرعية والخلقية مقابل التشبللتخلي عن 

 ما اإلمارة فهو مستعد للتخلي عن حقيقة الدين ويخادع الناس أنه

الده عليه وهو مستعد للتخلي عن جاء كبير من سيادته ب حريص

مقابل  مقابل البقاء في اإلمارة وهو مستعد للتخلي عن ثروات البالد

ك مارة خطيرة جدا فمن أجلها رمى ملوالبقاء في اإلمارة فإن شهوة اإل

ل بن الابير بني أمية البيت العتيق والكعبة المشرفة بالمنجنيق لقت

رضي هللا عنه وغيره من الصحابة ومن أجلها قصف أل سعود 

بيت  المسجد الحرام بالدبابات وأدخلوا المنجنارات والمصفحات إلى

أمر يومها أن ي هللا الحرام بل وبلغ بفهد بن عبد العايا الجبروت

بنسف المسجد الحرام كله من أجل أن يقتل جهيمان وإخوانه 

ولم يكن معهم سوى أسلحة خفية بنادق صيد  200وكانواقريبا من

وإن  وكالشنات إال أن العقالء تدخلوا وأقنعوه أن األمر يحل بدون ذلك

 الحاكم يهوي بنفسه وببالده وأمته في مهاو سحيقة جدا يصيب

 قتصادها وسياستها وإن أسوأ الوظائف وأوضعهااا ودينهاوأخالقه

 وظيفة اإلمارة إذا تجردت عن التقوى 

هـل اليصلح الناس فؤضىال سراة لهم وال سراة لهم إذا جهالهم سادو و

 أفـسـد الد يـن إال الـمـلـوك          وأحبـار سوء ورهبانها



في العماله  وأقصــانا يدنســه يــهــود              يؤازرهم ضليـع

 وكعبتنا يحيط بها نصارى               وينصرهم عميل ال أبا له

لذلك إن أصحاب الوظائف الوضيعة في أي مجتمع من المجتمعات 

ون صفة نعكاسات سلبيه على أصحابها وأقصى انعكاساتها أن تكالها 

ميع سائدة بين جميع أعضاء هذه الشريحة إال أن التاريخ مليء في ج

ائهم رض بالمجازر التي يرتكبها الحكام ضد أبنائه وآبشعوب األ

 بإخراج ما في بطون التاريخ من تلك ا  وإخوانهم ولن نذهب بعيد

ر المآسي المتكررة لكن سأذكر طرفا  من سيرة حكام المنطقة وأث

كون شهوة اإلمارة على تصرفاتهم في قتل أهلهم وذويهم فكيف  سي

ألمة ومبادئها فهؤالء حكام حالهم مع أبناء الشعب ومع ثوابت ا

 الكويت ذرية مبارك الصباح الذي كان سيء السيرة منبوذا في

 المجتمع الكويتي فدخل على خويه في دار الحكم محمد والجراح

أن يقتل  الصباح قتلهما ونصب نفسه حاكما فهذا القاتل الذي ينبغي

       أصبح أميرا يحكم البالد ويطاع ويمدح ويقال عنه ولي أمر .    

   

 وهذا زايد بن سلطان قائد القوات المسلحة في اإلمارات خرج على

هو اآلن أخيه شخبوط والذي يعتبرونه ولي أمر فقتله ونفى أبناءه و

أمير البالد ويقال عنه األب الحنون والراعي وهو خارج عن األمر 

 الشرعي وقاتل له .

مات وهو وهذا قابوس سلطنة عمان خرج على أبيه وسجنه إلى أن 

 باق في السلطة .

ر وهذا علي عبد هللا صالح في اليمن بدعم من األمير سلطان وعب

الريئس  الملحق العسكري في السفارة السعودية دبر خطة في اغتيال

الجيش  اليمني السابق ابراهيم الحمدي وأخيه فبعد أن كان ضابطا في



يمن وعميال لمثله كثير فبهذه الجريمة رشحته السعودية ليكون رأيسا ل

 لها  . 

ار  وأما قطر فأحداثها قريبة ال تخفي عن الناشئة فضال عن الكب

رده من بانقالب حمد بن خليفة آل ثاني على أبيه وخلعه من الحكم وط

من  البالد فقام هذا األب بمحاولة أنقالب فاشلة على ابنه حمد بدعم

 األمير سلطان بن عبد العايا.

فقد  ام السعودي فحدث عنها والحرجظه للنوأما مكائد القتل والخيان

لى قتلهما اقتتل عبد هللا بن فيصل مع أخيه سعود بن فيصل مما أدى إ

بن الرشيد اإلمارة منهما واضطر أخوهما األصغر عبد اكليهما وأخذ

ارك الرحمن الفيصل والد عبد العايا أن يلجأ إلى الكويت عند مب

يصل وكان من أشد الصباح كما اجتمع آل عبد العايا حول ف

عبد  المحرضين على الخروج على الملك سعود الملك الحالي فهد بن

العايا واجتمع أبناء سعود حول سعود وكادت أن تحصل مذبحة 

ع عظيمة بينهم حيث أمر سعود رئيس الحرس الملكي بقتل جمي

حين  إخوانه وأبناءهم الكبار وأخيرا تم الخروج على سعود وخلعه في

لك ال له ولي أمر وال يجوز الخروج عليه أما عن قتل الميقكان . أنه 

ديهم بقتل فيصل فإنه قد تم بعلم من فهد وأشقائه وكذالك فقد لوثوا أي

تقل جيدة وهو يس ةالملك خالد الذي أذيع نبأ وفاته فجأة وكان بصح

 طائرته لالنتقال من جده إلى الرياض أو العكس.

جاون فاسقون خائنون أما عندنا ملوك وأمراء مرتدون وآخرون عا

القسم األول فهم ملوك وأمراء الدول العربية واإلسالمية وهؤالء 

عليه  تحدثنا عنهم من قبل لكن  ومن آراد االستاادة في هذا الباب فإن

ا قرآءة الوثائق وما كتب عن هؤالء الملوك خالل العقود األخيرة مم

 نواق يظهربوضوح مدى عمالتهم للصليبين ومدى ارتكابهم ل

يسرة في ذلك ماإلسالم مما أدى إلى كفرهم وردتهم ومن الكتب ال



ة وهي الوثائق التي أفرج عنها الصليبيون بعد مرور ثالثين سن

ي كثير متداولة في األسواق تتحدث بتفصيل كبير عن هذه العماله ف

كل في من العربية الصليبية ومن ذلك أيضا ما كتبه محمد حسنين هي

لها حيث ه ] كالم في السياسة [ وهو يعتبر شاهد من أهكتبه ومنها كتاب

األمراء كان وزيرا في تلك الفتره وقد عايش واحتك بؤلئك الوزراء و

 واطلع على تلك الخبايا السرية.

 

 طبيعة األمم 

درجات  إن طبيعة االمم تختلف من أمة إلى أخرى وبالتالي تختلف في

ت تحت ة كالهند مثال بقيإشتعالها وثورتها على الباطل والمحتل فأم

ام االحتالل البريطاني زهاء ثالثة قرون وأمة العرب في بالد الش

لى مكثت أكثر من عشرة قرون تحت االحتالل األوربي ولم تثر ع

وميين األوربيون وتحرر أرضها إال بعد أن اعتنقت اإلسالم وأقول للق

 العرب هذه فلسطين عندما كانت حركت التحرر بأيدي القيادات

ان في العربية غير اإلسالمية إنتها بها المطاف بعد أن خرجت من لبن

ول مطلع الثمانينات أن وزع أعضاء منظمة التحرير على بع  الد

لسطينية العربية كتونس والسودان واليمن وكادت أن تموت القضية الف

عاء ويستسلم الناس لألمر الواقع وبقي عرفات يتجول بين صن

ل أن بدأت حرارة الجهاد في أفغانستان تصوالخرطوم وتونس إلى 

نوات عن تمر سوى بضع س إلى العالم اإلسالمي وخاصة فلسطين فلم

يدي الجهاد في أفغانستان حتى اشتعلت االنتفاضة المباركة بأ

اإلسالميين من أهل فلسطين حماس وأخواتها وكان من تداعيات 

ى رأسهم ب وعلاالنتفاضة التي أرهقت اليهود أن جيء بالقوميين العر

ألمة عرفات تلك اإلنتفاضة األولى المباركة وخالصة القول إن هذه ا

الترتيب له هو  السبيل لها للنجاة بفير التمسك باإلسالم وإقامته فما يتم



ق اآلن عبر نشر دين الديمقراطية هو أمر في غاية الخطورة وهو فو

ا أن األمة يضأنه كفر باهلل وبرسوله عليه الصالة والسالم فهو يعني أ

ال إذا رجعت ستدخل في نفق طويل للعبودية للغربلن تخرج منه لألبد إ

إلى دينها من جديد كما حصل في المرة األولى يوم أن غعتنقت 

 اإلسالم قبل أربعة عشر قرنا والذين يتحدثون عن عظم الهجمة

جوهر الصليبية ويبررون الخضوع والخنوع لهذه الحملة والقبول ب

حاب و التاام الديمقراطية وهو في حقيقته عبودية ألصمقاصدها وه

رؤوس األموال في الغرب وهم يخادعون أنفسهم وأمتهم بقولهم 

رنا أن نداهنهم لفترة وجياة وإن كنا النرضى بذلك لكن الواقع يجب

 نسايرهم هؤالء يرمون أمتهم في اليم مكتوفة األيدي على أمل أن

 عندما تتحسن األوضاع وهذايخرجوها بعد قرون وهي مازالت حية 

 محال.

ة بكل وقد نتساءل لماذا يريد المسلمون تطبيق الديمقراطية اإلجاب

ن وضوح ألنهم لم يطبقوا اإلسالم رغم أن الديمقراطية دين آخر وم

التامها عن علم فهو كافر وألن األمراء والعلماء خادعوا الناس 

مر أننا يقة األلعشرات السنين بأنهم يعيشون تحت ظل اإلسالم وحق

 نعيش تحت ظل حاكم يحكمنا بهواه وبما يملى عليه من الحكومة

تطلعون األمريكية أو ما يسمى بالنظام الدكتاتوري فلذلك بدأ الناس ي

إلى الديمقراطية وكال المذهبين كفر نبرأ من هللا منهما إال أن 

اء هم مرالديمقراطية أقل تعسفا من اليمقراطية وإن أولئك العلماء و األ

ذبهم الذين يتحملون جاأ أكبر في مسؤلية صد الناس عن دينهم بك

 وخداعهم وشهادات الاورالت يشهدونها ألنهم أوقعوا في حس الناس

أن اإلسالم هو ولي األمر وأن ولي األمر هو اإلسالم فعامة الناس 

الحياة  يحتاجون إلى أمنهم الشخصي  ليتيسر لهم سبل الحياة سبل

الناس أن الحاكم يسير بهم على المنهج المتفق عليه والكريمة وعلى 



هم أصال اليحبون الجالف والصراع والدماء فهو ثقيل على نفوس

أن  وكريه وخصوصا عندما يكون مع حاكم من جلدتهم ولكن العجيب

أي راطية بالطائرات النفاثة وأمريكا ترغب في تطبيق الديمق

الجايرة  ديمقراطية تتكلم عنها أمريكا وهي تمنع حرية الكالم في قناة

والبدد أن تتطلع على أي مادة قبل بثها على الجماهيير وأي 

ياتت ديمقراطية ترتخا وهم يضيقون على حريات األفرااد داخل الوال

ه قامت بالمتحدة واألمريكيين يشتكون من حجم التضييق الذي 

 الحكومة األمريكية من الداخل وفي إحدى الدراسات أن قناة فوكس

ي األمريكية الموالية للحكومة نقلت صور غير متانه لخداع الرأ

األمركي إن كان هذا تعاملهم في داخل أمريكا ومصادرة الحريات 

 بشكل مباشر وغير مباشر ]الموضوع المكتوب عن الحرية في

اطية [  أمريكا وحقيقة الديمقر  

شعب  فاحتالل فلسطين وتقسيمها والمأسي العظام التي يعيشها  

ل العراق فلسطين من قتل وهدم وتشريد تمت بإسم الديمقراطية واحتال

حال تم بواسطة أنظمة ترفع راية الحرية والديمقراطية فال يصح ب

إلحتالل شرعا أو عقال المناداة بالديمقراطية ألن ذلك تكريس لتوسع ا

الم يكي لكامل المنطقة وهو دين جاهلي يتعارض ويناق  اإلساألمر

ا الذين واليمكن لمسلم المطالبة بتحكيم واتباع منهج غير اإلسالم أم

رها والتي ينادون بالدمقراطية  اليريدون الديمقراطية الغربية بحذافي

أباحت كثير من المحرمات الظاهرة الجلية والكبائر والموبقات 

تابعة األمة في اختيار الحاكم ومجلس شورى للمويقصدون بذلك حق 

قية والمحاسبة  فأقول لهم أنه يجب تسمية األمور بأسماءها الحقيس

ا والداعي للخلط والتشويش على الناس ألن من لوازم المناداة بهذ

اء األمة المذهب أن يتم تحكيم أهواء عدد يسير من البشر في بقية أبن

في  اح الذي حذرنا هللا منه  فحق األمةواليخفى أن هذا هو الكفر البو



ذا اختيار الحاكم هو جاء يسير من الديمقراطية فاليمكن من أجل ه

لعالمي الجاء اليسير أن ننادي بتحكيم هذا المنهج الذي سوقه اإلعالم ا

وكان  وظهر زيفه وخداعه ظهورا بينا بعد غاوتين نيويوك وواشنطن

رن من يب عن الحياة حقيقة منذ قالواجب المنادات بتحيك اإلسالم المغ

 الامان .

م في فإختيار الحاكم هو حق لإلمة في اإلسالم ]نقل نصوص أهل العل

حل  ذلك فإذا تقاعست األمة عن النطالبة بحقها فهذا الينفع معها أي

 آخر ألن المنهج كالدواء فمهما كان الدواء جيدا ومفيدا فإن تقاعس

النظام  رضه وال تتحسن حالته فهذالمري  عن أخذه فإنه اليبرأ من م

كن المصري وغيره من األنظمة العربية  التي نادت بالديمقراطية ل

ها لم حالة المواطنين لم تتحسن ألنه حتى الديمقراطية التي نادى ب

اس تقاعس يطبقها فالحل في اإلسالم يقينا وال حل إال باإلسالم لكن الن

يجب أن وقهخا فالخلل فينا فعن القيام بواجباتها تجاه المطالبة بحق

تنا.  نعالج أنفسنا الأن نطالب بمناهج كفرية دخيلة على ديننا وأم  

أن تحدث  ينبغي أن تتوحد مفاهيمنا وموازيننا حول قضيتنا التي يجب

تحدث عنها كما ينبغي أن نتأكد من أن مفاهيمنا للقضايا المهمة التي ن

ا حة حتى يسهل علينعنها بأسمائها ومسطلحاتها أنها مفاهنم صحي

ل مختلفة أو التفاهم ومواصلة المسيرة على بصيرة وحتى النكيل بمكايي

الوا على نطفف في مكاييل قال تعالى ) ويل للمطففين الذين إذا اكت

نهم الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أال يظن أولئك أ

                    مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ( . 

ى ذلك فعندما يكون الفهم غير كامل لمعنى كلمة العبادة يترتب عل   

مسألة  ووضع األمور في غير نصابها كما حصل فيتطفيف المكيال .

وأي جهاد أوضح من جهاد اليهود في فلسطين  الجهاد في العراق

 جهادوالصلبيين والمرتدين في العراق )ومن يشاقق الرسول ( إن ال



تان وكنا من الجهاد يوم أن كنا في أفغانس ا  اليوم في العراق أكثر وضوح

لي الذين ندفع إليه وأنه جهاد متعين ثم يخرج علينا الجهال الذين ركنوا إ

ام هم وا ويقولون إنه جهاد فتنة وذلك بتعللهم بصدام وجيع الحكظلم

ن آلصدام النهم كانوا على علم بجميع جرائمه التي يتحدثون عنها ا

نو مع ومع ذلك كانوا يساعدونه ثم جاوزوه في البغ والظلم عند ما تعاو

ون أمريكا في هرض ذلك الحصار الظالم الذي قتل فيه أكثر من ملي

تي طفل وال حول وال قوة إال باهلل ودورهم في حرب الخليج األولى ال

الظرف  جاءت إستجابة للتعلمات األمريكية في حين إستغل اليهود هذا

يبقى و المستوطناتتقبال مئات األلوف من اليهود الجدد وتوسيع الس

ر تفكيرهم في المعقول وغييحصرون بع  الناس  رغم ذلك كله

مون المعقول ومستبعد وغير مستبعد وممكن وغير ممكن وقد اليفه

من  والستدركون األمور على حقيقتها كما هي وهذا ما لمسته مع كثير

العربية  قد قلت لهم إن صدام سيهاجم البالدالذين يشار إليهم بالبنان و

ة فكان ردهم هذا غير معقول  كيف تقول هذا ؟ صدام صديق والمملك

 هي التي دعمته دعما كبيرا .

ى لكن من المسؤول عن هذا المستوى من التفكير الذى يسيطر عل

ائرة الناس إنه اإلعالم المحلي الموجه الذى حصر تفكير الناس في د

تدعمه  ها كلها تشير أن صدام هو ذلك الصديق الوفي الذىمغلقة حلقات

 المملكة على مدار عشر سنوات وأنه البطل والفارس المغوار وحارس

ذرت البوابة الشرقية لكنه رغم ذلك هجم على الكويت كما قلت وكما ح

ألنهم ما  لقد سحر اإلعالم الجميع حتى أولئك الذين يشار إليهم بالبنان

سية وال اريخ القديم والحديث للملوك الوفاء لهم وال قدأحسنوا قراء الت

يهم أهمية عندهم لشي ء سوى الملك قد يضحي بأخيه بأبيه بابنه ال

ة أيام المهم عنده أن يحافظ على ملكه فهذا  الملك قد أمر بقصف الكعب

جهيمان ألن من ارتكب ناق  من نواق  اإلسالم من أجل الملك 



اوم فال يعول غليه عاقل فهو مستعد أن يسانتهى األمل والرجاء فيه 

نقنع  على كل شيء الوطن الشعب المقدسات الثروات أي شيء إذا كيف

المي الناس ونحصنهم ونطور تفكرهم ونجنبهم أثر اإلعالم الموجه الع

عقول وغير والحلي فهكذا ضاعة فلسطين والناس ساكتة وتكتفي بقول م

 وهؤالء جميعا يراهنون معقول إلي أن صدر قرار التقسيم وقسمت

 على الوقت وعلى إخراج أجياال جديدة أقل حماسة لقضياها وأكثر

دف من استكانة وعندما غاا السوفييت أفعانستان كنا نقول لهم إن اله

فكانوا  هذا الغاو الوصول إلي جايرة العرب عبر الميه الدافئة للخليج

أمريكا  ا كانتال يصدقون ويقلون هذا عير معقول احداث سبتمبر نفسه

تقول غير معقول أن يتجرأ أحد ويهاجم دولة مثل دولتنا وحصل 

لنا أن والحمد هلل وعندما أعلنت أمريكا الحرب على أفغانستان ونحن أع

مي هذه الحرب هي حرب عالمية ثالثة على اإلسالم وعلى العالم اإلسال

ا مع ابهفكان كالم كثير من الناس أن هذا غير معقول أمريكا تصفي حس

مية القاعدة وخرج علينا من يقول إن القاعدة إفتاتت على األمة اإلسال

ة وبدأت الحرب مع أمريكا بدون مشاورة من المسلمين وهي تتحمل ر

وش الفعل عليها وال يلامنا شيء تجاههم بين ما كانت تصريحات ب

 غاية في الوضوح والصراحة تؤكد أن الحرب على العالم اإلسالمي

تستمر لقاعدة وأن هناك نوايا وبية قبل وقال إن الحرب سوليست على ا

بعا إلي عشرات السنين وتستهدف ستين دولة فهل عليه أن يقول س

يعقل  وخمسين دولة ليفهم أن المقصودة بذلك دول العالم اإلسالمي وهل

هم أنهم أن تستمر الحرب عشرات السنين مع القاعدة هم كانوا في حساب

ة لهجوم من القب  على قيادات القاعدسوف يتمكنون في نفس ا

ة بع  وسيضمحل التنظم كله على أقل تقدير في حساباتهم وقد عرض

امة على قياداة في الطالبان فكرة التفاوض من أجل تسليم أو إخراج أس

 أن التقوم الحرب فصدر قرار رسمي من أمريكا بالرف  إذا هناك



حلف يمها مؤخرا لمخططوهو اإلستيالء على أفغانستان والدليل تسل

تبقى  النيتوا فعندما بدأ التهديد على العراق ال يقبل على أي حال أن

ت تقف األمة في غفلتها األولى كما كان موقفها من أفغانستان حيث كان

ر متفرجة وفي حالة استغفال واهمال غير عادي مما يثبت أن السح

رر م وتباإلعالمي واآللة اإلعالمية الضخمة تلف الناس وتمهد للخص

وهم إما منافقون أو سذج يرددون كالبباغاوات كثير كانوا يمهدون 

لمؤامرة زايد والتي تبنتها دول الخليج على أعلى مستوى إنهم يطالبون 

ي هذه صدام أن يتنحى عن الحكم حقنا للدماء فهل يمكن لعاقل أن يسم

 دفالخيانة الكبرى مبادرة سالم هذا هوما يسمى نصر بال حرب إن اله

ر من القصف والدمار في الحرب أن توصل الخصم إلى درجة تنكس

كسر اإلرادة فيها إرادته ويستسلم وممكن أن تنكسر ويستسلم لكن أن تن

ادرة قبل الحرب هذه هي الهايمة الكبرى ثم نسمي الخيانة الكبرى مب

ائها سالم أمضمون مبادرة زايد تسليم العراق بقضها وقضيقها ونس

نحن ها بدون حرب حتى يتم سلخهم ممتبقى عندهم ووأطفالها وثروات

نؤكد على هذه األمور الخطيرة الهامة ألنه بمثل هذه االحداث 

ينبي واإلردات كان يتفاخر نيكسون وألف كتابه )نصر بالحرب( ف

م التعامل مع هذه االمور العظام في األمة اإلسالمية بمنظور شرعي ث

سنا واجب شرعي في إعداد أنفنستأنس بعد ذلك كما أنه يبقى أمامنا 

لمجابهة  هذه االحداث العظام التي وقعت وهي كثيرة جدا كان من 

ول إضافة أسباب نجاح العدو المتربص ووقوعها تفكير الناس بغير معق

ن يسوقون إلي ما يبثه هؤال الكتاب المنافقون ممن يدعوا بالمثقفين الذي

يصح أن يقال عن لهذه الخيانات والمخادعات عبر كتاباتهم فال 

غاو بالد الصليبين بأنهم جاؤا لتحرير العراق فهذه مخادعة من الكفار ل

نعم  اإلسالم وإنما الواجب أن يجاب عليها بإعالن الجهاد والنفير العام

مين هذا هوا الجهاد الفرض الذي هو لدفع العدو الصائل عن بالد المسل



الجهاد ب لثرواتها إالبولن يوقف هذ الاحف الغاشم لدار الخالفة والناه

ص والسير وعلى الشباب المسلم أن ال يضيع وقته في االنتظار والترب

خلف األهواء والتحليالت وهل هذا ممكن أو غير ممكن ومعقول أو 

ي غير معقول كما فعل األمير عبد هللا عندما قال إن هذه الجيوش الت

قعت وو قدمت إلى العراق ليست للحرب وأنه في حسه لن تقع الحرب

ن الحرب وأخذ العاق كله وهي تهدد باقي المنطقة وإنما على المسلم أ

ديار  يسارع بتنفيذ حكم هللا وأمره إذا سمع أن العدو يستعد ليغاو

تقدم اإلسالم أن يستعد ويلبي داعي الجهاد وأن األصل في األمور أن ي

سر لها الكبار ويحملون الراية لكنهم قد حملوا على عاتقهم أثقال األ

ة سيئة واإللتاامات العائلية وهم قد شبوا وشابوا في ظل أوضاع نفسي

لمون من الضغط النفسي فأضحت نفوسهم هشة مرهلة متهيبة وهم يع

لحق أخطار وأضرار القعود عن المنكر إال أنهم فقدوا اإلرادة للصدع با

 ومقارعة الباطل .



ئيملطبع الليرى الجبناء أن العجا حام             وتلك خديعة ا  

لطويل في وبناء  عليه فينبغي على الشباب أن اليضيعوا الوقت ا

ام قد انتظار الكبار الذين يشار إليهم بالبنان فاألحداث العظ

مرعليها أربعة عشر عاما وهم لم يحركوا ساكنا  فانتظارهم 

وا بامام تعطيل للطاقات وتضيع لألوقات وعلى الشباب أن يأخذ

قرن  وا وهذا الذي جربناه ومارسناه قبل ربعالمبادرة وأن يتحرك

ميالدي فقد  79هجرية الموافق  99عندما قام الهاد األفغاني عام 

 نا وقادة العملئبذلنا جهدا  في محاولة إقناع الكبار من علما

ها اإلسالمي ولكم بدون جدوى سواء في بالد الحرمين أو غير

ة أعذار واهييمن بالد العالم اإلسالمي فقد كانوا يعتذرون ب

ك الحدث ووجود أكبر دولة عظمى عند ذل ةالتتناسب مع ضخام

معترك أضطررنا برغم حداثة سننا وقلة تجربتنا إلى أن ندخل ال

ه ثم بجهود ونرفع الراية إلى أن وفقنا هللا سبحانه وتعالى بفضل

ن ومن ناصرهم من إخوانهم العرب وغيرهم االمجاهدين األفغ

ن ء وآراء الذين اليانون األمور بمياامن تسفيه أهوا بدفال 

بير أو اإلسالم وإن أطلقت عليهم ألقاب كبيرة مثل الصحفي الك

اقع يسفه كبار المثقفين فينبغي الحذر منهم ومن كتابتهم فالو

ية أحالمهم فقبل نصف قرن رك  الناس خلف القومية العرب

اغل وحمل رايتها في مصر جمال عبد الناصر وكانت الشغل الش

 ذاعة صوت العرب من القاهرة ولكثير من الصحف وأصحابإل

 األقالم المأجورة الذين علقوا آمال األمة على هذا التوجه ومازال

انون إلى اليوم من يعتقد أن ذلك التوجه كان صحيحا  ألنهم ال ي

داث أن فعالهم بمياان اإلسالم وقد أثبتت الوقائع واألحأالرجال و

دع به الناس بينما المسلمون ذلك التوجه كان سرابا ينخ

م الصادقون الذين وزنوا األمر منذ تلك األيام بمياان اإلسال



 فكانوا على يقين أن هذا سراب وخداع فقام النظام المصري

ك بضرب الصادقين من أبناء األمة الذين أماطوا اللثام عن ذل

قامت دولة اليهود في  48عن ذلك الدجل والخداع وفي عام 

ألفا  تلة وكان تعداد جيش اليهود خمس وعشرينفلسطين المح

ه في عدات متواضعة وكانت ثورة عبد الناصر ورفاقمبأسلحة و

ليخدع  السنة الرابعة من قيامها فأخذ المكرفون ثمانية عشر سنة

أخذ األقصى والجوالن وسيناء  67الناس ويدجل عليهم ففي سنة 

في  كيالبعث العربي اإلشترا ةتحت ظل عبد الناصر وقومي

الصحفيين أن  البالد العربيةوكان القذافي يتفاخر ويستشهد بكبار

لتي كفر عبد الناصر قال له أنت خليفتي على القومية العربية ا

بها مؤخرا  وهاهو اآلن قد وقع ببصمات أصابعه العشرة أنه 

ا فجميع مستسلم للتحالف الصليبي الصهيوني بقيادة أمريك

 يطالب بالعمل مع هذه األنطمة األنظمة على هذا المنوال وال

ا إال جاهل بحقيقة هذه األنظمة أو عاجواإلصالح عبر بواباتها 

هذا سعد ف عن السير في الطريف الصحيح أو منافق معلوم النفاق

لحكومة الدين إبراهيم يرف  الحوار المسلح من أبناء البالد مع ا

سترجاع لحقوق وهذه مغالطة كبرى فال يمكن السترجاع ا

من حقوق من النظام عندما يرتد الحاكم إال بقوة السالح وهو وال

على شاكلته من أصحاب هذا المذهب سواء قد دعوا صراحة 

ار إلي ارتكاب ناق  من نواق  اإلسالم وذلك بمساعدة الكف

 على احتالل بالد اإلسالم كما صرح بذلك سعد الدين تحت

سم ام والقغطاء وخدعة المساعدة في إستخالص حقوقنا من الحك

محصلة  اآلخر الذين يرفضون التعاون مع الكفار الحتالل البالد

تخالص من هجهم دفع الناس إلي أن يتعاونوا مع الصليبيين الس



جهم حقوقهم من الحكام الخائينين المستبدين هؤالء جميعا  منه

 عايعة في الخطورة لوجهين .._

بأهوائهم  خطر عظيم على دينهم ألنهم زاحموا شرع هللاأوال : 

 وهذه من الكبائر العظام كما اليخفى وال يمكن أن تصدر من

وله مسلم قال تعالى )ما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورس

أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم( وقال تعالى )فال وربك 

نفسهم اليؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم اليجدوا في أ

سليما( .حرجا فيما قضيت ويسلموا ت  

هم في إن هؤالء يتحملون صد الناس عن منهج هللا وفتنتثاينا: 

 دينهم حيث يمنعونهم من أخذ حقوقهم بالطرق التي شرعها هللا

ضل مميدفع بعضهم إلى التفكير واألخذ بمنهج هذا الضال الم

د سعد الدين إراهيم فمثال  أنا أكاد أموت من الجوع ولي حق عن

ذا نت تقول لي اليجوز أن تأخذ حقك إالحكومة مالي وطعامي وأ

وفي  ليس أمامي سوى أكل الميتة وأنت دتفعني دفعا إلي أكلها

 هذه الحالة يجوز ذلك لكن اليجوز لحال مساعدة الكفار على

أن يأكل  إحتالل بالد المسلمين واألنسان أوال وآخرا بفطرته يريد

د ي وسعويعيش وأنت تريد أن تدفعني للسير حذو كرزاي وشلب

دماء  الدين إبراهيم ومؤسف أن هؤاْلء يتكلون باسم الدين وحفظ

جئين المسلمين هل تردون أن تجمعوا التبرعات للمشردين والال

سرايون  السعوديين ؟ هل تحبون أن يصبح حالنا كحال الناس في

 ؟ فهؤالء ركنوا إلى الذين ظلموا وطبع على قلوبهم وطمست

رأيت باهوائهم قال تعالى ) أف بصائرهم وقاموا يردون أحكام هللا

 من اتخذ إلهه هواه وأضله هللا على علم .

إن كبيرة شهادة الاور لمناصرة الباطل ومناصرة الحكام 

أعظم المرتدين أعظم بكثير جدا  من القعود عن الجهاد إذا تعين و



م من كبيرة التخلف عن صالة ثالث جمع متتاليات رغم عظ

تخلف عن انه وتعالى قد توعد من يالكبيرتين فإذا كان هللا سبح

المطبوع على  أي الفريضتين بالطبع على قلبه فماذا سيبصر ذلك

ال تعالى قلبه بعد ذلك فكيف بمن وقف تحت ظل لواء المرتدين ق

قال رضوا بأن مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم اليفقهون و

الرسول صلى هللا عليه وسلم } كم تخلف عن ثالث جمع 

                                             طبع على قلبه .متتاليات 

سنوات  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم] سيأتي على الناس

 عليه خداعات .....[ وقال المثنى ابن حارثة لرسول هللا صلى هللا

ا وسلم عندما قال له أدعوكم إلي شهادة أن الإله إال هللا فقال هذ

 أمر تكرهه الملوك 

يه األصالحيون أقسام أوال أصالحيون كما أمر هللا ورسوله عل

 الصالة والسالم ثانيا ــ إصالحيون بالطرق السلمية 

 ]القاعدون مع الخوالف[ هما فأتين 

فئة تريد اإلسالم بغير قتال داخلي  أ  

يكا ما فعل فئة تريد الديمقراطية بقتال خارجي وتستعين بأمرب 

األنتقالي المنافقون في مجلس الحكم   

داخل  فالذين يردون اإلسالم بغير قتال هؤالء يارعون الفرقة

 الصف الذي يريد اإلسالم فليس من العقل وال من العدل أن

لحين بأن يتمسك المرتد بردته وبقواته العسكرية ثم نطالب المص

بصبحوا  يغير هذا الباطل باللسان فقط وإذا عاملوا الخصم بالمثل

ابيين فهل هذا من العقل أو العدل إن خوارج وسفاكين وإره

طاقات  أمثال هؤالء يعبثون ويحرثون في البحر ويردون تعطيل

يتهم األمة لعقودأخرى إنهم يقلدون الغرب ويقسون على ديمقراط

ق وهو قياس مع الفارق فليس للحاكم في الغرب األمر المطل



على قوات اآلمن الداخلي وأن تتعسف لعتقال المعارضة 

ة كل يبين ين فهناك تكافؤ نسبي بين الحاكم والمعارضوالمصلح

الحجج  د إبرازرير سالح بمجغدليله وقد يسقط الحاب الحاكم ب

لى للجماهير والدالئل على خطأ وفشل األحااب الحاكمة تؤكد ع

مقدرات  أنكم تملون مليل ظاهرا وتعبثون عبثون عبثا هائل في

 ب وبأي عقل وبأياألمة وهذا تعطيل لطاقاتها وأال فبأي مذه

لمدجج مياان أن ينال الناس إلي الميدان لتغيير الحاكم المرتد ا

بقوى اآلمن الداخلي والحرس الوطني والجيش وأجهاة 

 اإلستجبارات وعلماء السوء وأصحاب األقالم المأجورة     

 
 


