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تعليق اضافة  لصديق ارسل  الصفحة اطبعقضايا ساخنـــــة | الرئيسية  

المراجعات الثانية لتنظيم الجهاد «الحلقة السادسة» سيد إمام: أيمن الظواهرى.. 
 ة مفتوحة لسفك الدماءّشهي

 
    ٢٤/ ١١/ ٢٠٠٨ أحمد الخطيب  كتب  

سيد إمام

يواصل الشيخ سيد إمام، مفتى ومؤسس 
تنظيم الجهاد فى مصر، الحديث عن «تأشيرة 
الفيزا»، وما إذا كانت تعد عقد أمان من عدمه، 

ا، كما جاء فى الحلقة الماضية، الدكتور ًمتهم
أيمن الظواهرى، الرجل الثانى فى تنظيم 
القاعدة، باالعتماد على موسوعات أجنبية 

فى الحصول على المعلومات الشرعية، وهو 
 بأمور الشريعة.ًما يجعله جاهال

وفى هذه الحلقة من وثيقته «التعرية لكتاب 
التبرئة» يواصل إمام تأكيده رفض قتل 

األمريكيين باعتبارهم رؤوس الكفر فى هذا 
الزمان، باستغالل تأشيرة الدخول أو «الفيزا»، 
ا للقول بأن تأشيرة دخول السياح بالد ًألن الفيزا تعد عقد أمان، كما أكد رفضه أيض

ا لهم من القتل، وقال بأن استحالل دماء السياح، بسبب عدوان ًالمسلمين ليست أمان
حكوماتهم علينا بدعة، هدفها تبرير عمليات القتل بالجملة.

ويصف الشيخ سيد إمام، فى وثيقة التعرية التى تعد مراجعات ثانية لتنظيم الجهاد قول 
الظواهرى، وبن الدن، بأنه ال يتكلم فى أمور قتل األمريكيين، إال شيوخ الجهاد، بأنه 

ا إلى ًبدعة قبيحة، تنم عن جهل بالدين، أرادوا بها المشاغبة على من ينتقدهم، مشير
أن أصحاب هذه البدعة كانوا يلقبونه بـ«مفتى المجاهدين فى العالم»، و«العالم 

المرابط.. والمفتى المجاهد»

ا على سؤال (هل ًيقول الشيخ سيد إمام: فى صفحة ١١٠ من كتاب (التبرئة) قال ناصر الفهد، رد
عتبر المجاهدون الذين فجروا برجى مركز ُتعتبر تأشيرة «الفيزا» عقد أمان؟ وإذا كانت كذلك فهل ي

ا ًالتجارة األمريكى، ناقضين لذلك العقد؟) فأجاب الفهد (الصحيح أن التأشيرة تعتبر كعقد األمان عرف
وال بد من الوفاء بهذا العقد، فمن دخل بالد الكفار ولو كانوا حربيين عن طريق التأشيرة فقد أمنهم، 
فال يجوز له بعد ذلك الغدر، سواء فى أنفسهم أو أموالهم، ومن فعل ذلك فإنه يدخل تحت الوعيد 

الشديد. 

وأما عمليات ١١ سبتمبر فهى صحيحة بناء على أن األمريكان رؤوس الكفر فى هذا الزمان وممن 
ا، ألنه ال وزن للرئيس وال ًآذى اهللا ورسوله أعظم األذى، فهم شعب كامل يكمل بعضه بعض

للبنتاجون وال للجيش بدون الشعب.. فإذا علمت هذا تبين لك أنهم كشخصية اعتبارية أشبهت من 
هذا الوجه كعب بن األشرف الذى حث الرسول «صلى اهللا عليه وسلم» على قتله، واحتال عليه 

محمد بن مسلمة وأظهر له األمان ثم قتله ألنه آذى اهللا ورسوله.. وهذا هو حال األمريكان فى هذا 
الزمن)أهـ. هذا كالمه الذى احتج به الظواهرى.

وكالم الفهد هذا فيه تخليط وجهل شديد ومعارضة للنصوص الصريحة. أما تخليطه فهو قد خلط بين 
ا ثم قتلوه، فكالم فاسد ًنوا كعبّأمان الدول للدول وبين أمان الدول لألفراد، وأما قوله إن الصحابة أم

 عليه محمد بن مسلمة نفسه فى قصته مع معاوية. ّرد

وأما جهله ومعارضته للنص الصريح الذى لم يذكره: فإن أمريكا مهما بلغ من عدوانها على 
المسلمين فليست فى اإلجرام بمنزلة من قاتل النبى «صلى اهللا عليه وسلم» نفسه، فال شك 

ا ممن قاتل غيره من المسلمين. وكل ًفى أن من قاتل النبى «صلى اهللا عليه وسلم» أشد إجرام
كافر يأتى بعد قريش فى هذه الدنيا وإلى يوم القيامة فما هو إال مجرد تابع لها، مهما بلغ كفره 
وعدوانه، وهذا بنص حديث النبى «صلى اهللا عليه وسلم»: (الناس تبع لقريش فى هذا الشأن، 

مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم) رواه البخارى (٣٤٩٥). 
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فأمريكا وكل كافر ما هم إال تابع لقريش التى أخرجت النبى «صلى اهللا عليه وسلم» من داره 
وبلده وسبته بأقبح الشتائم واألشعار، ومع ذلك لما عاهدهم حذيفة بن اليمان على أال يقاتلهم 

فى بدر، أمره النبى «صلى اهللا عليه وسلم» بالوفاء بالعهد رغم خروجهم لقتال النبى «صلى اهللا 
عليه وسلم» نفسه. 

سيل، فأخذنا كفار ُا إال أنى خرجت أنا وأبى حًقال حذيفة «رضى اهللا عنه» (ما منعنى أن أشهد بدر
ا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إال المدينة، فأخذوا منها عهد اهللا وميثاقه ًقريش قالوا: إنكم تريدون محمد

لننصرفن إلى المدينة وال نقاتل معه، فأتينا رسول اهللا «صلى اهللا عليه وسلم» فأخبرناه الخبر فقال 
«انصرفا، نفى لهم بعهدهم ونستعين اهللا عليهم») رواه مسلم (٤٦٥٧). 

وهذا نص فى محل النزاع يرفع الخالف، فبالرغم من خروجهم لقتال النبى «صلى اهللا عليه وسلم» 
نفسه أمر حذيفة بالوفاء بعهده معهم، ألن عهد المسلم مع الكفار (ومنه أمان التأشيرة) هو عقد 

شخصى بينه وبينهم ال ينقضه عدوان الكفار على غيره من المسلمين، بدليل حديث حذيفة، 
وبدليل قول اهللا تعالى: {.. وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم 

ميثاق...} (األنفال: ٧٢)، 

ولهذا قال الشافعى رحمه اهللا (فصل فى المستأمن فى دار الحرب: إذا دخل قوم من المسلمين 
بالد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم وال 

ر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم أكن أحب لهم الغدر بالعدو، ولكن أحب َسَخيانتهم، وإن أ
لهم لو سألوهم أن يردوا إليهم األمان وينبذوا إليهم، فإذا فعلوا ذلك قاتلوهم عن أطفال المسلمين 

ونسائهم) (األم) ١٦٥/٤، وكرر هذا فى ١٨٩/٤. 

ترك ناصر الفهد كل هذا واحتال فى التماس األعذار لمنفذى ٩/١١، فألجأه ذلك إلى اتهام الصحابة 
بل النبى «صلى اهللا عليه وسلم» بالغدر فى حادثة كعب بن األشرف، وفاعل ذلك حكمه معروف 
ألهل اإلسالم، وتلك عقوبة من أعرض عن نصوص الشريعة الصريحة واحتال عليها من أجل فقه 

التبرير الذى ذكرته بالبند الثانى من الوثيقة.

 وال ًوصف اهللا سبحانه الكفار بأنهم أهل الغدر والعدوان فى قوله تعالى: { ال يرقبون فى مؤمن إال
ذمة وأولئك هم المعتدون} (التوبة: ١٠)، ومع ذلك أمرنا سبحانه أن نفى لهم إذا عاهدناهم فقال 

تعالى: {وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدتم...} (النحل: ٩١)، وقال تعالى: {يأيها الذين آمنوا أوفوا 
ا هللا وطاعة له.ًبالعقود...} (المائدة: ١)، ألن الكفار يفعلون ذلك للدنيا، أما المسلمون فيوفون تعبد

ولم يكتف ناصر الفهد فى التماس العذر لمنفذى ٩/١١ فى نقض التأشيرة، بل التمس لهم العذر 
ا فى كالمه السابق لتبرير قتلهم األمريكان بالجملة فى برجى مركز التجارة العالمى، فاخترع ًأيض

لهم قبيحة من قبائحه وهى بدعة (الشخصية االعتبارية) التى جعلت ثالثمائة مليون أمريكى 
ا مثل كعب بن األشرف، وبما أن قادتهم يعادون المسلمين وبما أنه ال وزن ًا واحدًيساوون فرد

لقادتهم إال بالشعب فيجوز قتلها، فأباح لهم الفهد بذلك قتل المدنيين (غير المقاتلة) بمن فيهم 
مسلمو أمريكا، وهذه مثل القتل بالجنسية والضرائب وهى بدعة باطلة ألسباب: 

* منها أن اهللا سبحانه لم يجعلهم بمرتبة واحدة بل قال تعالى: { ليسوا سواء...} (آل عمران: 
.(١١٣

* ومنها أن اهللا سبحانه قد ذم أهل الكتابين إلنكار كل منهما ما لدى اآلخر من الحق والفضل فى 
قوله تعالى: { وقالت اليهود ليست النصارى على شيء...} (البقرة: ١١٣)

* ولم يجعل النبى «صلى اهللا عليه وسلم» كفار قريش بمرتبة واحدة بل مدح بعضهم كالمطعم بن 
عدى وعبداهللا بن جدعان وأبى العاص بن الربيع، ونهى عن قتل بعضهم رغم خروجهم لقتاله فى 

بدر كعمه العباس وأبى البخترى بن هشام.

* ومنها أن قادة الفرس والروم لم يكن لهم وزن إال بمدد شعوبهم ومع ذلك لما قاتلهم الصحابة لم 
يطبقوا عليهم نظرية (الشخصية االعتبارية) التى اخترعها الفهد للتبرير، ولم يجعلوهم كرجل واحد 

مر «رضى اهللا عنه» عن قتل ُبل قتلوا من انتصب لحربهم فقط وقد سبق هذا بأدلته، كنهى ع
الفالحين.

* ومنها أنه بالرغم من كل من قتلهم فرعون من أبناء بنى إسرائيل، وبالرغم من طاعة قومه له كما 
ا فاسقين} (الزخرف: ٥٤)، ومع ذلك أخطأ ًقال تعالى: {فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم

ا ًا واحدًموسى - عليه السالم - بقتل رجل واحد منهم، وذكرت ذلك من قبل، فلم يجعلهم اهللا كيان
ق بينهم.ّوال شخصية اعتبارية بل فر

 بها الصحابة رضي اهللا عنهم ومنها ما ّومنها أن الروم (وهم اليوم أهل أوروبا وأمريكا) لهم فضائل أقر
رواه مسلم فى صحيحه عن المستورد القرشى قال سمعت رسول اهللا «صلى اهللا عليه وسلم» 

 أربعا: ًيقول: (تقوم الساعة والروم أكثر الناس) فقال عمرو بن العاص (لئن قلت ذلك إن فيهم لخصاال
، وخيرهم ٍةّ بعد فرًةّإنهم ألحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كر

لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك) رواه مسلم (٧٣١٣)، 
ا بالدين ًوألجل هذه الخصال الحسنة يفر إليهم كثير من المسلمين، خاصة فى هذا الزمان إما فرار

والد ضحية مافيا األعضاء 
يطالب النائب العام بالتحقيق 

مع مستشفى «المروة» 
بتهمة سرقة كلية «أحمد»

اتهامات متبادلة بالعمالة 
للسلطة واألمن بين عاشور 

والزيات فى انتخابات المحامين

«مهندسون ضد الحراسة» 
يهدد باللجوء إلى القضاء إذا لم 
يتم فتح باب الترشح النتخابات 

«المهندسين»

قناة خاصة للصوفية وتأمين 
صحى.. أول اقتراحات شيخ 

المشايخ الجديد

مبارك: التحديات التى نواجهها 
اليوم ال تحتمل التردد وأنصاف 

الحلول

وفد أمريكى يعتبر 
الفلسطينيين تعرضوا لـ«ظلم 

تاريخى»
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ا للدنيا، ويجدون لديهم من الحرية وسعة العيش ما ال يجدونه فى بالدهم. ًوإما طلب

ا إلى اليوم، ومنذ احتالل ًوما شهد به عمرو بن العاص لهم (وأمنعهم من ظلم الملوك) مازال قائم
ا على التحالف مع أمريكا، ًالعراق فى ٢٠٠٣م عزلت بعض هذه الشعوب رؤساء الوزارة لديها اعتراض

فعزل اإلسبان أزنار، وعزل األستراليون جون هوارد، ومازالت المظاهرات االحتجاجية تجوب بالد 
أمريكا وحلفائها، فهم ليسوا شخصية اعتبارية واحدة، ومنذ أيام قام أكبر القساوسة فى بريطانيا 
بموقف لصالح المسلمين، وقد قال اهللا تعالى: { ... وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا 

هو أقرب للتقوى...} (المائدة: ٨)، كما تم عزل تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا وقت احتالل 
أفغانستان والعراق.

بمثل هذا الفهم المنحرف (نظرية الشخصية االعتبارية) يؤسس ناصر الفهد لمذهب القتل بالجملة، 
ويترك الظواهرى كالم اهللا وكالم النبى «صلى اهللا عليه وسلم» ثم يترك كالم الشافعى 

والشيبانى وعلماء السلف ويحتج بالكالم الفاسد للفهد، وبمثل هذا يتم تحريف الدين وتبديله، ويتم 
تبرير سفك الدماء بالجملة، وقد قال اإلمام مالك رحمه اهللا (أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا 
ما أنزل اهللا على محمد «صلى اهللا عليه وسلم» لقوله)، فهل نترك حديث حذيفة بن اليمان لبدعة 

ناصر الفهد؟.

 النبى «صلى اهللا عليه وسلم» فال ينقض العهد مع الكفار الvحربيين ألن هذا جزء من ّوأما سب
دينهم (ذكره ابن تيمية فى مجموع الفتاوى، ٢٩١/٣)، ولهذا أمضى لهم النبى «صلى اهللا عليه 

هم له وعدم اعترافهم به وطلبوا محو صفة الرسالة عنه فى صيغة ّوسلم» صلح الحديبية رغم سب
 عروة بن مسعود للصحابة ووصفهم باألوباش أمام النبى «صلى اهللا عليه ّالعقد، ورغم سب

وسلم». 

أما الذى ينتقض عهده بسب النبى «صلى اهللا عليه وسلم» فهو الذمى المقيم فى دار اإلسالم 
اللتزامه جريان أحكام اإلسالم عليه بموجب عقد الذمة، كما ذكره ابن قدامة فى نواقض عقد الذمة 
بآخر كتاب الجهاد فى (المغنى مع الشرح الكبير) ٨٠٩/١٢ ط دار الحديث، وفيه ذكر ابن قدامة أن 

من نواقض عقد الذمة (ذكر اهللا تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء) أهـ. فتأمل تلبيسهم 
وخلطهم المسائل الفقهية بعضها ببعض من أجل تبرير التوسع فى سفك الدماء.

وقد ذكرت من قبل أن هذا الشيخ الجاهل ناصر الفهد يجب منعه من الفتوى إلفتائه بخالف األصول 
كما ذكره ابن القيم فى (إعالم الموقعين) ٢١٧/٤، ويجب عليه ضمان ما أتلف بسبب فتاواه كما 

ذكره ابن القيم فى (إعالم الموقعين) ٢٢٦/٤.

والخالصة: أن من دخل بالد الكفار بالتأشيرة تحرم عليه خيانتهم ولو اعتدوا على غيره من 
المسلمين، ألن التأشيرة عهد شخصى بينه وبين الكفار كما فى حديث حذيفة.

ا لهم من القتل والخطف): ً* وأما قولهم (إن تأشيرة دخول السياح بالد المسلمين ليست أمان

كما ذكره الظواهرى فى صفحات ٧٩ و١٥٢ و١٥٣ من كتابه (التبرئة)، فقد رددت على ذلك بما 
مر بن عبدالبر (كل ُيشفى فى البند السابع (بالوثيقة)، ويكفى من كل ما ذكرته هناك قول أبى ع

ا من كالم أو إشارة أو إذن فهو أمان يجب على جميع المسلمين الوفاء به) ًما اعتبره الحربى أمان
من كتابه (االستذكار فى شرح مذاهب علماء األمصار) ٣٥/٥، فمن دخل بالدنا بإذن من أى جهة 

فهو آمن.

وكل من دخل منهم بالدنا بأمان غير صحيح فليس حكمه القتل والخطف وإنما حكمه كما قال 
ل أنهم َبِ، من قٍ أو نفسٍهم إلى مأمنهم وال نعرض لهم فى مالّالشافعى رحمه اهللا (فعلينا رد

ن فى عسكرنا ممن يجوز أمانه وال يجوز) من (األم) ١٩٦/٤، وهذا كما قال اهللا َليسوا يفرقون بين م
تعالى: {... ثم أبلغه مأمنه... } (التوبة: ٦)، أى إلى حيث المكان الذى يأمن فيه على نفسه.

هذا كالم اهللا سبحانه، وهذا كالم علماء المسلمين، أما الظواهرى وأصحابه فيقولون اقتلوا السياح 
واخطفوهم فليس لهم أمان مع أن الظواهرى نفسه سافر إلى عدد من بالد أوروبا وإلى أمريكا 

 ال بقتل وال بخطف، وقد قال ٍا لم يتعرض له أحد بسوءًوغيرها وقضى مصالحه فيها وخرج منها سالم
اهللا تعالى: {وفى أنفسكم أفال تبصرون} (الذاريات: ٢١).

ولم يكتف الظواهرى بتطبيق بدعة (الشخصية االعتبارية) للفهد ليستحل بها نقض عهد األمان 
للمسلم إذا دخل بالد الكفر، بل استعمل نفس البدعة ليستحل بها قتل السياح فى بالد 

نت أن الطائفة الممتنعة ّالمسلمين بسبب عدوان حكوماتهم على المسلمين، فقال (وقد بي
المعتدية كالشخص الواحد) صفحة ١٥٤ من كتابه (التبرئة). 

هذا كالمه وهذا جهله وهو مصادم للكتاب والسنة، فإن النبى «صلى اهللا عليه وسلم» لم يجعل 
ق بين المقاتل وغير المقاتل، ّا رغم أنف ناصر الفهد والظواهرى بل فرًا واحدًالكفار المعتدين شخص

وأجرى على المقاتل حكم طائفته (كما أجرى على عمه العباس حكم الكافر فى األسر والفداء يوم 
بدر)، فى حين نهى النبى «صلى اهللا عليه وسلم» عن قتل غير المقاتل حتى والحرب قائمة، كما 

ا، ًا واحدًنهى عن قتل النساء والصبيان والعسيف (األجير) ونحوهم فليسوا شخص
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كما زعموا لتبرير القتل بالجملة بال تمييز، بل بينهما فرق، أما الظواهرى فيريد أن يستحل قتل أى 
فرد من الشعب إذا جيشه قاتل أى مسلمين، وبذلك يستحل قتل السياح من أى دولة معادية 

للمسلمين، وكالمه هذا يفضى إلى استحالل قتل الماليين من السياح والعمال األجانب فى بالدنا 
ألنهم هم وحكومتهم وجيوشهم (كالشخص الواحد) عند الظواهرى والفهد ولكن األمر ليس كذلك 

عند النبى «صلى اهللا عليه وسلم».

وقد كان كل ما سبق هو فى نقد مذهب ابن الدن والظواهرى فى تبرير القتل بالجملة، خاصة قتل 
المدنيين. وبقيت كلمة هنا: وهى أن تعمد قتل المدنيين فى العمارات والقطارات واألسواق بل 
والمساجد وغيرها هو نوع من اإلقرار بالعجز عن مواجهة العسكريين من األعداء، كما أنه إقرار 

بالعجز عن الوصول لألهداف العسكرية، وكالهما إقرار بالجبن. 

وقد ألجأهم الجبن والعجز إلى قتل من وردت الشريعة بالنهى عن قتلهم وهم المدنيون غير 
ا يتعبد المسلمون بتالوته إلى ًا. اهللا سبحانه أنزل قرآنًالمقاتلين من األعداء بل ومن المسلمين أيض

ر فيه سبحانه بالتبين مرتين، َآخر الزمان، بسبب التسرع فى قتل رجل واحد مقاتل من الكفار، أم
فقال تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل اهللا فتبينوا - إلى قوله - كذلك كنتم من قبل 
فمن اهللا عليكم فتبينوا..} (النساء: ٩٤)، وفى نفس هذه الحادثة اشتد إنكار النبى «صلى اهللا 

عليه وسلم» على أسامة بن زيد رضى اهللا عنهما، هذا بعض ما ورد فى الكتاب والسنة للزجر عن 
التسرع فى القتل. 

أما الظواهرى فيتفانى فى تبرير اإلسراف فى القتل بالجملة، ويتفانى فى تبرير قتل المدنيين 
األبرياء غير المقاتلين، مرة بدعوى القتل بالجنسية، ومرة بسبب دفعهم الضرائب، ومرة بدعوى 

التترس، ومرة بدعوى إطالق المعاملة بالمثل، ومرة بدعوى الشخصية االعتبارية، وهكذا إصرار من 
ابن الدن والظواهرى وناصر الفهد على تبرير التوسع فى القتل واإلجرام، وشهية مفتوحة لسفك 

الدماء.

* وأما بدعة (ال يتكلم فى هذه األمور إال شيوخ الجهاد): فبدعة قبيحة تنم عن جهل بالدين، أرادوا 
بها المشاغبة على من ينتقدهم، وقد رددت عليها فى الحوار الصحفى الملحق بالوثيقة.

وبدعتهم هذه مصادمة لقول اهللا تعالى: {..فسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون} (النحل: ٤٣). 
فة المفتى معروفة فى كتب العلم وكتب أصول الفقه وليس فيها شرطهم هذا، وقد قال النبى ِوص

«صلى اهللا عليه وسلم»: (كل شرط ليس فى كتاب اهللا فهو باطل، وإن كان مائة شرط) متفق 
عليه.

ولم يختلف العلماء فى أن فتوى األعمى واألعرج والمريض والمرأة مقبولة إن كانوا من أهل الفتوى، 
وكذلك كان بعض المفتين من الصحابة مع أن هؤالء ليسوا من أهل الجهاد وال من شيوخه، فهل ال 

تقبل فتاواهم على مذهب ابن الدن؟.

أئمة المذاهب الفقهية األربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل، وأئمة الحديث 
كالبخارى ومسلم، لم يكونوا من شيوخ الجهاد والرباط فهل ال يقبلون كالمهم؟ رحمهم اهللا أجمعين.

محمد بن الحسن الشيبانى صاحب كتاب (السير الكبير) وهو من أقدم الكتب فى فقه الجهاد ومن 
أكبرها، لم يكن من شيوخ الجهاد، وهو من أهل العراق، وكتب أوال (السير الصغير) فاستغرب اإلمام 
األوزاعى وهو من أهل بيروت وكانت من ثغور الجهاد أن يؤلف عراقى فى الجهاد، فكتب الشيبانى 

(السير الكبير) فشهد له األوزاعى بالعلم رحمهما اهللا.

بقى أن تعلم أن أصحاب هذه البدعة كانوا يلقبوننى بـ(مفتى المجاهدين فى العالم) و(العالم 
المرابط والمفتى المجاهد).

كما بقى أن تعلم أن هؤالء الشيوخ المجاهدين المرابطين كانوا أول من يهرب من المعارك سواء 
ا فى ًأيام الجهاد ضد الروس أو بعد االحتالل األمريكى ألفغانستان، حتى كان منهم من هرب متخفي

ثياب النساء، وليس هذا محل تفصيل ذلك، ولكنهم يستغلون جهل الناس بما حدث. ولقد كان 
مر من شيوخ الجهاد، هل استفتوه أو استأذنوه فى ٩/١١؟ والجواب: ال.ُأميرهم المال محمد ع
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االسم : 

البريد االلكتروني :

موضوع التعليق :

التعليق :

 
 

.

    جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصرى اليوم
  و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة  المصرى اليوم

 أتصل
اتفاقية االستخدام |  بنا  الرئيسية | 
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