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اليت والءها بقدر املال الذي يدفع هلا من ، املالَ يف جيب احلكومة اليمنية  بعد أن ضخت أمريكا والنظام الزائلُ بإذن اهللا يف أرض احلرمني
، تنفيذ مطالبهم  وجدوا بعد سنوات أن النظام احلاكم أرسل املال للخارج  ومل يستخدم إال القليل منه  يف، أجل حماربة ااهدين وأَسرِهم 

: وقد أعجبتين كلمات أظهرا إحدى الصحف اليمنية حيث قالت ، وبدأ يفقد كثرياً من ملكه ، خصوصاً بعد أن فقد سيطرته على بلده 
وأضاف أحد الصحفيني يف إحدى اللقاءات معه موضحا الصورة أكثر ،  ن املطاردة أصبحت متبادلة بني القاعدة وعلي عبد اهللا صاحلإ

  . ستمرار احلرب على القاعدة معناه سقوط النظاماأن : ثر وأك

ما هي إال صناديق لتعويض خسائره يف ، من أعمال وتصرحيات وزيارات  األسود العنسي أن ما يقوم به اآلنكتشفوا بعد أن فام القطار اف
وأرسلت ، ي ام اليمين  بعد أن خافت من رؤية مصري كرازاليت أفقدته الكثري من سرقاته ، فتجاوزت احلكومة السلولية النظا، األزمة املالية 

  . بعد أن خرج ااهدون من السيطرة ، أو على األقل يطيل من أمد املعركة ، حممد بن نايف ليلحق ما تبقى 

 

واليت ، من بطانته  وللخيانات اليت عاا األسود العنسي، وذلك لقلة خربته يف إدارة احلروب ، و تدخل حممد بن نايف سيحالفه الفشل 
، ولذا ال بد أن يعلم أن الكثري من القيادات يف النظام احلاكم هم أول من سيقف يف وجه آمالك اخلائبة ، سيجد حممد بن نايف أسوء منها 

  .ألن جناحك يف نظرهم معناه أم قيادات فاشلة 
فال تكاد قريةً سواء يف املناطق ، وأشتد عودهم  ، ااهدين  بعد أن انتشر نفوذ، وأما ااهدون فينظرون للحدث بأنه جاء يف وقته  

وهم رهن إشارة أمريهم لالنقضاض على النظام الدميقراطي ، الساحلية  أو اجلبلية أو الصحراوية إال وفيه من ااهدين عدداً ليس باليسري 
ل مث بعد أن رأى شباب األمة يف اليمن ويف أرض اجلزيرة وحتكيم شرع اهللا عزوجل ،ومل يكن حيدث هذا االنتشار إال بتوفيق اهللا عزوج

خصوصا بعد أن عرضت األنظمةُ عليهم الكثري من املغريات ، قيادات صادقة صربت على االبتالء وعاجلت الكثري من املصاعب وجتاوزا 
  .صربنبتلينا بالسراء فلم ابتلينا بالضراء فصربنا مث ا: وكما قال أحد السلف ، وقليل من يصرب إذا ابتلي بالسراء 

    
  .. ويف اخلتام

ولن تتوقف إال عند بيت املقدس بإذن اهللا فالسعيد من ، إن قافلة اجلهاد يف أرض اجلزيرة سارت و ستحطم كل احلواجز اليت ستعترضها  
  ، سقى هذه القافلة بدمه 

  
  . األقصى امللتقى بإذن اهللا يفو
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  .. أميت الغالية 

ليوم عن مثل يوم األحزاب حني تقامسوا على الكفر أود أن أطلعكم ا
شأفة املسلمني يف دار األنصار مدينة رسول  استئصالوتواعدوا على 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءت األحزاب خبيلها ورجلها وأحباشها 
، وأوباشها ومبكر من اليهود ، وردهم اهللا بغيظهم مل ينالوا خريا 

فقد جتمعت ، وما أشبه الليلة بالبارحة  .وكفى اهللا املؤمنني القتال 
فجاء الصليبيون من ، اليوم على أرض اإلميان واحلكمة  األحزاب

وحاصروا ، فرنس و إجنليز وإفرنج إىل البحر العريب وخليج عدن 
حكام آل سلول مبنافقيهم وعلى  جاءجزيرة اإلسالم من البحر ، و

اهللا صاحل بفتح  عبدرأسهم حممد بن نايف ، وقام هذا الروبيضة علي 
هم بفاعلني  لريضوا عنه وما ،البلد صاغرا ذليال هلذا االحتالل السافر

واملخربون ، فالقراصنة من البحر ، وجاءوا بعدة أعذار واهية  .
ومقصد هذه احلملة الصليبية اجلديدة إقامة دولة ،  من الرب" زعموا"

والقضاء ، قدس وهدم بيت امل، اليهود املزعومة من النهر إىل البحر 
على الصامدين األبطال يف غزة ، والسيطرة الكاملة على جزيرة 

  . فهموا أبعاد خطتهم ومكرهماف، اإلسالم 

تفننوا يف اخلداع فيها، وأعام اخلونة كما ، فهي واهللا حرب واحده 
اهللا إن العميل على عبد اهللا صاحل يف اليمن  فو، فعلوا يف غزة وبغداد 
فهم ، و حممد بن نايف كمحمد دحالن ، فلسطني  كالعميل عباس يف

، جزء من هذه احلملة ليكملوا املخطط املرسوم ضد الشعوب املسلمة 
كما جنحوا يف مصر واألردن ،نعها وعزهلا عن نصرة إخوام يف غزة مل

  .وبالد احلرمني وغريها 

إن هذه احلملة العسكرية اليت تتحشد يف مأرب واجلوف وشبوة وأبني 
ء وحضرموت ، وتكتموا عليها إعالميا ، ما هي إال خطوة وصنعا

كاذبة مقصدها احلقيقي كسر لضرب القبائل وأبنائهم حبجج واهية 
وقتل أبنائهم ، ونزع سالحهم والسيطرة على أرضهم ، هيبة القبائل 

ليسهل على العمالء األنذال ومعهم احلملة الصليبية إذاللكم ، 
  .فكونوا على حذر 

مل يذهبوا إىل ، سلول واألسود العنسي آل ه احلملة من إن قادة هذ
بل ، غزه ليدفعوا الضرر عن أطفاهلا ونسائها كما شاهدمت وتشاهدون 
قبائل  احنرفت بوصلتهم ، وحركوا جيوشهم ودبابام وطائرام إىل

وم وجهم ودهم ومراد والعوالق وعله والعواذل  ةعبيدواألشراف  
  .وباحلارث وغريها  واملياسر ةوخوالن ووائل

، األمس القريب من حضور القمة العبثية بإن هؤالء اخلونة منعوا 
يربر فعلته البشعة  الرويبضةوجاءكم  ، وجاءوكم بالطائرات واملدفعية

م ومسمع من الناس بأ مرئىكم على ءويتهم وجها، يف حصاركم 
  .؟  فإىل مىت تصربون،  منافقون جماملون

ويريد أن ، ليس لكم منه إال املن واألذى يسرق نفطكم وغازكم و
ويفعل بكم كما تفعل اليهود ، يأخذ سالحكم ويسيطر على أرضكم 

فكيف لو نزع سالحكم وأحكم ، هذا والسالح بأيديكم ، غزة ب
  ؟نه فاعل بكم أفماذا تظنون ، وفرض عليكم الذلة  ،عليكم السيطرة 

التاريخ يف هلا دينه ، وسطر أيتها القبائل األبية اليت شرفها اهللا بنصرة  
  : صفحاته أنصع صور البطولة والرجولة



 6 ٦  
 

إن إخوانكم يف غزه يقاتلون باحلجر ، ورأيتم ثبام وصربهم على 
مل ترتع ، وحرص  ةوغري نتم متلكون العدة والسالح ،أاحلرب ، و

  . كما عرفتم بذلك ، جزاكم اهللا خريا على نصرة اإلسالم

قوموا  يهم قبل أن يتسلطوا عليكم غدا ،فقوموا عل، فاليوم يومكم 
وأغيثوا ، ، ومكارم أخالقكم  وقاتلوا عن دينكم، قومه رجل واحد 

من استجار بكم ، وأعيدوا تلك الصفحات املشرقة يف النصرة 
  .واجلهاد

بكم ،  ةماهلا معلقوآ، فعيوا واهللا عليكم ، ال ختذلوا أمة اإلسالم 
 ، فانصروامن متلكون السالح  ماإلسالفأنتم الوحيدون يف جزيرة 

إخوانكم يف غزه ينتظرونكم على أحر ، فغيثوا امللهوف أو، املظلوم 
  .من اجلمر ، فأغيثوهم وارفعوا عنهم القتل واحلصار 

ووصلت ، إن أجدادكم هم من فتح فلسطني والشام والعراق 
وأبناءكم هم من سطر أروع ، م إىل أبواب فرنسا وختوم الصني كخيول

وكان هلم ، البطولة يف بغداد وكابل والقوقاز والبلقان وغريها صور 
  . جمد وشرف تدمري أمريكا

احلسن  وأيب ، علي احلارثي وأيب، طارق العرادة  فأين أحفاد أيب
 . وغريهم، مسلم النهمي  وأيب، وسامل احلداد  ،احملضار

  .فإن كنتم تسمعون فإن اإلسالم يناديكم 

  .. مين اإلميان واحلكمة  أيها ااهدون على أرض

ويف ، وعلى أرضكم ، قامت يف سوقكم ، واهللا إا حرب مقدسة 
لينتشر اإلسالم من ، وساقكم إليها ،اختارها اهللا لكم ،جزيرتكم 
إىل ، وتنطلقون على عجل ، وتعود الفتوحات إىل أهلها ، حيث بدأ 

 يرةجز تغزونَ{صلى اهللا عليه وسلم ، قال أكناف بيت املقدس 
 ، الروم تغزون مث ، اهللا فيفتحها ، فارس مث ، اهللا فيفتحها العرب،
وخصكم صلى اهللا عليه } اهللا فيفتحه الدجال تغزون مث ، اهللا فيفتحها
يخرج من عدن أَبين اثْنا عشر أَلْفًا ( أرضكمجبيش خيرج من وسلم 

ريخ مه ولَهسرو ونَ اللَّهرصني مهنيبنِي ويب نم(  .  

ورابطوا ووطنوا أنفسكم  اوصابروواصربوا ، فاستعدوا للحرب 
وتواصوا باملوت على ، فال يأيت نصر بدون حرب وتضحيات ، عليها 

فأنتم قد رويتم ، فهو شرف الدنيا واآلخرة ، أرض جزيرة اإلسالم 

وأرض ، وجبال القوقاز ، وذرى خراسان ، بدمائكم أرض الرافدين 
فأوىل لكم أن تسكبوها دفاعا عن دينكم ، وبالد البلقان ، الصومال 

  .وأرضكم ومقدساتكم اليت دنسها اخلونة 

والقناصات ، والعبوات واألحزمة الناسفة ، استعدوا بألغام الدبابات 
وليكن لكم املبادرة يف كل ، واالقتحامات اجلريئة ، والكمائن احملكمة 

 .م كبري وعظيم هفالدور علي،  ذلك وخاصة سكان املدن

وإمنا ، بينكم وبني الفتح قليل وال كثري  ماف، وإن هزمتم هذه احلملة 
  .ونغزوهم وال يغزونا ، أو نطحتان وزم األحزاب  ةهي نطح

ألهلكم وقبائلكم وبين  ونزاالغ وننتم أيها اجلنود الظاملأوأما 
  ..جلدتكم

تقتلون شعوبكم من  ،أين ذهبت عقولكم ، وأين غيبت ضمائركم 
فلماذا ال تفكرون وتصوبون الدبابات  ،أجل اليهود والنصارى 

حنو والطائرات اليت تروعون ا النساء واألطفال وترهبون ا الناس 
ملاذا سلم منكم .وفلسطني  قتلة األطفال والنساء يف غزة اليهود

متر  ارمون من اليهود ومل تسلم منكم شعوبكم ، إن أنكر املنكر أن
سفن النصارى احلربية بإذن من حكامكم لتقتل املسلمني يف غزة 
وبغداد وعلى أعينكم بل وحترسوا ، عودوا إىل غريتكم وخنوتكم 

  .لن ينفعكم احلكام اخلونة غدا عند اهللا ، فالعربية على األقل 

ويف األخري أوجه ندائي إىل أحفاد الصحابة يف جند واحلجاز وأهلنا يف 
  .. اخلليج

فإم يقاتلون عن دينكم ، ان ميأغيثوا إخوانكم أبناء القبائل يف مين اإل
فإن اإلسالم ، ويريدون الوصول إىل غزة وفلسطني ، ومقدساتكم 
فأنتم محاته والذابون عنه ، واجلهاد أول ما فرض عليكم ، نزل عليكم 

فمسؤولية الدفاع عنه وعن أهله يف ، وانتشر بفتوحاتكم وقتالكم ، 
فإن ، وحترير بيت املقدس وإنقاذ غزة أمانة يف أعناقكم ، كم أعناق
فال عذر لكم عند اهللا ، فيجب  احلكام اخلونة ومل يتحركوا ، هاباع

واجلهاد وإن مل تقوموا اليوم فمىت بربكم  اإلسالمعليكم القيام بأمر 
القادسية والريموك وأجماد  فأحيوا فريضة القتال وأعيدوا ذكر،تثورون 
     .، واحلمد هللا رب العاملني  وما النصر إىل من عند اهللا ، حطني 
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  :الرابع لناقضا

 هديه، من أكمل وسلم عليه اهللا صلى النيب غري هدي أن اعتقد من(
 الطواغيت حكم يفضل وكالذي حكمه، من أحسن غريه حكم أن أو
  ) :حكمه على

 صلى النيب قول أن اعلم رمحك اهللا أنه جيب على كل مسلم االعتقاد
 قسيمة فالسنة ، تعاىل اهللا من وحي وتقريره وفعله وسلم عليه اهللا

 إِلَّا هو إِنْ) ٣( الْهوى عنِ ينطق وما {:  تعاىل قال ، بالوحي للقرآن
يحى ووحنقص ال كاملة وسلم عليه اهللا صلى حممد وشريعة، ) ١(} ي 
 نِعمتي علَيكُم وأَتممت ينكُمد لَكُم أَكْملْت الْيوم{ قال تعاىل فيها

يتضرو لَكُم الَما اإلِْسين{ قال تعاىل بلزومها اهللا ناوألزم،  )٢(}دنمو 
 من اْآلخرة في وهو منه يقْبلَ فَلَن دينا اإلِْسالَمِ غَير يبتغِ

رِيناسسواًء األخرى الشرائع هدي من شيئاً أن اعتقد فمن،  )٣(}الْخ 
 اليت التشريعات أو ، احملرفة والنصرانية كاليهودية مساوية شرائع كانت
 اهللا صلى حممد هدي من خري،  اهللا دون من ويقننوا الناس يضعها
 ومعيشتهم وأمنهم حيام الستقامة وأصلح ، للناس وأنفع وسلم عليه
  . اهللا أنزل مبا حكم وإن املسلمني بإمجاع امللة من خارج كافر فهو ،

  :اخلامس لناقضا

 به عمل ولو وسلم عليه اهللا صلى الرسول به جاء مما شيئا أبغض من(
  ).كفر

 هدي من وسلم عليه اهللا صلى النيب به جاء مما شيئا وأبغض كره ومن
 النفاق،  املنافقني صفات من وهو ، تعاىل باهللا كفر فقد وحكم

 يف وصاحبه ، اإلسالم من صاحبه جخير الذي،  األكرب االعتقادي
 حممد وهدي اهللا شريعة من شيئا كره فمن،  النار من األسفل الدرك
 من به جاء مما يا أو أمرا كان سواء وحكمه وسلم عليه اهللا صلى
،  به له طاقة ال ملا وعرضها نفسه على أسرف فقد،  والشرائع العقائد
 ومن والليرباليني انينيالعلم من العصر منافقي من كثري يصنعه كما
 اهللا أنزل مبا احلكم فكرهوا الغرب، عليه مبا اغتر ممن،  حذوهم حذا

 نصف املرأة ودية العمد القاتل وقتل اخلمر شارب وجلد السرقة كحد
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به جاء ملا مبغضون فهؤالء الرجل دية
 والَّذين { تعاىل اهللا ال، ق اإلسالم ملة من خارجون كفار اهللا عند من

 اللَّه أَنزلَ ما كَرِهوا بِأَنهم ذَلك) ٨( أَعمالَهم وأَضلَّ لَهم فَتعسا كَفَروا
 بسبب) كفروا الذين( بقوله كفارا اهللا فسماهم )٤(} أَعمالَهم فَأَحبطَ
 اخلري عمل من معه يبقى ال الكفر ولكون، ) اهللا أنزل ما كرهوا( أم
  . )أعماهلم فأحبط( قال بالكلية حيبطه فإنه شيء

  :السادس الناقض

 أو ثوابه أو وسلم عليه اهللا صلى الرسول دين من بشيء االستهزاء(
  )كفر عقابه

 نخوض كُنا إِنما لَيقُولُن سأَلْتهم ولَئن { تعاىل اهللا قول والدليل
بلْعنقُلْ و أَبِاللَّه وهاتَآي هولسرو متزِئُونَ كُنهتسوا لَا) ٦٥( ترذتعت قَد 
متكَفَر دعب انِكُمإِنْ إِمي فعن نع فَةطَائ كُمنم ذِّبعفَةً نطَائ مهوا بِأَنكَان 
نيرِمجاملهني، بالعذاب ولعبا هزوا آياته اختذ من اهللا توعد قد ،) ٥(} م 

 مهِني عذَاب لَهم أُولَئك هزوا اتخذَها شيئًا َآياتنا من علم وإِذَا{ قالف
 الكفرة حق يف إال يأيت مل القرآن يف املهني العذاب وإعداد، )٦(}

  . واملشركني

 من مبلك أو تعاىل، باهللا استهزأ من كل أن بالنص صح( محز ابن قال
 أو القرآن، من بآية أو السالم، عليهم نبياءاأل من بنيب أو املالئكة،
 احلجة بلوغ بعد تعاىل، اهللا آيات كلها فهي الدين، فرائض من بفريضة
 وخروج ، اإلسالم عن ردة بالدين فاالستهزاء،  انتهى) كافر فهو إليه
 اهللا وقول هازال، أو مازحا املستهزئ كان وإن ، األنام خري ملة من
 وَآياته أَبِاللَّه قُلْ ونلْعب نخوض كُنا إِنما لَيقُولُن تهمسأَلْ ولَئن { تعاىل

هولسرو متزِئُونَ كُنهتسوا لَا) ٦٥( ترذتعت قَد متكَفَر دعب انِكُمإِنْ إِمي 
فعن نع فَةطَائ كُمنم ذِّبعفَةً نطَائ مهوا بِأَنكَان نيرِمجدال )٧(} م 
 وأن كفر، بالرسول االستهزاء وأن كفر، باهللا االستهزاء أن على

 كفر، وشريعته وسلم عليه اهللا صلى حممد دين من بشيء االستهزاء
  .كلها ا مستهزئ منها بواحد استهزأ فمن
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  :ا مقتطفات 
  

  :قال الشيخ أبو حممد املقدسي عالمة الشام 
  

وإن من أحق حقوق اهللا تعاىل اليت بعث ا الرسل كافة وأنزلت من 
أجلها كتب اهللا مجيعها ؛ أن يقوم الناس بتحقيق التوحيد ؛الذي هو 

إخالص العبودية هللا يف كافة مناحي حيام ؛ فدعوة الرسل كافة 
اهللا اليت أنزلت عليهم كلها من أوهلا إىل آخرها تنصب وكتب 

  : إذ حمتواها.. وتتكلم يف هذا احلق العظيم 
  
إما دعوة لتحقيق هذا احلق والقيام به أو أمر بالدعوة إليه والصرب  -

  . عليه أوحض على اجلهاد من أجل حتقيقه واملواالة واملعاداة فيه 
  
قام به ونصره وجاهد يف سبيله وما وإما خرب عن جزاء من حققه و -

  . أعده اهللا هلم من الثواب العظيم والنعيم املقيم 
  
وإما دعوة إىل الرباءة مما يناقضه من الشرك والتنديد ودعوة  -

جلهاده وجهاد أهله والسعي يف هدمه واستئصاله بكافة أشكاله من 
  . األرض 

  
واحملاربني له وإما خرب عن مصري املعرضني عن حتقيق هذا احلق  -

وألوليائه وما آل إليه مصريهم من اخلزي والندامة ،وما أعده اهللا هلم 
  . من العقاب الوخيم والعذاب املقيم 

  
فكتب اهللا كلها ورساالت أنبيائه مجيعها من أوهلا إىل آخرها تتلخص 

  .. يف هذا احلق وتتمحور فيه 
  

اخللق وبعث  فهو الغاية العظمى واهلدف األمسى الذي خلق من أجله
 ..له الرسل وأنزلت من أجله الكتب 

 )ينصر قوام الدين بكتاب يهدي وبسيف(من مقال 

 

 إِنْ رأَوك وإِذَا { تعاىل قال الكفار عالمات من اهللا بدين واالستهزاء
تيكذُونا إِلَّا خوزذَا هي أَهثَ الَّذعب ولًا اللَّهسإِنْ) ٤١( ر ا كَادلُّنضلَي 
نا عنتهلَا َآلا أَنْ لَونربا صهلَيع فوسونَ ولَمعي نينَ حوري ذَابالْع نم 

  .)٨(} سبِيلًا أَضلُّ

  : نوعني على واالستهزاء

 هؤالء قرائنا مثل رأينا ما( قالوا كمن الصريح تهزاءاالس:  أحدمها
 بعضهم وكقول) اللقاء عند أجنب وال ألسنا أكذب وال بطونا أرغب
  . حتصى ال النوع هذا يف واألمثلة رجعي متخلف دين هذا: الدين عن

 اللسان وإخراج باليد كالغمز الصريح غري االستهزاء:  الثاين النوع
 عند أو ، وسلم عليه اهللا صلى رسوله سنة أو اهللا كتاب تالوة عند
 مساع عند أو القرآن قراءة عند بالكالم الصوت وكرفع اهللا، شعائر
 فاالستخفاف ما، استخفافا وسلم عليه اهللا صلى النيب قول

  .له ساحل ال حبر النوع وهذا ذلك، وغري واحد، شيء واالستهزاء

  : السابع لناقضا

  )كفر به رضي أو فعله منف والعطف، الصرف ومنه السحر،(

 نحن إِنما يقُولَا حتى أَحد من يعلِّمان وما { تعاىل اهللا قول والدليل
 ، سببه ولطف خفي ما العرب لغة يف والسحر ، )٩(}  تكْفُر فَلَا فتنةٌ
  . فيه األفعال خلفاء الليل، آلخر السحر يسمى ومنه

  : تنيجه من الشرك يف يدخل والسحر

 إليهم والتقرب ، والشياطني اجلن استخدام من فيه ما:  األوىل اجلهة
 من والسحر ، مبتغاه إىل الساحر ليوصلوا ، يريدونه مبا اهللا دون من
 يعلِّمونَ كَفَروا الشياطني ولَكن { تعاىل قال كما الشياطني تعليم
اسالن رح١٠(} الس (.  

 يف اهللا ومنازعة الغيب، علم ادعاء من فيه ما:  الثانية جلهةا
 الْغيب والْأَرضِ السماوات في من يعلَم لَا قُلْ{قال تعاىل  خصوصياته

وإىل ،  وضالل كفر ذلك يف اهللا مشاركة ودعوى،  )١١(} اللَّه إِلَّا
  .لقاء آخر 

_____________________  

 ٤- ٣: النجم -١

 ٣: املَائدة -٢

 ٨٥: نعمرا آل -٣

 ٩-٨: حممد -٤

 ٦٦- ٦٥: التوبة -٥

 ٩: اجلاثية -٦

 ٦٦- ٦٥: التوبة -٧

 ٤٢-٤١: الفرقان -٨

 ١٠٢: البقرة -٩

 ١٠٢: البقرة - ١٠

 ٦٥: النمل - ١١
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املراد جبزيرة العرب األرض الواقعة من حبر القلزم إىل حبر البصرة ومن 
 )١(أقصى حجر باليمن إىل أوائل الشام حبيث تدخل اليمن يف دارهم 

املغرية بن عبد الرمحن عن سئل بن ثابت  بن حممد يعقوبوقال ، 
قال سعيد بن عبد ، جزيرة العرب فقال مكة واملدينة واليمامة واليمن 

جزيرة العرب مابني الوادي إىل أقصى اليمن إىل ختوم العراق : العزيز 
جزيرة العرب مابني حفر أيب موسى إىل : قال أبو عبيدة ، إىل البحر 

 )٢(ض فيما بني رمل إىل منقطع السماوة أقصى اليمن طوالً وأما العر
ألصمعي جزيرة العرب من أقصى عدن أبني إىل ريف العراق اقال ، 

يف الطول وأما العرض فمن جدة وما واالمها من ساحل البحر إىل 
فجزيرة العرب متتد من عدن إىل بداية أرض ،  )٣(أطراف الشام 

  .األنبار طوالً ومن جدة إىل أطراف الشام عرضاً 

حدود جزيرة العرب    

الدول الواقعة يف جزيرة العرب هي السعودية واليمن وعمان 
واإلمارات والبحرين وقطر والكويت وبداية أرض العراق من جهة 

  .األنبار 
  حدود جزيرة العرب 

حيدها من الشرق حبر البصرة املسمى اليوم اخلليج  -١
  .العريب
م البحر وحيدها من الغرب حبر القلزم املسمى اليو -٢

  .األمحر
  .ومن اجلنوب حبر العرب -٣
أما من الشمال فيحدها بادية األردن و بادية السماوية  -٤

  .من ريف العراق
  

وإمنا اخلالف ، واتفق الفقهاء على حدود اجلزيرة العربية املذكورة 
وقع يف فهم حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه اإلمام 

وحديث  )٤(شركني من جزيرة العرب مسلم يف صحيحه أخرجوا امل
آخر ما تكلم به رسول :  رضي اهللا عنه قال ،أبو عبيدة بن اجلراح 

أخرجوا اليهود من أرض احلجاز وأهل (  اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
جنران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اختذوا قبور 

  . )٥( )أنبيائهم مساجد
إىل  إخراج املشركني من جزيرة العرب كلها  )٦(فذهب اإلمام مالك 

وذهب إىل ذلك مشس الدين أيادي يف كتابه عون املعبود واإلمام ، 
  . )٩(وحممد صديق خان  )٨(والشوكاين ) ٧(ابن األمري الصنعاين 

جيوز ألحد من املشركني دخول جزيرة العرب البتة إال بإذن  وال
، أو تعلم إسالم ، أو جتارة ، لة اإلمام ملصلحة يراها اإلمام كحمل رسا

ومن استوطن جزيرة العرب ،  استيطاناملدة مؤقتة ال ، م علم يأو تعل
أو ، أو العلمانيني  االشتراكينيأو ، من اليهود والنصارى واملشركني 

فإم ، الشيطان  عبدةأو، أو عبدة القبور ، أو البعثيني ، احلداثيني 
اء فيها وال جتري عليها أحكام الذمة خيرجون منها وال يسمح هلم بالبق

وهذا احلكم ساري ،  )١٠(حلديث ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان ، 
حيث أجروه ، يف مجيع جزيرة العرب خالفاً ملذهب الشافعية واحلنابلة 

  .يف أرض احلجاز وما حوهلا من أرض اليمامة 
سبل السالم  وقد رد عليهم العالمة ابن األمري الصنعاين يف كتابه القيم

قلت ال خيفى أن األحاديث املاضية فيها األمر بإخراج : (قال،  )١١(
من ذكر  من أهل األديان غري دين اإلسالم من جزيرة العرب 
واحلجاز بعض جزيرة العرب إىل أن قال وورد يف حديث أيب عبيدة 
األمر بإخراجهم من احلجاز وهو بعض مسمياا حبكم ال يعارض 

لها بذلك احلكم كما يف األصول أن احلكم على بعض احلكم عليها ك
  انتهى ). أفراد العام ال خيصص العام 

وقريب من هذا الرد كان رد اإلمام الشوكاين واإلمام حممد صديق 
وال يفهم من ترك إجالء أهل الذمة يف اليمن على أم ، خان وغريهم 

كثرية وقد ال يدخلون يف أحكام اجلزيرة ألن أعذار من ترك إجالئهم 
ترك أبو بكر رضي اهللا عنه إجالء أهل احلجاز مع االتفاق بني املذاهب 

  على وجوب إجالئهم لشغله جبهاد أهل الردة 
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فال يستقيم دليل من استدل بأن اليمن ال جتري عليها عموم حديث 
ترك إجالئهم ألنه يلزمه أن يقول أيضاً ال خيرج بأخرجوا املشركني 
كر رضي اهللا عنه ترك إجالء من كان يف احلجاز أهل احلجاز إلن أبا ب

وأما حديث ذكر إخراجهم من ، وال يقول ذا أحد ،من املشركني 
  .تخصيص على بعض أفراد العموم الاحلجاز فهو من باب 

  :ومن أحكام جزيرة العرب 
أنه ال جيوز بناء الكنائس واملعابد واختاذ مساجد الضرار كمساجد 

وال جيوز أي عقود يف ،  أو دفن الكفار فيها،  الباطنية وعباد القبور
مطلقا  كعقود الفنادق ، املعامالت التجارية 

وتأجري األراضي لليهود والنصارى واملشركني 
فيها ألا تتناىف مع حديث أخرجوا املشركني من 
جزيرة العرب فاحلديث ناسخ جلميع املعامالت 
معهم إال بإذن اإلمام املسلم ملصلحة ختص 

وأما العقود اليت مضموا وقرائن ، لمني املس
أحواهلا تدل على الوالء والرباء وحماربة ااهدين 

، فهي عقود حمرمة من باب أوىل وأصحاا كفار 
كيف وهي على أرض جزيرة العرب فهي أشد 

  .حترمياً 
ومينعون املقام يف سواحله وكذلك إن (، األم  يف كتابه: قال الشافعي 

جاز جزائر وجبال تسكن منعوا سكناها ألا من كانت يف حبر احل
  )١٢( )أرض احلجاز 

وإخراج املشركني واليهود والنصارى من جزيرة العرب يكون بالقوة 
وبغريها فيخريون باخلروج فإن أبوا أخرجوا بالقوة وهذا داللة منطوق 

  ومفهوم احلديث
ن ال وبناًء على ذلك فإن استهداف هؤالء الذين يف جزيرة العرب مم

وال يتحاكمون إليه ومينعون كل من حتاكم إىل ، يدينون باإلسالم 
الشريعة أمر جائز شرعاً وقتاهلم واجب علينا ألن األمر باإلخراج يدل 
ا نعلى الوجوب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب فيجب علي

واليوم عليكم يا أهل اجلزيرة إخراج كل  واإلعداد لذلك،جهادهم 
اجلزيرة وهو ال يدين باإلسالم وهم أصناف كثر كاليهود من استوطن 

عشرية وعباد الشيطان  والباطنية واإلثين روالنصارى وعباد القبو
  .وأصحاب املذاهب الالدينية واألنظمة العلمانية املوالية لليهود 

فإم يتركون ، وأما بالنسبة ملن كان عنده بقايا ذمة من يهود اليمن 
لذي نستطيع أن جنليهم كما أجلي أهل الذمة من حىت يأيت الوقت ا

رجهم من اجلزيرة كما فعل عمر بن اخلطاب خناحلجاز وما حواليها و
، يف إخراج أهل خيرب إىل أطراف الشام فإن أبوا فحينها يستهدفون 

ملسلمني فأمر رسول اهللا صلى على اهذا إذا مل يكن من وجودهم ضرر 
،  من جزيرة العرب أوىل باإلتباع اهللا عليه وسلم يف إخراج املشركني

وسبب منع املشركني من استيطان جزيرة العرب حىت ال ينتشر 
الشرك يف جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم منبع الرسالة ومهبط 

فكيف جيوز أصحاب ، يف شأن التعايش السلمي املنع الوحي وهذا 
هل احلرب العمائم املضللة إباحة جزيرة النيب صلى اهللا عليه وسلم أل

جبواز استيطان اجلزيرة وهم أهل حرب ، وإفتائهم من املشركني 
إلسالم واملسلمني وب الثروات فإذا كان حيرم اجاءوا  حملاربة 

أو ، االستيطان للتعايش فكيف جيوز االستيطان حملاربة اإلسالم 
السماح ببناء الكنائس كما هو مشاهد يف عدن وقطر وغريها من 

ومن اآلثار املترتبة على ترك ، أراضي اجلزيرة 
ديث أخرجوا املشركني من جزيرة العمل حب

العرب انتشار مؤسسات للتنصري العلين داخل 
وما السواح اليوم يف الغالب إال دعاة ، اجلزيرة 

، للتنصري وجتنيد عمالء لليهود والنصارى 
فجندوا أكرب قدر ممكن من أبناء املسلمني يف 

ني وجعل اجلزيرة مكاناً حماربة اإلسالم واملسلم
   إسرائيليف توسيع رقعة  لالنطالق

 .إنا هللا وإنا إليه راجعون 

___________________ 
  ١)١٦٦ص /  ١ج ( -اقتضاء الصراط  -  ١
اموع  – ١٩١ص٨عون املعبود ج – ٢٤٧ص٨عبد الربج البن االستذكار- ٢
للبغوي شرح السنة  –١٧١ص٦فتح الباري ج – ٦٠٣ص١٠املغين ج -٤٢٨ص١٩ج
  . )٦٧ص /  ٢ج ( -ـ غريب احلديث البن سالم  ١٨٠ص١١ج
  نفس املصدر -٣
  صحيح مسلم-٤
  )٣٤٤ص /  ١٢ج ( - مصنف ابن أيب شيبة -  ٥
  ٢٤٧ص ٨ج االستذكار-  ٦
  سبل السالم -  ٧
  ٤٦١ص٢الدراري املضية ج -  ٨
  ٣٥٧ص ٢الروصة الندية ج -  ٩
  )١١٥ ص/  ٦ ج( - الكربى البيهقي سنن -  ١٠
  ٦٢ص  ٤السالم ج  سبل -  ١١
  )١٧٨ص /  ٤ج ( - ١٢
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تعددت ساحات اجلهاد وكثرت اجلبهات فهل للمهاجر اخلرية / س 
  أو هناك أولوية ؟

  اجلواب
على تواصلك ونصائحك واجلواب على خري أخي الفاضل جزآك اهللا 

السؤال قد أجاب عليه الدكتور أمين الظواهري يف اللقاء الثاين 
تضمن أن ااهد يلتحق بأقرب جبهة جهادية املفتوح وكان اجلواب ي

شريطة أن يكون أصوهلا أصول أهل السنة حنن  نضيفمنه ، و
  .واجلماعة ، وتقاتل لدفع العدو الصائل وحتكيم شرع اهللا 

  

  هل اليمن من جزيرة العرب ؟/ س 

هذا السؤال جييب عليه الشيخ الفقيه عبداهللا ناصر الرشيد فـك اهللا  
  . ه رأس

  اجلواب

حلمد هللا، نعم اليمن من جزيرة العرب إذ هي داخلةٌ يف حد اجلزيـرة  ا
اليت يسكن العرب أحناءها، واملعروفة باسم جزيرة العرب وعلى مـا  
استقر يف اللسان وجرى يف العرف عند العرب خرج حديث الـنيب  

) أخرجوا املشركني من جزيرة العرب(: صلى اهللا عليه وسلم يف قوله
إخراجِ اليمن من اجلزيرة، أما استدالل بعضهم ببقاء  ، وال دليل على

بعض يهود اليمن فيها وحنو ذلك من األحكام فليس بدليل إذ قد بقي 
اليهود يف خيرب وهي من جزيرة العرب إمجاعا، ولكن تـأخر إخـراج   
يهود خيرب منها النشغال أمراء املؤمنني بـالفتوحِ واجلهـاد، وأهـل    

ا لعموم احلديث وال دليل على  الكتاب يف اليمن واجبإخراجهم أيض
التخصيص، واستدلَّ بعضهم مبا روي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسـلم  
بعث معاذًا إىل اليمن وأمره أن يأخذ من كل حاملٍ دينارا يعين اجلزيـة،  

وليس يف هذا داللة فإنَّ بعث معاذ إىل اليمن متقدم على موت الـنيب  
ووصيته اليت عند موته بإخراج املشـركني مـن    صلى اهللا عليه وسلم

جزيرة العرب، مثَّ إنا قلنا جبواز تأخري إخراج من كان يف أرض العرب 
أصالً وإذا تأخروا أُخذت منهم اجلزية حىت خيرجوا وال يتركـون يف  
اجلزيرة بال بدلٍ؛ فال إشكال يف أخذ اجلزية إذ هو حمل اتفاق، هـذا  

اذ اجلزية من أهل اليمن مل يصـح سـنده،   واحلديث الذي فيه أخذ مع
وإنما الثابت من أمر معاذ ما يف الصحيحني من حديث ابـن عبـاس   
رضي اهللا عنهما أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذًا إىل الـيمن  

فليكن أول مـا تـدعوهم   إنك تقدم على قومٍ أهل كتاب؛ (: وقال له
أخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخـس  فإذا عرفوا اهللا ف ؛إليه عبادة اهللا

فإذا فعلوا فأخربهم أن اهللا فرض علـيهم   ،صلوات يف يومهم وليلتهم
 فإذا أطاعوا ا فخذ منهم وتوق ؛زكاة من أمواهلم وترد على فقرائهم

  .) كرائم أموال الناس

وقد صنفت مصنفات يف إخـراج اليهـود املوجـودين يف الـيمن،     
لى ما وجب من إخراج املشركني مـن جزيـرة   التنبيه ع(كتاب :منها
لصارم الدين إبراهيم بن عبد القادر الكوكباين، وهـو جـزٌء   ) العرب

  .حسن فيه فوائد لغوية وأصولية يف املسألة

) خصائص اجلزيـرة العربيـة  (ولبكر بن عبد اهللا أبو زيد رسالة مساها 
وهي رسالة جيدة فيها فوائد حمررة، وقـد كتبـت يف شـأن قتـال     

مجعت فيهما طرفًا من  ملشركني إلخراجهم من جزيرة العرب مقالني ا
األدلَّة الظاهرة على حدود جزيرة العرب واألجوبـة علـى بعـض    

  .الشبهات اليت تورد يف املسألة

ومل أجد أحدا من أهل العلم صرح بأنَّ اليمن ليسـت مـن جزيـرة    
ابن القـيم   العرب مع أخذه بالقول الصحيح يف حد جزيرة العرب إالَّ
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وكيف يكون اليمن من جزيـرة  : (رمحه اهللا فقال يف أحكام أهل الذمة
العرب وهي وراء البحر فالبحر بينها وبني اجلزيرة فهذا القول غلـط  

، وقول ابن القيم هذا غلطٌ حمض، وليس بني الـيمن وسـائر   )حمض
 اهللا من بعده عجزيرة العرب حبر وال ر وإنما أُيت أبو عبد اهللا رمحه 

ن اليمن وعدم معرفته حلد اجلزيرة من جنوبيها، وقوله رمحه اهللا أوهى 
من االشتغال بنقضه لكونه بناه على وهمٍ مل يسبقه إليه أحد وال وافقه 
بعده أحد، والصواب ما صرح به شيخه أبو العباس يف املسألة فقال يف 

هود والنصارى مـن  وهكذا إخراج الي): ٢٢/٢٣٥(جمموع الفتاوى 
مل يبلغه  الذيجزيرة العرب وهى احلجاز واليمن واليمامة وكل البالد 

  .ملك فارس والروم من جزيرة العرب

والواجب على أهل اليمن أن يسلُّوا سـيوف اجلهـاد لـتطهري أرض    
اجلزيرة من الكفار، مع التنبيه إىل اجتناب أهل الكتاب مـن سـكان   

؛ فإنهم أهل ذمة على الصـحيح   وجد اليمن يهوديهم ونصرانيهم إن
وهذا وال جيوز ابتداء قتلهم بل جيب تقدمي اإلنذار هلم قبل إخراجهم، 

إن مل يكونوا ارتكبوا ناقضا لعقد الذمة من حماربة للمسلمني أو طعـنٍ  
يف الدين وحنو ذلك أما إن كانوا ارتكبوا مـا يـنقض عقـد الذمـة     

وردها من سائر الكفرة فقتله واجب وليس ، أما من فدماؤهم مباحةٌ 
سبيله سبيل أهل اليمن منهم فأولئك مقَرون يف األصل بالشـرع ومل  
جيئ من يخرجهم من اجلزيرة وجيوز تأخري إخراجهم حتى الفراغ من 
تطهري أرض اليمن من الكفار الواردين عليها والطواغيـت املرتـدين   

 يهود خيرب وللفاروق تأخري أهل فيها وحنوهم كما جاز للصديق تأخري
الكتاب يف اليمن النشغاهلم عن ذلك، أما الواردون على اليمن مـن  

 جيوز غري أهلها فهم داخلون بعد النهي جيب إخراجهم على الفور وال
  .إقرارهم أو تأخريهم حبال 

وأهل اليمن مدد اإلسالم وقوة املسلمني، وقد كانوا أكثـر جيـوش   
مشارق األرض ومغارا وهم إىل اليوم من أكثـر   اإلسالم اليت فتحت

عباس ابن الناس يف جبهات اجلهاد، أخرج أمحد يف مسنده من حديث 
خيـرج مـن   (: قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنه أنَّ 

هم خـري مـن بـيين     ،عدن أبني اثنا عشر ألفاً ينصرون اهللا ورسوله
  )وبينهم

قادم ألمة اإلسالم من قبل الـيمن، فعلـى   واملرجو أن يكون الفرج ال
أهل اليمن القيام بدورهم الذي أخرب به النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   

كما جاء يف حديث أهل عدن أبني، وقد كان هلـم قـدم الصـدق،    
وهـم  -وقصب السبق يف نصرة اإلسالم منذ نصر األوس واخلزرج 

، وحـىت جـاء   رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم -ميانيون سكنوا طيبة
أمداد أهل اليمن وفيهم أويس بن عامر القرين رضي اهللا عنه، وحـىت  
حروب الردة حني كسر اهللا م مع إخوام من املسلمني شوكة الردة 
ورد م كيد الكافرين يف حنورهم، وإىل هذا اليوم الذي نسأل اهللا أالَّ 

اضـه  ينقص فيه نصيب أهل اليمن من نصرة اإلسالم والذود عن حي
  .والدفاع عن حرماته

فإىل ساحات الوغى يا أهل اليمن، وأقيموا اجلهـاد يف أرض الـيمن   
املباركة فإنَّ األمة كلها تنظر بركات اليمن اليت ستكون بإذن اهللا نفَسا 
للمسلمني من رحمات الرمحن، تنقشع به الغمة وتنجلـي الظلمـة،   

  .ويقوم علم اجلهاد

م اجلهاد يف مجيع البالد، وأن يقمع أهل الزيـغ  نسأل اهللا أن يقيم عل
والنفاق والعناد، وأن يعز اإلسـالم واملسـلمني، ويـذلَّ الشـرك     
واملشركني، ويدمر أعداء الدين، وأن ينصرنا وإخواننـا ااهـدين يف   
الفلوجة ويف سائر العراق ويف جزيرة العرب مينها وجندها وحجازهـا  

واجلزائر والشيشان وسائر بالد اإلسالم،  ومجيع أحنائها، ويف أفغانستان
   وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

____________________  

  .يسري باختصار نقل عن جملة صوت اجلهاد  •

    قال العراقي مل أجد له أصال ١

  نستقبل أسئلة قراءنا الكرام على 

  بريد الة االلكتروين

  اإلجابة عليها من قبل" وسيتم  إن شاء اهللا

  .املشايخ الكرام يف اهليئة الشرعية  

  :بريد الة االلكتروين 

s.mlahem@gmail.com  

mailto:s.mlahem@gmail.com
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  متهيد 

أن عمرو بن  )١(ذكر اإلمام ابن األثري يف كتابه الكامل يف التاريخ 
جيبا حىت دخل على املهاجر من غري أمان  معدي كرب أقبل مست

يا : فأوثقه املهاجر، وأخذ قيسا أيضا فأوثقه وسريمها إىل أيب بكر، فقال
قيس قتلت عباد اهللا واختذت املرتدين وليجة من دون املؤمنني وهم 

فانتفى قيس من أن يكون قارف من أمر ! بقتله لو وجد أمرا جليا
أما : اىف له عن دمه وقال لعمروداذويه شيئا، وكان قتله سرا، فتج

تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك 
، وذكره  ورجعا إىل عشائرمها. ال جرم ألقبلن وال أعود: فقال. اهللا

وابن عساكر يف    يف كتابه تاريخ األمم وامللوك )٢(أيضا الطربي 
   خلدون ابن و تاريخ  دمشق مدينة تاريخ

قال النيب صلى اهللا عليه و مام ا لبخاري عن ابن عباس قال وروى اإل
أن : عن معاوية بن قرة عن أبيه ، و )من بدل دينه فاقتلوه ( سلم 
صلى اهللا عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إىل رجل عرس بامرأة  النيب

 عن رواه النسائي والدار قطين ، و.أبيه فأمره فضرب عنقه ومخس ماله
 إىل بعثه حني له قال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول أن جبل بن معاذ
 وإن منه، فاقبل تاب، فإن فادعه، اإلسالم عن ارتد رجل أميا( : اليمن
 فإن فادعها اإلسالم عن ارتدت امرأة وأميا عنقه، فاضرب يتب، مل

 الكبري اجلامع أو اجلوامع مجع) فاستتبها  أبت وإن منها، فاقبل تابت،
 قال) ٤( الزوائد جممع يف كما الطرباين ، وأخرجه -)٣(  للسيوطي
 طلحة ألىب أىب ابن عن ومكحول قال يسم مل سامر فيه:  اهليثمي
  . ثقات رجاله وبقيه اليعمري

 سليمان بن حفص عن" الكامل" يف عدي ابن أخرجه: آخر وحديث
 عن املسيب بن سعيد عن كثري أيب بن موسى عن األسدي عمرو أيب
 ارتدت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على امرأة أن هريرة أيب
 كثري أيب بن موسى عن يرويه ال حديث هذا: وقال. انتهى يقتلها، فلم
 وابن والنسائي، أمحد، عن سليمان بن حفص وضعف حفص، غري

 الراية نصب حمفوظ، غري يرويه ما وعامة: عدي  ابن وقال معني،
وعن  )٥( الزيلعي ختريج يف ملعياأل بغية حاشيته مع اهلداية ألحاديث

 عليه اهللا صلى النيب فأمر ارتدت، رومان أم هلا يقال امرأة أن( : جابر
 رواهو، )قتلت  وإال تابت، فإن اإلسالم، عليها يعرض بأن وسلم

 تسلم أن فأبت( : أحدمها يف وزاد طريقني، من البيهقي  الدار قطين
 أحاديث ختريج يف احلبري ضعيفان تلخيص وإسنادامها ،)فقتلت 
   )٦( الكبري الرافعي

قدم رهط من عكل على النيب صلى : عن أنس رضي اهللا عنه قال  و
اهللا عليه و سلم كانوا يف الصفة فاجتووا املدينة فقالوا يا رسول اهللا 

ما أجد لكم إال أن تلحقوا بإبل رسول اهللا صلى ( أبغنا رسال فقال 
من ألباا وأبواهلا حىت صحوا  فأتوها فشربوا) . اهللا عليه و سلم 

ومسنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم 
الصريخ فبعث الطلب يف آثارهم فما ترجل النهار حىت أيت م فأمر 
مبسامري فأمحيت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم مث ألقوا 

قال أبو قالبة سرقوا وقتلوا   ،يف احلرة يستسقون فما سقوا حىت ماتوا 
  .رواه اإلمام البخاري وحاربوا اهللا ورسوله 

وأهدر النيب صلى اهللا عليه وسلم دم عبداهللا بن أيب السرح يوم أن 
ارتد ولكن بعد ذلك حسن إسالمه  كما رواه النسائي وأبو داود 
واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه و البيهقي يف 

عن ابن عباس قال كان عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح يكتب ،  سننه
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان 

حسن :األلباين  قال.عفان فأجاره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بن
قاتل أبوبكر الصديق  رضي اهللا عنه املرتدين املمتنعني كما و اإلسناد

  .ورد ذلك يف كتب التاريخ والسري واألجزاء  احلديثية 

واستتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قدامة بن مضعون يف مسألة 
حتليل اخلمر ذكره اإلمام البيهقي يف سننه الكربى وعبد الرزاق يف 

  .مصنفه  
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 بن عمر على قدم: قال القارئ عبد بن اهللا عبد بن حممد وعن 
 مث فأخربه الناس عن فسأله األشعري موسى أيب قبل من رجل اخلطاب
 بعد كفر رجل نعم فقال خرب مغربة من فيكم كان هل عمر له قال

 أفال عمر فقال عنقه فضربنا قربناه قال به فعلتم فما قال إسالمه
 يتوب لعله تبتموهواست رغيفا يوم كل وأطعمتموه ثالثا حبستموه
 إذ أرض ومل آمر ومل احضر مل إين اللهم عمر قال مث اهللا أمر ويراجع

   )٨( والشافعي يف األم )٧( بلغين رواه اإلمام مالك يف املوطأ

  أحوال املرتد

فمن خالل هذه  األدلة والروايات خنلص إىل أن املرتد ال خيلوا من 
  .حالتني  ولكل حالة حكمها 

 .املرتد الواحد أو أكثر املقدور عليه احلالة األوىل  

 .احلالة الثانية املرتد الغري مقدور عليه 

  فأما حكم املرتد املقدور عليه فهو على نوعني  

النوع األول من كان سبب ردته سب النيب صلى اهللا عليه وسلم  
فهذا يقتل ولو تاب من فعله وهذا بعد حياة النيب صلى اهللا عليه 

ياته فحكمه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم إن عفا وسلم ، وأما يف ح
  .عنه أو إن شاء قتله 

النوع الثاين من كان سبب ردته غري 
ماذكر أي ردة جمردة  فإنه يستتاب ومعىن 
االستتابة استبانه توفر الشروط وانتفى 
املوانع قبل إطالق حكم الردة  فإن تاب 
ترك  وإن مل يتب قتل إال الزنديق فإن 

اختلفوا يف قبول توبته على قولني  الفقهاء
ته  ومن قائل ال تقبل بفمن قائل تقبل تو

توبته  ومدة االستتابة اختلفوا فيها أيضا 
ومرجع كل ذلك لإلمام فيحكم باألصلح 

فيما تقتضيه السياسة الشرعية ، وإن رأى اإلمام أن يقتل صاحب 
  .شى  على الناس اتبعاها فله ذلكبدعة خي

من احملاربني قبل توبته ورجوعه إىل  د غري املقدور عليهوأما حكم املرت
اإلسالم  هو القتال ألنه يستحال استتابته مع امتناعه ودائرة القتال 
أوسع من دائرة القتل وإذا وقع يف األسر فإنه جيوز قتله حداً وإن تاب  
فردته ردة مغلظة ولإلمام حق االختيار وفعل األصلح يف قبول توبته 

وقد فرق شيخ اإلسالم أيضاً يف مواضع عديدة من . وهلا أو عدم قب
وهو الذي يضيف إىل ردته االمتناع أو -املرتد ردة مغلظة (كتبه بني 

فيقتل بال استتابة وبني املرتد ردة جمردة  -احملاربة والقتل أو القتال
  هـ.ا فيقتل إال أن يتوب

كم فأي طائفة امتنعت عن شرائع اإلسالم فحكمها مبين على ح
الشيء الذي امتنعت عنه ، حىت ترجع عن الشيء الذي امتنعت عنه 
فإن رجعت أوقف القتال وإن كان منهم أسرى و رجعوا عما كانوا 
فيه تركوا وإن كان الشيء الذي امتنعت عنه الطائفة املمتنعة مكفر 
يكفر من أنكره أو ارتكبه أو تركه فإا تقاتل قتال ردة حىت ترجع 

كفرت  به وخرجت من اإلسالم قبل القدرة عليها  عن الشيء الذي 
وأما بعد القدرة كأن يكونوا أسرى فإم يقتلون إال أن يرى اإلمام 
رأياً وعليه فإن األنظمة العربية وطوائف الرافضة طائفة ردة وحكمهم 
أن نقاتلهم مامل يتوبوا قبل القدرة وبعد القدرة فإم يقتلون وإن تابوا 

ام املصلحة يف عدم قتلهم  لوجود أحد موانع التكفري إال أن يرى اإلم
كالتأويل أو غريه واستنادا ملعاملة أيب بكر الصديق لعمرو وقيس وقال 

 صلى هديه يف: فصل )٩(العباد خري هدي يف املعاد ابن القيم يف زاد
 بعضهم، ويقتل بعضهم، على مين األسارى ، كان يف وسلم عليه اهللا

  .باملال  بعضهم ويفادى

يف شأن طائفة  )١٠( السلطانية وقال اإلمام املاوردي يف األحكام
يتب وذكره أيضا  مل إن صربا قتله جاز منهم أسر املرتدين قال ومن

  املتوىف سنة عبد الرمحن بن عبد اهللا بن نصر بن عبد الرمحن الشيزري
فتأمل قوله ، )١١( امللوك سياسة يف املسلوك يف كتابه املنهج هـ٥٨٩

  تله ومل يقل جيب ق جاز

وقد يقول قائل إن كان يقتل حدا فكيف 
تسقط احلدود بعد القدرة يقال قد تسقط 
احلدود كإسقاط حد احلرابة قبل القدرة 
وإسقاط حد ساب النيب صلى اهللا وسلم 
عن الذمي إذا أسلم وحد السرقة يف يوم 

  ااعة  وهذا هو مذهب اجلمهور

ملرتد وأما املرأة املرتدة فحكمها حكم ا
وال تسترق ألن فيه إقرار على الردة 
وهذا مذهب اجلمهور لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم من بدل 
دينه فاقتلوه خالفا ملن قال أا تسىب ألنه ال يستقيم استدال هلم لورود 
االحتمال أا من اإلمياء أومل تسلم بعد  وأفعال الصحابة ال ختصص 

 أيب فعن ناف ،القائلني بأا حتبس وال تقتل الدليل وخالفا ملذهب األح
ويستحب عرض التوبة  تقتل، وال حتبس،: قال ترتد، املرأة حنيفة يف

  .قبل القتل وال جتب 

  أقوال بعض أهل العلم يف املسألة

 اخلوارج قتال وأما):١٢(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى
 فهؤالء الربا حيرمون يكونوا مل الذين الطائف وأهل الزكاة ومانعي
 عليه اهللا صلى النيب عن الثابتة الشرائع يف يدخلوا حىت يقاتلون



  
 
 ١٥  

 

 قتل جيوز أنه ريب فال ممتنعة طائفة هلم كان إذا وهؤالء. وسلم
وقال شيخ اإلسالم  ؛ جرحيهم على واإلجهاز مدبرهم وإتباع أسريهم
 ؛ اخلوارج نم عليه املقدور الواحد قتل فأما )١٣( الفتاوى جمموع

 روايتان مها للفقهاء قوالن فيه فهذا:  وحنوهم والرافضة كاحلرورية
 إىل كالداعية ؛ منهم الواحد قتل جيوز أنه والصحيح.  أمحد اإلمام عن

  .فيه  ممن ذلك وحنو مذهبه

 بن العزيز عبد أن قول سحنون )١٤(االستذكاروذكر ابن عبد الرب يف 
 مع معاذ حبديث وحيتج  يستتاب وال املرتد يقتل يقول كان سلمة أيب
 ال معه وطائفة سعد بن الليث وقال الصحيح  موسى الذي يف أيب

 تاب يقتل ولكنه عليه شهد إذا ارتد مث اإلسالم يف ولد من يستتاب
 احلسن عن واختلفوا   العادلة البينة قامت إذا يتب مل أو ذلك من

 قال نهأ عنه ويور  استتابه دون يقتل قال نهأ عنه فروي البصري
 من عمر أبو قال  مرة مئة يستتاب
 من حدا جعله باالستتابة قتله رأى

 توبته وقال  توبته فيه يقبل ومل احلدود
 حده أن ورأى آخرته يف اهللا وبني بينه
 القاسم بن وروى  القتل دينه بدل إذا

 على يعرض قال مالك عن وغريه
 وإال]  سلمأ نفإ[ ثالثا اإلسالم املرتد
 وال الزنادقة يقتل مالك ، قال قتل

 أيب مذهب من ، واملشهور يستتابون
 حىت يقتل ال املرتد أن وأصحابه حنيفة
 قالوا و علية بن قول وهو ،  يستتاب
 أساء فقد يستتاب أن قبل قتله ومن
 - علي عن روي عليه و ضمان وال
 املرتد قال نهأ - عنه اهللا رضي
 ارتد إن مث منه قبل تاب فان يستتاب
 فان منه قبل تاب فان يستتاب ارتد إن مث منه قبل تاب فان يستتاب
 ونزع العلماء من طائفة به وقالت ،  يستتب ومل قتل الثالث بعد ارتد

 مث آمنوا مث كفروا مث آمنوا الذين إن! (  وجل عز اهللا بقول بعضهم
 أتى عنه اهللا رضي عليا أن:  الشيباين عمرو أيب ، عن!  )١٥() كفروا
 فأعطاه املسلمني من ألهله مرياثه وجعل فقتله العجلي ستوردبامل

 وأحرقه ورواه سنن إياه يبيعهم أن فأىب ألفا ثالثني جبيفته النصارى
  .)١٦( الكربى البيهقي

قال ابن عبد الرب يف االستذكار وال أعلم بني الصحابة خالفا يف  
  استتابة املرتد

 ارتدوا مث القوم أسلم وإذا )١٧( يف كتابه األم اهللا رمحه الشافعي قال 
 موضعهم يف قاهرون أو مقهورون وهم اإلسالم دار يف اإلسالم عن
 يهودية إىل رجعوا أو عليها تبعوه رجل نبوة وادعوا فيه ارتدوا الذي
 فسواء الكفر أصناف من ذلك غري أو تعطيل أو جموسية أو نصرانية أو
 احلرب أهل جهاد بلق جبهادهم يبدءوا أن املسلمني وعلى كله ذلك
 دمه حقنوا تاب فمن استتابوهم م ظفروا فإذا قط يسلموا مل الذين
 وسواء بالردة قتلوه يتب مل ومن اإلسالم إىل الرجوع وإظهار بالتوبة
  .هـ . أ. واملرأة  الرجل يف ذلك

 و توبته قبلت املرتد تاب فإذا )١٨( يف و ذكر ابن قدامة يف  الكايف
}  آخر إهلا اهللا مع يدعون ال والذين{ :  تعاىل اهللا لقول سبيله خلي
 و عليه اهللا صلى النيب أن أنس روى و}  تاب من إال{ :  قوله إىل
 أن و اهللا إال إله ال:  يقولوا حىت الناس أقاتل أن أمرت: [  قال سلم

 عصموا قالوها فإذا اهللا رسول حممدا
 و]  حبقها إال أمواهلم و دماءهم مين
 كف سلم و عليه اهللا ىصل النيب ألن
 مع اإلسالم أظهروا حني املنافقني عن

 تقبل ال أنه:  أمحد عن و الكفر إبطام
 كان ألنه بكفره املستتر الزنديق توبة

 تكررت من توبة ال و دهره به مستترا
 الذين إن{ :  تعاىل اهللا لقول ردته
 مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث آمنوا

 ال و هلم ليغفر اهللا يكن مل كفرا ازدادوا
  .}  سبيال ليهديهم

 حلق ولو )١٩( وقال ابن  قدامة يف املغين
 لكن ملكه يزل مل احلرب بدار املرتد
 استتابة غري من أحد لكل قتله يباح

  هـ احلرب أهل حكم حكمه حربيا صار ألنه عليه قدر ملن ماله وأخذ

ترجيح ومما جيدر للمجاهدين معرفته أن تقرير املصلحة واملفسدة و
أحدمها على اآلخر يكون لألمراء وأهل احلل والعقد يف اجلماعة 
اإلسالمية وال جيوز لألتباع خمالفتهم فيما يتوصلون إليه، حفاظاً على 

للتفرق والتناحر والشقاق، حىت لو  وحدة اجلماعة ومتاسكها ومنعاً
  . كان لألتباع رأي خمالف

 وعلى )٢٠(الفتاوى وعجمم: يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا
 إتباعه له صاغ فيما والعلماء األمراء من أمرهم ويل من إتباع األتباع
  اجتهاده  بإتباع فيه وأمر
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  :مقتطفات 
 ج( - الشرعية قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه السياسة

  )١٥٩ ص/  ١
  :  نوعان ورسوله اهللا عصى ملن الشريعة ا جاءت اليت العقوبات

   تقدم كما والعدد الواحد من عليه املقدر عقوبة:  أحدمها 
 فاصل بقتال إال عليها يقدر ال كاليت املمتنعة الطائفة عقاب:  والثاين 

 رسول دعوة بلغته من فكل ورسوله اهللا أعداء الكفار جهاد هو هذا
 له يستجب فلم به بعثه الذي اهللا دين إىل سلم و عليه اهللا صلى اهللا
 اهللا وكان  } هللا كله الدين ويكون فتنة تكون ال حىت{  قتاله جيب فإنه
 أحد قتل يف له يأذن مل - نهدي إىل اخللف بدعوة وأمره نبيه بعث ملا -
 بقوله وللمسلمني له ذنأف املدينة إىل هاجر حىت قتاله وال ذلك على
*  لقدير نصرهم على اهللا وإن ظلموا بأم يقاتلون للذين أذن{ :  تعاىل
 دفع ولوال اهللا ربنا يقولوا أن إال حق بغري ديارهم من أخرجوا الذين
 ومساجد وصلوات وبيع صوامع هلدمت ببعض بعضهم الناس اهللا

*  عزيز لقوي اهللا إن ينصره من اهللا ولينصرن كثريا اهللا اسم فيها يذكر
 وأمروا الزكاة وآتوا الصالة أقاموا األرض يف مكناهم إن الذين

 أوجب ذلك بعد إنه مث  } األمور عاقبة وهللا املنكر عن ووا باملعروف
 أن وعسى لكم رهك وهو القتال عليكم كتب{ :  بقوله القتال عليهم
 واهللا لكم شر وهو شيئا حتبوا أن وعسى لكم خري وهو شيئا تكرهوا
 عامة يف اجلهاد أمر وعظم اإلجياب وأكد } تعلمون ال وأنتم يعلم
 فقال القلوب ومرض بالنفاق ووصفهم له التاركني وذم املدنية السور
 وأزواجكم وإخوانكم وأبناؤكم آباؤكم كان إن قل{ :  تعاىل

 ومساكن كسادها ختشون وجتارة اقترفتموها وأموال تكموعشري
 حىت فتربصوا سبيله يف وجهاد ورسوله اهللا من إليكم أحب ترضوا
 إمنا{ :  تعاىل وقال . } الفاسقني القوم يهدي ال واهللا بأمره اهللا يأيت

 بأمواهلم وجاهدوا يرتابوا مل مث ورسوله باهللا آمنوا الذين املؤمنون
 أنزلت فإذا{:  تعاىل قال } الصادقون هم أولئك اهللا يلسب يف وأنفسهم
 ينظرون مرض قلوم يف الذين رأيت القتال فيها وذكر حمكمة سورة
 فإذا معروف وقول طاعة*  هلم فأوىل املوت من عليه املغشي نظر إليك
 أن توليتم إن عسيتم فهل*  هلم خريا لكان اهللا صدقوا فلو األمر عزم

 وكذلك القرآن يف كثري وهذا}  أرحامكم تقطعواو األرض يف تفسدوا
 الذين أيها يا{ :  فيها يقوم اليت الصف سورة يف أهله وتعظيم تعظيمه
 باهللا تؤمنون*  أليم عذاب من تنجيكم جتارة على أدلكم هل آمنوا

 إن لكم خري ذلكم وأنفسكم بأموالكم اهللا سبيل يف وجتاهدون ورسوله
 حتتها من جتري جنات ويدخلكم بكمذنو لكم يغفر*  تعلمون كنتم
 وأخرى*  العظيم الفوز ذلك عدن جنات يف طيبة ومساكن األار
 . } املؤمنني وبشر قريب وفتح اهللا من نصر حتبوا

 إتباع يتعني مل ولو )٢١( األمم غياث(يف:  وقال اجلويين رمحه اهللا
 اتهدات يف اخلصومات فصل تأيت ملا التحري مسائل يف اإلمام

 خالف جمال يف اخلصماء وبقي ومطلبه مبذهبه خصم كل والستمسك
 يف العباد حكومة ومعظم تنقطع ال خصومات يف مرتبكني الفقهاء
  .االجتهاد  موارد

  واهللا أعلم  وإىل لقاء آخر
  :املراجع 

  ٣٨٠ص١ج -١

 ص/  ٤٩ ج( - دمشق مدينة وابن عساكر يف  تاريخ  تاريخ األمم وامللوك -٢
 )٦٨ ص/  ٢ ج( - خلدون ابن ، و تاريخ )٤٩٤

 )١٠٢٣٩ ص/  ١ ج( -٣

٦/٢٦٣( -٤( 

 )٤٥٧ ص/  ٣ ج( -٥

  )١٣٦ ص/  ٤ ج( -٦

 )٧٣٧ ص/  ٢ ج(  الليثي حيىي رواية -٧

  )٢٥٨ ص/  ١ ج( -٨

 )١٠٩ ص/  ٣ ج( -٩

  )٩٤ ص/  ١ ج(  - ١٠

  )٦٥٥ ص/  ١ ج( -  - ١١

 )٥٦١ص ٣ج( - ١٢

 )٤٩٩ ص/  ٢٨ ج(  - ١٣

  )١٥٥ ص/  ٧ ج(  - ١٤

 ]  ١٣٧ النساء[  اآلية - ١٥

  )٢٥٤ ص/  ٦ ج( - ١٦

 ) ٣٧ ص/  ٦ ج( - ١٧

 ) ٥٩ ص/  ٤ ج( - ١٨

 ) ٧٩ ص/  ١٠ ج( - ١٩

 )١٢٤ ص/  ١٩ ج( - ٢٠

   )١٦١ ص/  ١ ج(  - ٢١

 ٣تنبيه أرقام الصفحات مأخوذ من املكتبة الشاملة رقم 
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"ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان راميا"  

  احللقة الثانية
  :اهلدف من اإلعداد

 نم وَآخرِين وعدوكُم اللَّه عدو بِه ترهبونَ {: هو اإلعداداهلدف من 
ونِهِملَا د مهونلَمعت اللَّه مهلَمعي  {.  
معىن ذلك إن شاء اهللا ترهبون بارتباطكم أيها املؤمنون :  الطربييقول 

اخليل عدو اهللا وأعداءكم من بين آدم الذين قد علمتم عداوم لكم 
لكفرهم باهللا ورسوله وترهبون بذلك جنسا آخر من غري بين آدم ال 

  كنهم وأحواهلم اهللا يعلمهم دونكم ألن بين آدم ال يرومتعلمون أما
ترهبون به عدو اهللا وعدوكم يقول ختيفون بإعدادكم ذلك : ويقول

  عدو اهللا وعدوكم من املشركني 
عداد مبستوى حيقق هذا اهلدف من إرهاب أن يكون اإل فالبد إذاً
  : عداد الكامل شرطانالإلف. العدو
ما استطعتم : "اعة وأن يستفرغ فيه الوسعأن يكون بقدر االستط: أوال

  ."من قوة
ترهبون به : "أن يكون من الكفاءة والقوة حبيث يرهب العدو: ثانيا

  ."عدو اهللا وعدوكم
  :حكم تعلم الرماية 

وتعلم الفروسية واستعمال األسلحة فرض : يقول اإلمام القرطيب
  .كفاية وقد يتعني

ي يتضمنه التحقيق أن وأقول الذ: وأما صاحب فيض القدير فيقول
الرمي وتعلم الفروسية وتعليم الفرس جتري فيه األحكام اخلمسة 

أو  للجهاد الواجب عيناً فأصله مباح مث قد جيب إن تعني ذلك طريقاً
وقد يندب بقصد الغزو عند عدم تعينه وقد يكره إن قصد به  كفايةً

قتال جمرد اللهو واللعب وقد حيرم إن قصد به حنو قطع الطريق أو 
    . ١وعلى حالة الندب أو الوجوب يرتل احلديث .أهل العدل

                                                             
  ٢٩٩ص/٢ض القدیر جفی ١

فإن كان اجلهاد اليوم فرض عني كما هو معلوم فإن تعلم الرمي 
فإن ما ال يتم الواجب إال  .ة عليه ملن تعلمه يصبح فرض عنيظبواملوا

ال تغفلوا عنها وال فاهللا اهللا أيها األخوة يف هذه العبادة  .به فهو واجب
  . املوه

  :ترك الرمين الوعيد مل 
ومن علم الرمي مث تركه فهي نعمة :  يقول صلى اهللا عليه وسلم

  )أبو داود والترمذي وابن ماجة واحلاكم صححه والبيهقي( كفرها
عن عبد الرمحن بن مشاسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر و

كالم ختتلف بني هذين الغرضني وأنت كبري يشق عليك قال عقبة لوال 
مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل أعانيه قال احلارث فقلت 
البن مشاسة وما ذاك قال إنه قال من علم الرمي مث تركه فليس منا أو 

  )مسلم(قد عصى
يف ذلك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع القتال : يقول الشوكاين

 ذلك حىت تركه مث تساهل يف، اليت ينتفع ا يف اجلهاد يف سبيل اهللا
ألن ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر ، كان آمثا إمثا شديداً

اجلهاد وترك العناية باجلهاد يدل على ترك العناية بالدين لكونه سنامه 
  . ٢وبه قام

أي من علم رمي " مث تركه فليس منا من علم الرمي"ومعىن قوله 
نا والعاملني بسنتنا أو ليس السهم مث تركه فليس من املتخلقني بأخالق

  ٣متصال بنا وال داخال يف زمرتنا
  :فضائل الرمي 

ن السهم الواحد يدخل به ثالثة إىل إإن للرمي فضيلة عظيمة حىت 
  :اجلنة

أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة واحلاكم صححه والبيهقي عن 
 عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا

صانعه : عليه وسلم يقول إن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة
الذي حيتسب يف صنعته اخلري والذي جيهز به يف سبيل اهللا والذي يرمي 

                                                             
  ٨٨ص٨نیل األوطار  ٢
 ١٨١ص/٦فیض القدیر ج ٣
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به يف سبيل اهللا وقال ارموا واركبوا وإن ترموا خري من أن تركبوا 
وقال كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إال ثالثة رمية عن قوسه 

يبه فرسه ومالعبته أهله فإن من احلق ومن علم الرمي مث تركه وتأد
   .فهي نعمة كفرها

لقد وجه الرسول طاقات األمة لتصب 
حىت اللهو خيدم اجلهاد يف . يف اجلهاد
لقد تكلم املنظرون  و. سبيل اهللا

العسكريون عما أمسوه بنظرية احلرب 
كانت يف  إذاالشاملة وهي أن األمة 

يها أن توجه  مجيع حالة حرب فإن عل
. طاقاا حنو احلرب حىت تنتصر

فاملصانع تتوجه إلنتاج السالح 
واإلعالم يتوجه للتعبئة الشعبية  

والسياسة  النشءواملدارس تعبئ 
اخلارجية للدولة تصب يف خدمة 

 وقد مجع لنا الرسول. اذاحلرب وهك
: ذلك يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

جاهدوا املشركني بأموالكم "
واللسان كذلك ، فاملال والنفس خلدمة اجلهاد. "أنفسكم وألسنتكمو

  .خيدم اجلهاد وااهدين من خالل اإلعالم ومنابر التعبري
فلم يبذل الرسول . يف سريته جلياة الرسول يرى ذلك ياواملتتبع حل

غزوة  ١٩لقد خرج يف . بذل للجهاد اوقتا لعبادة من العبادات كم
أي أنه كان . سنوات ١٠ذلك يف فترة وسرية  ٥٥وأرسل أكثر من 

ويرسل السرايا مبعدل مخس مرات  خيرج بنفسه مبعدل مرتني كل عام
من  أو سرية ولك أن تتخيل كم تستغرق كل غزوة. يف كل عام

  .الوقت واجلهد لإلعداد هلا
قال صلى اهللا . وحىت الترفية جعله صلى اهللا عليه وسلم خلدمة اجلهاد

لهو به ابن آدم فهو باطل إال ثالثة رمية عن كل شيء ي: "عليه وسلم
  ". قوسه وتأديبه فرسه ومالعبته أهله فإن من احلق

فكأن . الرمي وتأديب الفرس: فاثنتان من الثالث هي خلدمة اجلهاد
  حنن من ذلك؟  فأين ،ثلثي هلو املسلم إعداد للجهاد يف سبيل اهللا

   
  :حال السلف مع الرمي

سلمة بن عن  :لى الرماية وهم يف املدينةكان الصحابة يتدربون ع
األكوع رضي اهللا عنه قال مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على نفر من 

ارموا بين إمساعيل " :أسلم ينتضلون فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فأمسك أحد  :قال "فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بين فالن

ما لكم ال " :لى اهللا عليه وسلمالفريقني بأيديهم فقال رسول اهللا ص

فقال النيب صلى اهللا عليه  ؟كيف نرمي وأنت معهم :قالوا "؟ترمون
  )البخاري( ".ارموا فأنا معكم كلكم" :وسلم

  :بل إم كانوا يتدربون حىت يف سفرهم 
كنا مع رسول اهللا يف سفر " :عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال

  ٤"...فرتلنا مرتال فمنا من ينتضل
  .واالنتضال هو الرمي بالسهام

  
وخالفا ملا هي عليه حكومات  

املسلمني اليوم فإن اخلالفة اإلسالمية 
كانت تويل التدريب العسكري 

عمر بن عبد فإن  .اهتماما كبريا
الرمي  يكون أنيوصي بكتب  العزيز

بني األغراض أول النهار وعمارة 
أي أن سياسة . ٥د آلخرهجااملس

يتدرب الشعب على الدولة كانت أن 
اجلهاد يف النهار من خالل التمرين 

  .على الرماية
  :السلف مناذج من 

 مادركته" :حدثنا بن مبارك عن األوزاعي عن بالل بن سعد قال
يشتدون بني األغراض ويضحك بعضهم إىل بعض فإذا كان الليل 

  )مصنف ابن أيب شيبة( ".كانوا رهبانا
  .أهداف الرماية بنشاط ومهة أي يسعون بني: يشتدون بني األغراض

  
  :وهذه بعض النماذج للسلف رضي اهللا عنهم

  :عمر بن اخلطاب
عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر إىل أيب  •

  .٦أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي :عبيدة
قال مر بنا عمر بن اخلطاب وحنن نرمي باجلابية وفينا قوم  •

فرتل عن دابته مث جاء فقام  عشر يرتعون نزعا شديدا قال
يف ظهورنا واستدبرنا كلنا فإذا قصد السهم قال قصروا 

إذا خرج من العرض قال شرب ووإذا جاوز قال جاوزوا 
مث دنا من  )أي أنه كان يبني هلم أين تقع سهامهم( شيئا

دابته فركبها ودنونا منه فمشينا حوله فقال ارموا فإن 
انتموا من البيوت ألن ال الرمي عدة وجالدة وإذا رميتم ف

مير امرأة أو صيب فيسمعون حديثكم فإن الرجال إذا حلوا 
  .٧حتدثوا فاجنبوهم ذلك من حديثكم
                                                             

 ٢٧٩ص/٢٣جالتمھید البن عبد البر  ٤
  ٣٢٦ص/٥حلیة األولیاء ج ٥
 مصنف ابن أبي شیبة ٦
 ٣ص/١٨تاریخ مدینة دمشق ج ٧
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  :خالد بن الوليد

عن قيس بن أيب حازم قال رأيت خالد بن الوليد يرمى بني هدفني 
ومعه رجال من أصحاب رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  وقال أمرنا 

  .٨اننا الرمي والقرآننعلم صبي أن
  :عقبة بن عامر

وقال ارموا واركبوا وإن ترموا خري من أن تركبوا وكل هلو يلهو به 
الؤمن باطل إال ثالث رميه بسهمه عن قوسه وتأديبه فرسه ومالعبته 

  أهله فإن من احلق ح 
قال فتويف عقبة وله بضعة وستون أو بضعة وسبعون قوسا مع كل 

 ٩ن يف سبيل اهللاقوس قذذ ونبل وأوصى.   
  :رعبدالرمحن بن أيب بك
حسن الرمي وشهد اليمامة فقتل  رامياً كان شجاعاً :قال بن عبد الرب

هم منهم حمكم اليمامة وكان يف ثلمة من احلصن فرماه رمن أكاب سبعةً
عبد الرمحن بسهم فأصاب حنره فقتله ودخل املسلمون من تلك 

  . وإىل لقاء آخر.١٠الثلمة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ٣٨١ص/٩تاریخ بغداد ج ٨
  ٤٩٨ص/٤٠تاریخ مدینة دمشق ج ٩
 ٣٢٧ص/٤اإلصابة في تمییز الصحابة ج ١٠

  :مقتطفات 
SVD Dragunov  )الدراغونوف(  

  الصنع روسية قناصة
  

 : الفنية اخلواص
 . االستخدام سهلة الوزن خفيفة -١
 . آلية نصف وهي الغاز بضغط تعمل -٢
 . واملتحركة واخلاطفة الثابتة األهداف على الرمي ميكنها -٣
 . القريب للقتال حربة تركيب ميكن -٤
 . اري يليل مبنظار مزودة -٥
 باألشعة تعمل اليت األجهزة الكتشاف املنظار استخدام ميكن -٦

 . ليالً احلمراء حتت
 . الذخرية من أنواع عدة إطالق ميكنها -٧
 إعادة إىل احلاجة دون ا اخلاص املنظار وتركيب نزع ميكن -٨

 . الضبط
 . د/ط ٣٠ الرماية معدل -٩
 أما املؤثر املدى وهو م ١٢٠٠ مسافة حىت مدرجة الفريضة - ١٠
 للمقذوف مدى وأقصى . م ٣٠٠ فيبلغ القاتل املدى
 . م ٣٨٠٠
 . الداخلي التربيد عملية تسهل فتحات به يوجد : اليد واقي - ١١
 الكالشن تشبه األوىل : بعض من تني قريب نسختني يوجد - ١٢
 ختتلف واألخرى احلجم يف اختالف هناك ولكن
 . الشكل يف بسيط اختالف
  . العامل يف القناصات وأشهر أفضل من القناصة هذه تعترب - ١٣
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والصالة والسالم على أشرف األنبياء   . . احلمد هللا رب العاملني
، واملرسلني وبعد ، أبدأ مقاليت هذه عن االبتالء الذي يعقبه التمكني 

وهو ما تعيشه أمتنا الغالية هذه األيام مع شباا الغيور عليها ، الذين 
ا أرواحهم وأمواهلم ودنياهم من أجل إعادة أجمادها وعزها على باعو

منهج را ومنهج نبيها صلى اهللا عليه وسلم ، والناظر يف حال أمتنا 
يرى أن جيل التغيري والتمكني قد قام بفضل اهللا ينفض عنه غبار 

ترىب عليه اآلباء واألجداد من الذل للحكام الطواغيت املاضي الذي 
دول االستعمار الكافرة ليعبِدوا الناس لقوانينهم صنعتهم الذين 

الوضعية ، اليت حتميهم من سيف احلق والدعوة إىل اهللا اليت تصلح ا 
   .األرض 

فمن نعم اهللا سبحانه وتعاىل على هذه األمة الغالية ما حدث يف 
أحداث سبتمرب ، اليت كانت هي بداية املالحم وكانت سبباً يف يئة 

اجلبهات العظيمة الصامدة يف العراق وأفغانستان والصومال األمة هلذه 
، اليت سقطت عليها أعظم قوة يف العامل أمريكا اللعينة ، وأحيا اهللا ا 

أعظم مقومات النصر روح اجلهاد يف شباب أمتنا الذي أصبح حيمل 
والتمكني و وراثة األرض إلقامة اخلالفة اإلسالمية و شريعة اهللا يف 

  املقومات هي اإلميان واهلجرة واجلهاد ، وهذه ،أرضه 
وها حنن اليوم نرى العامل أمجع يف أرض اجلزيرة خيرج منه جيل مؤمن 
جماهد حيمل أمانة اهللا ، إلقامة توحيد اهللا يف أرض اجلزيرة ، ومنها 
يكون االنطالق كما يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم  إىل كل أرض 

ية احلاقدة يف مشارق األرض استعمرت من قبل احلرب الصليب
 .ومغارا 

  
هو جيل  إن هذا اجليل الرافع هلذه الراية العظيمة يف أرض اجلزيرة

، يسطر التاريخ تضحيام وابتالءهم وثبام وإصرارهم على جهادهم 
فمن اَألسرِ إىل القيادة خرجوا من أتون املعركة ، ورضعوا من لنب 

ف عنهم هفوة عن نصرة دينهم ، احملنة وحنكتهم التجربة ، وما عر

ومل يسجل هلم الواقع مدحاً لطاغوت وال مداهنة لوزير أو أمري ، فهم 
 . ال خيشون يف اهللا لومة الئم 

  
وعرف عن هذا اجليل اإلصرار على مواصلة طريق األنبياء ، مهما 
قابلهم من صعاب يتبعون طريق األصحاب يف مكة ، وكم هزت 

مروان حديد وكم تاقت نفوسهم إىل مشاعرهم مواقف سيد قطب و
سرية ، اليت يتغىن  اإلسالمبويل وكارم األنظويل وصاحلأفعال خالد 

 .مبواقفهم اليوم عشاق الفُرش اليت جتافت عنها جنوب أولئك 
  

فأصبحت أمتنا اليوم بفضل اهللا ترى أملها القادم يتحقق ذا اجليل ، 
طان الذين بدلوا دين اهللا يوماً بعد يوم وتركت انتظارها لعلماء السل

إىل رغبات امللوك عبيد أمريكا ، وأصبحوا الواجهة األوىل اليت حتمي 
االستعمار الصلييب ، فأنزلوا أحكاماً على من يقاتلهم بأنه ال جيد ريح 

 .اجلنة وأنه من الفئة الضالة 
  

فعادت أمتنا احلبيبة مشتاقة إىل أفعال خالد يوم الريموك وسعد يوم 
ية ضد دولة الفرس اليت ما زالت حتلم إىل اليوم بأوهام القادس

اإلمرباطورية ، ولكن جيل التمكني حاملٌ سيف احلق يذب عن دينه 
انتحال املبطلني واملبدلني ويذب عن أمته كل عدو يصول عليها ، 
فابشري وأملي أميت الغالية ولك منا العهد على املوصلة إىل أن نصل  

  .ة إىل الشهادة أو اخلالف
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إن واجب تطهري املقدسات من رجس اليهود والنصارى ومن واالهم 
من املرتدين، وواجب استرجاع بيت املال املنهوب هو يف عنق كل 
مؤمن ، وهو أمر يزداد تأكيداً وخصوصية يف عنق أهل اجلزيرة 
أنفسهم فهم أهل البلد الذي نزل به البالء ومحاة احلرم واجلزيرة، 

وم إن عجزوا وسد الثغرة عنهم إن اخنذلوا وعلى أهل اإلسالم ع
إم سكان كل جزيرة العرب، ! وتكاسلوا، فمن هم أهل اجلزيرة؟

إم سكان احلجاز وبالد احلرمني مث أهل جند واخلليج وعمان وأهل 
  . اليمن

إن هناك حقائق أكيدة على أهل اليمن أن يعرفوها وعلى علمائهم أن 
م ورواد الصحوة يف اليمن أن يقوموا يبينوها وعلى شبام وجماهديه

فانتبه أخي حبقها، إا حقائق جد هامة، نبينها هنا إن شاء اهللا، 
  : الفاضل

  
إن أهل اليمن وسكاا هم الغالبية العظمى من حيث العدد  :أوالً

السكاين يف جزيرة العرب فإن اإلحصائيات تبني من حيث عدد 
  :السكان وتسلسله كما يلي

  
يمن مشاله وجنوبه وما اقتطع وأحلق مبلك آل سعود هم سكان ال) ١

  .مليوناً من السكان ٢٥حسب اإلحصائيات حنو 

   
سكان ما مسي باململكة العربية السعودية من مواطنيها األصليني ) ٢

  .مليون إذا أحلقنا تعداد جيزان وجنران بأهل اليمن ٧هم حنو 

   
ن حيث العدد وهم سكان مسقط وعمان يأتون باملرتبة الثالثة م) ٣

  .مليون نسمة ٢أقل قليالً من 

سكان الكويت مع اإلمارات وقطر والبحرين كلهم مبجملهم ) ٤
األصليني غري الوافدين حنو مليون ونصف املليون نسمة، فمجموع 

وعقر دارهم هو حنو  - جزيرة أهل اإلسالم  -سكان اجلزيرة العربية 
، أي أن عدد سكان مليون سكان اليمن ٢٥مليون نسمة، منهم  ٣٥

من سكان جزيرة العرب، وهذا من أهم احلقائق % ٧٥اليمن هو حنو 
  . اليت جيب إدراكها إن أهل اليمن هم السواد األعظم من أهل اجلزيرة

من حيث الزراعة والكفاية الغذائية فإن نسبة األراضي املخصبة  :ثانياً
مساحة من كافة % ٧٥املنتجة يف بالد اليمن هي أيضاً أكثر من 

  . األراضي املنتجة واملمطرة واحلاوية على املياه اجلوفية يف اجلزيرة
 

أن الطبيعة اجلبلية احلصينة يف اليمن جتعل منها القلعة الطبيعية  :ثالثا
املنيعة لكافة أهل اجلزيرة بل لكافة الشرق األوسط فهي املعقل الذي 

ريخ اليمن ميكن أن يأوي إليه أهلها وجماهدوها، وهذا ثابت يف تا
  . العسكري

والغزوات التارخيية اليت حتطمت على صخور جباهلا منذ القدم من 
غزوات الربتغال واإلجنليز وحىت العثمانيني مث املصريني يف العصر 
احلديث يف حني تشكل باقي أراضي اجلزيرة صحراء مسطحة تقريباً ال 

 .توفر إمكانيات إستراتيجيه للقتال واملقاومة

وكة والبأس وأهلية القتال عند أهل اليمن، فإضافة إىل الش :رابعاً
صالحية األرض للقتال وتشكيلها حصناً منيعاً يف وجه األعداء، فإن 
التركيبة القبلية املتماسكة، والبأس والشجاعة وحب القتال يف رجال 

  اليمن واقع تارخيي مشهود منذ القدم، 

بكافة أشكاله،  انتشار السالح يف بالد اليمن والذخرية: خامساً
مليون قطعة  ٧٠(فاإلحصائيات الرمسية منذ سنتني ذكرت وجود حنو 

وذلك نظراً للتقاليد القبلية اليت تفخر به ) سالح فردي يف اليمن
وللمخزون الذي خلفه الشيوعيون يف جنوب اليمن وازدهار جتارة 
السالح مع السواحل املقابلة للقرن األفريقي وشرق وسط أفريقيا 
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يتكدس فيه خملفات األسلحة والذخرية والكميات اهلائلة نتيجة الذي 
) مليون ٧٠(إذن هناك . الثورات واحلروب املتالحقة يف تلك املناطق

قطعة سالح فردي عدا عشرات آالف القطع الثقيلة من املدافع 
والدبابات والصواريخ املختلفة والذخائر املتوفرة بكميات هائلة، يف 

وائل العميلة يف ما يعرف بالسعودية وساحل حني أدت سياسات الع
  النفط يف اخلليج ومسقط وعمان إىل نزع سالح الناس 

احلدود املفتوحة اليت تتيح حرية احلركة واملناورة العسكرية،  :سادساً
فاجلبال والصحاري الشمالية تتوغل 
وتوفر الطرق إىل كافة بقاع اجلزيرة يف 
جند واحلجاز ومسقط وعمان وبالد 

ليج وهي حدود تزيد على أربعة اخل
آالف كيلو متر، والسواحل البحرية 
املطلة على اجلزر والبحار يف البحر األمحر 
وخليج عمان وحبر العرب سواحل تزيد 
يف طوهلا على ثالثة آالف كم، تتحكم 
بواحد من أهم البوابات البحرية وهو 
مضيق باب املندب الذي متر فيه ما بني 

وعرب قناة السويس معظم التجارة العاملية اهلامة، الشرق والغرب عربه 
إن هذه احلدود املفتوحة اليت ال ميكن السيطرة عليها توفر هامش 

 . مناورة عسكرية إستراتيجية غاية يف األمهية ال ختفى على كل بصري

الطبيعة احلرة ألهل اليمن كما هو حال األرض، فالقبائل  :سابعاً
مل تقع أسرية األسر والتنومي والسيطرة والشباب والصحوة اإلسالمية 

النفسية ، فاالنفتاح الثقايف والعلمي وتعدد االجتاهات ووجود 
التيارات الفكرية عامة واملدارس اإلسالمية والدعوية واجلهادية 
خاصة، وفر طبيعة حرة لدى أهل اليمن عامة وشباب الصحوة 

  وااهدين فيها خاصة، 

وم أهل اليمن والشعور بالظلم والغنب الفقر العام لدى عم :ثامناً
والذي يعترب حمركاً أساسياً دفيناً جيب توجيهه التوجيه اإلسالمي 
الشرعي الصحيح حيث يعترب عند ذلك عامالً استراتيجياً مهماً يف 
حتريك الناس للجهاد السترداد حقهم وأهليتهم لذلك، وقد ورد يف 

حلالل ويكفي يف الداللة كثري من األدلة مشروعية الدفاع عن املال ا
على ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد اعترب من قتل يف الدفاع 

من قتل دون " وذلك يف قوله صلى اهللا عليه وسلم " عن ماله شهيد 
احلديث، فالقتال للدفاع عن املال اخلاص قتال يف " ماله فهو شهيد 

  واهللا أعلم، سبيل اهللا وأوىل منه القتال للدفاع عن املال العام 

مليون ميين الذين  ٢٥ ـمن ال% ٨٠جيب أن يعلم أن أكثر من 
من عموم سكان اجلزيرة يعيشون حتت خط % ٧٥يشكلون أكثر من 

الفقر، يف حني يستحوذ على ثروات اجلزيرة النفطية والغازية واملعدنية 
والتجارية وغري ذلك عوائل حمدودة تنحصر عدد بعضها باملئات أو 

هي اليت تستحوذ على الثروات املليارية وليس املليونية اليت العشرات 
تعج ا أرض اجلزيرة املباركة، فأمراء آل سعود الذين يعدون حسب 

أمري وأمراء باقي إمارات اخلليج الذين  ٦٠٠٠إحصاءام كلهم حنو 
ال جياوز بعضهم العشرات ال يصلون 
مبجموعهم كلهم يف ما يعرف بالكويت 

ات والبحرين وعمان إىل وقطر واإلمار
 ٧٠٠٠ألف نفس أخرى، أي أن حنو 

مليون نسمة  ٣٥شخص فقط من أصل 
مليون نسمة  ٢٥٠يف اجلزيرة من أصل 

مليون  ١٥٠٠يف عامل العرب من أصل 
نسمة يف العامل اإلسالمي، مليار ونصف 
املليار مسلم، يأكل بيت ماهلم وميتص 

وحىت هؤالء ) شخص٧٠٠٠(دمهم 
شخص فقط من كبار األمراء هؤالء  ٤٠٠حنو على تفاوت فإن 

يستحوذون بالباطل وحبماية حراب األمريكان واإلنكليز والفرنسيني 
واليهود وباقي الصليبيني على القسم األساسي من بيت مال أهل 

، يكفي أن تعلم أن بعض مراكز الدراسات الغربية ذكرت  اإلسالم
هذا !! ليون دوالرم ٣أن املصروف اليومي لسلطان بن عبد العزيز 

مثال واحد فقط، وليتهم ينهبونه ألنفسهم فإن واقع احلال يثبت أنه 
بعد صايف أرباحهم اليت ينفقوا على املخدرات واخلمور والزنا 

من هذه الثروة تذهب باً % ٩٩والفجور يف غالبها فإن أكثر من 
  .مالء املرتدين لليهود والصليبنيوبإشراف هؤالء الع

وامل الثمانية البالغة األمهية واخلطورة، إذا أضفنا إليها إن هذه الع
مذكرين  ببشائر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اليمن وأهله من 
أن اإلميان مياين واحلكمة ميانية، ومن دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم بالربكة لبالد اليمن وأهله، ومن بشارته صلى اهللا عليه وسلم 

رمحن من جهة اليمن ومن بشارته خبروج من ينصر اهللا بأن نفس ال
ورسوله من خري أهل اخلري من عدن أبني اليمن وغري ذلك تؤكد أن 
هذه احلقائق لنا احلقيقة اجللية الواضحة بالواجب املترتب على أهل 

  اليمن عامة وجماهديه وعلمائه ودعاته على وجه اخلصوص، 
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هل اليمن وعلمائهم وشبام أيها األخوة املؤمنون عامة، ويا أ
  :وجماهديهم خاصة

حلكمة ما وألمر عظيم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن تبقى 
جزيرة العرب، جزيرة اإلسالم حصناً صافياً خالصاً للمؤمنني ال جيتمع 
فيها دينان، إن أول ما يلمح من حكمة هذا األمر هو حكمتان 

 :أساسيتان

الطاهرة كعبة أهل اإلسالم ومهوى أفئدم يف أن تبقى البقاع  :أوالً
مكة املكرمة ومسجد حبيبهم املصطفى صلى اله عليه وسلم يف املدينة 
املنورة بعيدة عن أرجاس الكفر والشرك صافية وما حوهلا من باقي 
بقاع اجلزيرة صافية حمصنة من أرجاس الشرك ودنسه ودنس أهله ألن 

يف حني أن أهل اإلميان كما ) ون جنسإمنا املشرك(اهللا قرر وقوله احلق 
، ويكفي أن )رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين(قال تعاىل 

يتفطر القلب أملاً إذا علمت أن يف ما يعرف باإلمارات املتحدة وحدها 
ألف مواطن أصلي، عدا عشرات  ١٥٠ألف هندوسي مقابل  ٨٥٠

إجنليز وقس على اآلالف من قوات اليهود والنصارى من أمريكان و
مارات هذا يف ما يعرف بالسعودية ما هو أشر وأدهى ويف باقي إ

 .األقزام املرتدين العمالء

احلكمة الثانية؛ أن يبقى بيت ماهلم األساسي وخزان ثروام يف : ثانياً
أيديهم ليقسموها على حقوق أهل اإلسالم عامة ومن سكن هذه 

عن ثروام فإننا ال نتكلم  الديار من املؤمنني خاصة، وعندما نتكلم
من نفط العامل املعروف هو خمزون % ٧٥عن دراهم معدودات، فإن 

يف جزيرة العرب عدا املياه اجلوفية والرزق الوفري الذي توفره لو 
  .تثمرت هذه األموال ذه األراضياس

مليون  ١٥إن اإلنتاج احلايل لدول اخلليج من البترول يومياً جياوز 
عشرة ماليني كاملة خترج فقط من ما يعرف بالسعودية  برميل يومياً

أكرب دول أوبك، ولقد كان السعر الطبيعي للنفط قبل أن تدهوره 
أمريكا بأوامرها آلل سعود واستجابات املرتد فهد املتكررة هلا، كان 

دوالر للربميل الواحد وهو مع ذلك سعر مزور بضغط  ٤٠أكثر من 
فط من يفرض سعره الطبيعي لكان حنو الدول الصناعية، فلو وجد الن

دوالر حسب تقدير مراكز الدراسات االقتصادية العاملية  ٢٦٠
. ٠٠٠: فلنحسب على ذلك السعر املزور فقط.. للربميل الواحد

أي  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠= دوالر  ٤٠× مليون برميل ١٥. ٠٠٠
ستمائة مليون دوالر يومياً كلما طلعت الشمس وغربت، فإذا أضفت 

لعائدات من الغاز والترانزيت وسوى ذلك لوصل الرقم إىل حنو إليها ا
ألف مليون دوالر يومياً، هذا عدا الثروات  ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

األخرى فلو قسمت هذه الثروة اإلسالمية على عدد املسلمني مجيعاً 
÷ ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مليون لكان الناتج  ١٥٠٠وهم 

دوالر  ٢٠سنت للفرد يومياً، أي حنو  ٦٥=  ١٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
أفراد، أب  ٥يف الشهر للفرد الواحد أي مائة دوالر لكل أسرة من 

وأم وثالثة أطفال، هذا من الفلبني إىل بنجالديش إىل بالد العراق 
والشام واهلند والباكستان وأفريقيا ووسط آسيا إىل أقصى املغرب وما 
م بينهما مشاالً وجنوباً، هذا لو قعدوا عن العمل، فما بالك لو شغلته
  .   هذه املليارات وأوجدت هلم موارد الرزق؟
: أما لو قسمت على أهل اجلزيرة فقط، فلكان الرقم أكرب بكثري

دوالر تقريباً للفرد  ٣٠=  ٣٥٠٠٠,٠٠٠÷١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٥٠٠٠دوالر شهرياً للفرد الواحد، أي حنو  ٩٠٠الواحد يومياً أي 

  ! فتأمل دوالر لألسرة املكونة من أب وأم وثالثة أطفال فقط،
ولكانت حصة أهل اليمن وهم من أهل اجلزيرة وهم عموم سكاا 

من هذا الرقم أي % ٧٥من السكان إذن % ٧٥وغالبيتهم 
  . مليون دوالر يومياً كلما طلعت الشمس وغربت ٧٥٠,٠٠٠,٠٠

إن هذه األرقام هي باألسعار الظاملة املزورة اليت فرضها أهل الصليب 
$ ٢٦٠ا وسوقناه بسعره الطبيعي وفرضناه فما بالك لو امتلكنا نفطن

للربميل كما يفرض األمريكان أسعار السيارات والكمبيوترات 
واألسلحة والشكوالته األمريكية على مستهلكي أهل اجلزيرة وغريها 
يف العامل ال ينازعهم يف هذا السعر أحد وال يستطيع أن يفرض غريه، 

ا ستكون أرقاماً أهذا حق للنصارى وليس حق ألهل اإلسالم؟، إ
خيالية ال حيتاج معها أهل اإلسالم إىل الكد والكدح ولتفرغوا للدعوة 
واجلهاد ومد نور اإلسالم يف العامل وأكلوا من فوقهم ومن حتت 
أرجلهم متاماً كما أخربنا جل وعال وتبارك وتعاىل، وملا احتاجوا أن 

لى اهللا عليه هذا بعض حكمة أمره ص . تدخل احملاريث الذل إىل بيوم
وسلم بأن تصفو جزيرة العرب ألهل اإلسالم فقط وأال جيتمع فيها 

ال شك أن ! دينان، فعلى من تقع مسئولية إعادة احلق إىل نصابه؟
،  األمر شرعاً وواقعاً وعقالً ومنطقاً أوضح من الشمس لذي عينني

تدركه البصرية ويبصره البصر وحيسه القلب وتسمعه األذن، إن 
يف االستجابة ألمره صلى اهللا عليه وسلم ال شك أا واقعة الفريضة 

أساساً على أهل اليمن من سكان اجلزيرة أوالً وعلى من أيدهم 
وناصرهم من صلحاء أهل باقي اجلزيرة يف جند واحلجاز واخلليج 

على ما جاور اجلزيرة من أهل اإلسالم : ومسقط وعمان، ثانياً وثالثاً
هل الشام ومصر والباكستان واألفغان وأهل األقرب فاألقرب وأوهلم أ

السنة من بلوشستان مث األقرب فاألقرب، هكذا نقل العلماء اإلمجاع 
  .القرطيب وابن عابدين وغريهم يف بالد نزل الصائل

نقل من رسائل الشيخ *   
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رب سجنٍ  قاد نصرا ؛ وكم كانت السجون مركزاً لتجميع 
الصفوف وتوحيد اجلهود وترتيب العمل ودراسة الواقع وكيفية 

واحد منهم  أنا، عامل معه ، وكم من رجل دخل سجون الطواغيت الت
وهو ال يعلم شيء عن أمته اجلرحية وعن حال احلكام وخيانتهم 

فيخرج وقد ألتحق يف صفوف ااهدين ليحمل ، ملقدسات املسلمني 
 .ويشاركهم يف رحلة اجلهاد والتمكني ، معهم السالح 

 

وأذكر أين وصلت عند  ،وأعود حيث انتهيت يف العدد السابق 
وأا كانت بعد عشرين يوماً من ، احلفرة اليت استطاع األخوة فتحها 

، تراب سهل احلفر ، العناء والتعب ، وبعد تلك الصبة الصلبة 
فرح األخوة وزاد عدد } ، خلق عجوال { وكعادة اإلنسان وأنه 

ن املناسب واملشكلة أم مل يفكروا حينها يف املكا، املشاركني يف احلفر 
كما استعجل الكثري من شباب ، لتصريف التراب الذي سيخرجوه 

األمة يف وقتاً مضى ، ومل يفكروا يف اختيار القيادات املناسبة لتلبية 
  . أهدافهم

، فكان مكان تصريف التراب هي حفر ااري اليت يف نفس احلمام 
و مع العجلة دخل احلجر مع ، ومع مرور الوقت تزايد التراب 

جاءهم خرب تسدد ااري ، وبينما األخوة يف صالة الظهر ، التراب 
، عندما جاء اخلرب كنا نستعد للغداء : يقول أحد أبطاهلا ، كالصاعقة 

 .فمن شدة اخلرب ما استطعنا أكلها ، والذي كان عبارة عن ذبيحتني 

  

اجتهنا إىل احلمام لنغلق احلفرة : يقول األمري أبو بصري حفظه اهللا 
وخنفي آثارنا مع توقعنا أن األمر سيكشف بنسبة كبرية ، فقمنا 
بإغالقها وذلك بوضع اخلشب مكان التراب مث أرجعنا البالط إىل 
مكانه باستخدام الدقيق و السكر ، الذي أدى غرض اجلبس فرجع 
الوضع كأن مل يكن شيئا يف احلمام ، وبقية مسألة تسدد ااري وحنن 

اور وتشاور ، كطبيعة النفس البشرية عندما نعيش بني أخذ ورد وحت
تفاجئ بشيء عكس ما كان يتوقع ، فهذا يقول نفعل كذا واآلخر ال 
نفعل كذا ، فخرجنا من ذلك الس بتوقيف العمل وإجياد حلٍ سريع 

 . للقضية حىت دخل علينا وقت املغرب 

وقت عصيب وحدث كاد ينهي الكثري من آمال أولئك الشباب لوال 
وجل ، وسبحان اهللا هذا هو طريق األنبياء مليء  اهللا عزلطف 

بالعقبات ، املهم أنه بعد املغرب نادى األخوة العسكر وطلبوا منهم 
أن يقوم الشباب بفك احلفرة وتسليك ااري ، فقبل العسكر ظناً 
منهم إن يف ذلك إذالل ااهدين ، وهكذا دائماً جنود األسود 

قة الناس وابتزازهم ، والناس كما قيل على العنسي ال حيسنون إال سر
دين ملوكهم ، فلما فتح األخوة غرفيت التفتيش يقول أبو هريرة 

وجدومها مليئتني بالتراب ولو نظر العسكري بنصف عني : حفظه اهللا 
 .ألكتشف األمر 

فقام القائد محزة القعيطي تقبله اهللا الذي قتل صامداً ثابتاً على مبادئه 
داخل ااري ، حىت لو جاء عسكري " الكدم " برمي " ترمي " يف 

ورأى األمر سيتجه تفكريه بأن تسدد ااري من الكدم ال من التراب 
 . وهذا ما كان واحلمد هللا  

ومن ذلك احلني واألخوة يسلكون ااري حىت استطاعوا فكها مع 
دخول وقت الفجر ، وزالت الغمة ولكن بقية آثار للتراب يف مكان 

فيت التفتيش ، فجاء العسكر يسألون من أين هذا التراب ؟ فأجام غر
األخوة بأن التراب هذا لتطهري األرضية ، فمرت عليهم كما مر الذي 

وجل إذا  أن اهللا عز: أكرب منها ، وهذا يعطينا دالالت عظيمة منها 
أراد شيئاً فال مراد له مهما كانت العقبات ، والداللة الثانية أن على 

بد فعل األسباب وال يعجز ، والداللة الثالثة أن عسكر علي عبد الع
اهللا صاحل على درجة كبرية من الضعف والغباء واملعركة معهم سهلة ، 
وال يفكرون حبماية النظام إمنا جل مههم قوم الذي لو توقف لتوقفت 
خدمتهم ، بل سيحملون السالح ضد النظام كما حدث من العسكر 

 . م تكاليف حرب صعدة الذين مل تصرف هل
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مصطلح نقصد به شرحية سطع جنمها وملع بريقها على حساب غريها ، 
تسلقت على ظهور ااهدين متخذةً من مدح اجلهاد وااهدين سلماً 

  . للصعود 
وكان هذا حاهلم منذ حقبة الثمانيات أثناء اجلهاد األفغاين ضد الروس 

ة عرفها الكبري والصغري عرفتها ، فكم من أمساء عرفت يف أوساط البرِي
الشعوب ولكن خيبت آمال أصحاا ، فهدمت مبعاولِ اهلزمية 

  .واالنبطاح سلم الصعود واالرتفاع 
ارتفعت باسم  ااهدين لتحارب من جاهد يف سبيل اهللا ، كم هم 
كثر ال كثرهم اهللا ، ومل يدع املتسلقون أحداث البوسنة والشيشان 

صومال متر دون أن يستفيدوا من ضريبة اإلرتقاء ، ومل والعراق وال
يذهبوا إىل أرض اجلهاد ، بل كان هلم نصيب من املشاركة الكالمية 

  .فقط ، فاحترمتهم الشعوب ، ورفعت من قدرهم ، و اغترت م 
املتسلقون هلم صوالت وجوالت يف احلديث عن واقع األمة وإظهار 

إال من أجل أن تسخر للمعان  التعايش مع الشعوب يف أالمها ليس
  .بريقها وتكثري سواد مجهورها 

وكأم يف أوساط املعركة ، ، إم املتسلقون الذين يتطاولون بالكالم 
أو أحد قادا ، فلما علقت م القلوب ، ووثقت م شباب األمة و 
جاء وقت االنطالق وإتباع العلم العمل ، رجع القهقرى ووجد لنفسه 

واملصلحة تقتضي .شاذة ، زاعماً أا من الفقه يف الدين  خمرج بآراء
  .ذلك 

يعطيك من طرف اللسان حالوة ، .فيا شباب اجلهاد إياكم واملتسلقون
 ، عند التنظري، ووقت التطبيق يروغ كما يروغ الثعلب.  

فاليوم مل يدع املتسلقون أحداث غزة متر حىت استثمروها يف صاحلهم 
العاملية ملقاومة العدوان بينما كانوا باألمس وعقدوا مؤمتر احلملة 

القريب يستنكرون عمليات ااهدين  وما استنكارهم لعمليات 
ضرب السفارة األمريكية بصنعاء  عنا ببعيدفأين هذه اجلموع اليت 
حضرت من استنفار  الشيخ جمدد اإلسالم أسامة بن الدن والشيخ 

اب ااهدين يف الصومال أبو مصعب الزرقاوي تقبله اهللا وحركة الشب
إم املتسلقون حقا وال خيفى على هوالء املتسلقني أن احلكومات 

العربية طوائف ممتنعة عن تطبيق شرائع الدين  ونصرة املسلمني يف 
  غزة وغريها

فإن كانوا صادقني فيما يقولونه يف مؤمترهم املنعقد يف تركيا املطبعة مع 
حلامية إلسرائيل ولينضموا إىل إسرائيل فليخرجوا على حكومام ا

صفوف ااهدين املتواجدين يف بلدام لكي حترر فلسطني فلماذا ال 
خيرج احلاضرون من اليمن الذين دعوا لقتال الطائفة املمتنعة إىل 
الشيخ أيب بصري ناصر الوحيشي ويبايعونه على ماقالوا ونقلوا من 

مل يفعلوا فما الفرق بني إمجاع األمة على قتال الطائفة املمتنعة  فإن 
  مؤمترهم ومؤمتر حكام العرب اخلونة

يا شباب اجلهاد ال تنخدعوا ببهارج املتسلقني باسم ااهدين ، وليكن 
ميزان النقد يف تقييم الرجال ومعرفتهم عرض أقواهلم على الكتاب 

وبقدر ما يكون حبه على موافقة الكتاب والسنة ، يكون ، والسنة 
  . تعاد عنهما بغضه بقدر االب

فال تتعلقوا خبطباء أو مشايخ يتحدثون عن اجلهاد وااهدين ، 
فتضنون أم  ال غبار عليهم فاحلي ال تأمن عليه الفتنة، وال تقبلوا 
أقواهلم حىت تعرضوا ما قالوا على الكتاب والسنة ، وقد يضن 
الشباب أن هذا الشيخ الذي يتحدث باسم اجلهاد ال يوجد مثله ، 

الشيخ خطبه رائعة حىت صار له مصداقية ووثق الناس به ، مث  وهذا
إذا ما اشتدت األمور وعصفت به الرياح انقلب على وجهه ، وفاجئ 
  احلاضرين ممن علقت قلوم به بفتاوى من عجائب الفقه ، وشذوذه

ينقض ما قال بآراء شاذة تشوش على الشباب دينهم ، لبعده عن 
  ،  ميدان القتال وواقع املعركة

بسبب االطمئنان إليه يف بداية األمر ، .واتبعته هذه الشرحية من الناس 
فعرقل سري حركة اجلهاد ، فاحبثوا .دون مراعاة قعوده أو خروجه 

  .ياشباب اجلهاد عن املشايخ الصادقني قوالً وعمالً نظرياً وتطبيقياً 
ءة وعليكم مبتابعة إصدارات مشايخ اجلهاد املرئية والصوتية واملقرو

والسيما كتب وأحباث منرب التوحيد واجلهاد الذي يشرف عليه عالمة 
الشام النحرير أبو حممد املقدسي ، فإن فيها املنهج الواضح  لفهم 

  .اإلسالم وجزاكم اهللا خريا 
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 ترمجتها و معها للتعامل مستعدا أكن مل وقت يف األفكار يب جالت 
 هذه كل أن غريبال و،  ااهد قلمي عرب املهاجرة ورقيت على

 أن إال،  بارزة بعناوين وتصدر عنها يكتب لئن أهالً كانت األفكار
 بعدها وما قبلها ما وأنستين انتباهي شد حىت منها  وسطع متيز الذي

 على رسم الذي حربي ومنها،  إرادة دون تتحرك يفَ أشياء وجعلت
 احلسبان يف تكن مل القارئ غليلَ تشفي و تمتع عبارات البيضاء ورقيت
  . فلم فكرة إا قط

 نلتقي األقصى ويف....  نبدأ هنا من

،  وحميطه الضعيف العبد على نفسه يفرض مل الفلم هذا ألنَ خصوصاً
 مبختلف الناس حديث وأضحى،  وملله طوائفه مبختلف العامل وإمنا

  استشكاالت له منهم واحد وكل،  واملعارض املؤيد سواًء شرائحهم
 تلك قَرأْت أن وبعد،  غليلها يشفي جواباً جتد ومل إبلهم دأكبا تعبت
،  حماور إىل املقال ورتبت أضفت ما وأضفت فيها وعدلت الورقة
 قواي استطاعته وما االستنفار هذا كل استحقت الفكرةَ أن وجدت
 .وعبارات معاين من علي اهللا ا تفضلَ اليت

 اليت،  جوانبه بعض يف منه وقريب احلدث ذلك أعايش كنت أين ومبا
 يف البعيد غريي من للدقة أقرب أكون وقد،  عنه باحلديث يل تسمح
 أن بعد اجلميلة ورقيت عن أفرج أن قررت،  رموزه بعض وفك قراءته
 . حقه احلدث أعطي ال أن من وترددي خويف أسرية كانت

 متهيد:  األول احملور

 للمتغريات نتيجة إال الفلم ظهور وما،  وتبعاته تطوراته حدث لكل
 تردي من يعاين فالغرب،  وتناقضاته أطيافه مبختلف العامل يعيشها اليت
،  والصومال والعراق أفغانستان صخرة على وحتطمها،  أمريكا قوة

 بدأت اليت الرأمسالية وسقوط املالية األزمة تبعات من يعاين وكذلك
 . سيطرم من تبقى ما على تأيت

 كل غدت حىت ومتزقها الصليبية احلملة تشقق إىل أدت األمور هذه
 يف وحدها أمريكا لتترك املعركة من وتنسحب بأسبانيا تقتدي دولة

 خصوصا قبل من تكن مل تغريات فيشهد اإلسالمي العامل أما،  املواجهة
 خسرت فاحلكومات،  الطبقات خمتلف وعلى غزة أحداث بعد

 قادرة غري جعلها مما تهاصالحي انتهت حىت سيطرا واحنسرت شعوا
 بينهم حيدث الشقاق وبدأ،  الصليبية احلملة تغطية يف  االستمرار على
 ضحاياهم أولَ وكانَ تغيريهم قرروا الذين الغرب أسيادهم وبني
 احلكام أن واحملصلةُ،  باكستان يف مشرف برويز املطيع العميل
 الشعوب أما،  موزواهل بنهايام يقْضيان كالمها نارين بني يعيشون
 وتركت الومهية والقيود السلطانية الفتاوى من حتررت فلقد املسلمة
 تلتف وبدأت،  الطاقات وتبعثر اجلهود تبدد اليت العبثية األعمال
 ببعضها لتلتحم وعمالئه احملتل جهاد فكرةَ وتتبىن ااهدين حول

 يف حدث ما مثل وبيكو سايكس وضعها اليت الومهية احلدود وتكسر
 عمر حممد املال املؤمنني أمري راية حتت واجتمعوا وباكستان أفغانستان

 ." اهللا حفظه" 

 وتوحدت رقعتهم اتسعت فلقد محلته و اجلهاد ناحية من وأما
 أن وبعد عمليام وتنتشر قوم لتتنامى أهدافهم حتقيق يف جهودهم

 توفتح باكستان مشل حىت توسع أفغانستان يف حمصوراً اجلهاد كان
 اإلسالم مغرب يف ااهدين عود واشتد،  والصومال العراق جبهتا
 كلهم القوقاز إمارة أعالم الشيشان يف وارتفعت شوكتهم وقويت
  . األقصى حنو وعيوم واحدة راية حتت

 من املنقذ عن وتبحث عصيبةً فترةً تعيش فهي العربية اجلزيرة وأما
 ثرواا وسرق عليها الغرب هجم أن بعد يستقبلها الذي اجلحيم



  
 
 ٢٧  

 

 وذلك دينها يف يتالعب وأصبح،  معتقداا وحارب وغريها كالنفط
 كثرياً غَرب حىت والرباء الوالء آيات وحذف الدراسية املناهج بتغيري
    . اخلونة احلكام من بإذن أفكارها من

  ؟؟ اليمن  ملاذا:  الثاين احملور

 حفظه"  الدن بن أسامة لشيخا أن:  اهللا حفظه بصري أبو األمري يقول
 . السفر طال وإن صنعاء من بد ال يقول دائماً كان"  اهللا

 يف القاعدة قيادة تركيز عن أشهر عدة قبل شوير يكل ما حتدث وقد
 املباشرة وغري املباشرة اإلشارات منهم تكررت حيث اليمن على العامل
 جناح تلت اليت خطابام يف لليمن
 األمن من روباهل من التنظيم قيادات
  . صنعاء يف السياسي

 خطاب اإلشارات تلك أبرز ومن
 ٢٠ يف الظواهري أمين الدكتور
 قال والذي ٢٠٠٧ سبتمرب/  أيلول
 تتركوا ال اليمن يامدد: (( فيه

 إىل اليمن حيولون - صاحل علي العنسي لألسود إشارة يف– الرويبضة
  وأعواا الصليبية احلملة وجه يف السالح امحلوا للصليبيني، مدد أرض

 حيمل من كل وامحوا واملسلمني، لإلسالم مدد أرض وأعيدوها
 .  ))وأعواا الصهيوصليبية احلملة وجه يف السالح

 وقد املتغريات هذه فيه تأثر أن بد فال العامل من جزٌء اليمن أن ومبا
 من العربية اجلزيرة حترير حلملة منطلقاً اختاروها ملاذا البعض يتساءل

 .؟ املقدس بيت إىل واالنطالق اخلونة واحلكام الصليبني جسر

 احملللني من الكثري حتليل من والعبوس اليأس كلمات ضحكَت وقد
 بضاعتهم ورداءة جهلهم ليكشف إليهم وجاء احلدث تركهم ما الذين
 العلماء أو اجلهادية اجلماعة خبرباء يسمون وما السياسيني سواًء
 وقد لتركهم الناس ودفعوا رسالتنا خدموا اقضهمبتن الذين الرمسني
  .بالعجائب أتى يعلم ال فيما تكلم من:  قيل

 خبصائص األماكن من كثري عن تتميز اليمن إن وأقول للسؤال وأعود
 هذا أجل من للتضحية مؤهلة جتعلها كابر عن كابر الناس توارثها
 وتتمسك بدينها زتعت اليت القبلية الطبيعة أمهها،  أهله ومحاية الدين

 جبلية بتضاريس تتمتع وأيضاً الظامل ورفض املظلوم نصرة من مببادئها
 السيطرة يصعب وحبرية وجبلية صحراوية سواًء طويلة وحدود وعرة
 اجلهاد فكرة لتبين مؤهلة اليمن جعلت وغريها اخلصائص هذه،  عليها
 احلايل قتالو يف للمجاهدين األفضل واملكان املقدس بيت حترير حىت

 فاحلزب البلد تعيشه الذي املتأزم السياسي الوضع أخرى ناحية ومن، 
 ألحزاب غريب دعم وكذلك واختراق داخلي صراع من يعاين احلاكم
 مع خصوصاً يقف أين يدري وال سياسته يف يتخبط جعله مما املعارضة
 . أنصارهم وكثرة ااهدين شعبية تنامي

 جرع وتتابع املعيشي الوضع تردي من يعاين فهو الشعب عن وأما
 من العنصري والتعامل عليه الغالء
 التوظيف يف سواء معه احلكومة قبل

 وابتزاز وسرقتها الثروة وتوزيع
 عن يدافع من وغياب وبها األراضي
 اجلماعات تركوا ولذلك حقوقهم
 متيزت اليت االستسالمية اإلسالمية
 ظاهرها اليت اجلوفاء بالشعارات

 الشخصي حلساا تعمل قيادا أن واكتشفوا،  العذاب باطنهاو الرمحة
 . مبادئهم عن التخلي ذلك كلفهم لو حىت

 السياسي الصراع دوامة يف تاهت اليت السياسية األحزاب ناحية ومن
 على سواًء داخلية انقالبات من احلاكم احلزب يعانيه مما تعاين فهي

 االشتراكي األمس فركا اجتمع حىت واملبادئ واألفكار القيادات
 اإلسالمية سواًء القيادات تسارع االنقالبات تلك ومن،  باإلسالمي
 عن يبحثون األتباع جعل مما هلا والوالء الطاعة لتقدمي ألمريكا وغريها
  .مهوهم ويشاركهم أهدافهم يتبىن الذي البديل

 واقع وإمنا اخليال وحي من ليست واألوضاع الظروف هذه كل
    . املخرج عن يبحثون وكلهم طبقاته مبختلف بالشع يعيشه

  : اليمن يف وااهدين اجلهاد مرحلية: الثالث احملور

:  قال ؟ يبتلى أم الرجل ميكن أن أفضل أيهما:  الشافعي اإلمام سئل
 . يبتلى حىت ميكن ال
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 فلقد واحلكمة اإلميان مين يف اجلهادية للحركة فعالً حدث ما وهذا
 غزوة بعد خصوصاً االبتالءات من الكثري وقاست عده مبراحل مرت

 . "منهاتن"

 شرارة أول"  احملظار احلسن أيب ااهد للشيخ"  النظام قتل وكان
 منطلقاً اختاروها قد ااهدون كان أن بعد ااهدين وبني بينه املعركة
 بضرب وقاموا اليمن جبهة فتح احلني ذلك من فقرروا لعمليام
 وذلك كول يكيةاألمر املدمرة
 . م٢٠٠٠ عام

 ظهر بالتحديد الفترة تلك ومن
 واحلكومة ااهدين بني الصدام
 على يكن مل أنه إال العميلة
 جاءت حىت الشراسة من درجة

 من عشر احلادي عمليات
 و املعركة هليب لتشعل سبتمرب
 النظام والء للعيان تبدي

،  ألوامره تنفيذه و ألمريكا
 األحرار األمة أبناء يف القتل واستحر اجلهاد على اخلناق بتضيق فقام

 ومسح الباقني فأسر النظام بطش واشتد البيحاين سيف أيب كالشيخ
 ااهدين أمري وقتل اليمنية األراضي باختراق األمريكي للطريان
 م٢٠٠٢ عام يف ذلك وكان  ومرافقيه احلارثي علي أيب الشيخ آنذاك

.  

 ولتشمل املواجهة دائرة وتتسع آخر اًطابع ذلك بعد املعركة لتأخذ
 احلارثي علي أيب مقتل على ااهدون ولريد اليمن أبناء من الكثري
 . العام نفس يف حضرموت يف ملربج الفرنسية البارجة بضرب

 كالشهيد األمة أبطال من الكثري أَسر حىت النظام هيجان بعدها ليشتد
 حفظه الصنعاين هريرة أيب العسكري واملسؤول اهللا تقبله الربيعي فواز
 آدموند(( األمريكي السفري لقتل خيططون كانوا الذين وغريهم اهللا
 أا:  األمريكان احملققون عنها قال كبرية لعملية ويرتبون)) هول

 النظام قبل من البطش هذا،  سبتمرب من عشر احلادي عملية تضاهي
 حتت السنة تلو والسنة األيام ومرت الناس بني ينتشر الرعب جعل
((  خلية قيام الفترة هذه ختلل مع العدو وجترب)) الضعف(( عنوان
 واليت اهللا تقبله اهللا جار علي ااهد الشيخ بزعامة))  الفردي اجلهاد

 جِبلة بعملية أيضاً وقامت"  عمر اهللا جار"  االشتراكي بقتل قامت
 اهللا تقبله" كامل عابد"ونفسه مباله ااهد الداعية األخ فيها قَتل واليت

 . األمريكان املنصرين

 أبو له قال عندما هرقل ذلك ذكر كما الرسل دعوة حال وهذا
 ودول سجال وسلم عليه اهللا صلى حممد وبني بينهم احلرب أن سفيان
 .  الْعاقبةُ لَهم تكُونُ ثُم تبتلَى الرسلُ فَكَذَلك:  فقال

 هذه ظل ويف األيام مرور ومع
 عدة ظهرت الصعبة لظروفا

 أيب خلية منها جهادية خاليا
 املكلفة الصغري احلارثي علي

 قبل من الصليبني ضد بالعمل
 الزرقاوي مصعب أيب الشيخ
 اليت القادسية شباب وخلية
 محل يف األمثلة أروع ضربت
 عملها من وكان املساجني هم

 السفارة لضرب التخطيط
 معاين جسدت اليت اخلاليا نم وغريها السياسي واألمن األمريكية
  .واإلباء البطولة

 قبل من اهللا جار علي الشيخ قُتل الظاملني ظلم من يعاين اليمن وبينما
 أبو األمري يقول السجن من للهروب باحلفر ااهدون وبدأ النظام
 يقول للرئيس كالم الراديو خالل من نسمع احلفر أثناء كنا:  بصري
 فرعون حال ونتذكر نضحك فكنا))  اباإلره على قضينا: ((  فيه
 واألوىل اآلخرة نكال اهللا فأخذه.  األعلى ربكم أنا{ : قال عندما وأنه
 وهذا سقط والتجرب السيطرة يف اهلرم قمة فرعون وصل عندما فهو} 

 . اهللا بإذن العنسي األسود مصري

 اليمنية احلكومة: ((  يقول)) بوش((  احلذاء صاحب حينها وكان
 . )) اإلرهاب على احلرب يف نال صديقة

 حمرم ٤ صنعاء يف السياسي األمن سجن من األخوة فخرج
 اإلسالم على احلرب أوراق وتتلخبط الترتيبات كل لتتغري هـ١٤٢٦

 .واحلكمة اإلميان مين يف
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 خرج ، السجن من النجاة بعد ما اجلديدة املرحلة:  الرابع احملور
 ليواصلوا اليمن داخل العمل على السجن يف تبايعوا وقد ااهدون
 ورضي سلم من نفسه سلم حىت الصفوف حمصت اليت االبتالء رحلة
 الدين هذا حلمل أهالً كانت اليت الصفوة لتبقى رضي من بالذل
 وأجادت التنظيم بناء إعادة يف الصفوة قامت مث . تبعاته وحتمل
 جعلها اوهذ املتغريات مع والتعامل بالتدرج وذلك  الواقع مع التعامل
 يقول وأحسن أفضل بعده والذي إال يوم يأيت وال صالبة أشد

 يف القاعدة تشكيل إعادة((  بعنوان له مقال يف جونسني. د غريغوري
 زيادة عن املسؤول الرجل إن)):  الوحيشي ناصر قيادة حتت اليمن
 ٣٢ عمره الدن بن ألسامة سابق سكرتري هو اليمن يف القاعدة قوة
 أنه اجلميع ظن حني التنظيم قيادة أخذ. الوحيشي رناص املسمى سنة
 يف القاعدة إحياء أعاد، املاضيني العامني خالل و ببطء و، صفي
 وتوسع األمر تطور مث اليمن أرض يف اجلهاد قاعدة بتنظيم فبدؤا.اليمن
 تنظيم إىل االسم ليتغري األنصار عدد وتنامى العمل فكرة ومنت احلال
 األنصار عدد ويتسع األيام ومتر العرب جزيرة جنوب يف اجلهاد قاعدة
 وجاء تيسرت األمورو وااهدين الشعب بني اللحمة وتزداد

 راية حتت وانضموا املوت على مبايعني احلرمني أرض من املهاجرون
 . العرب جزيرة ولتشمل الراية لتتسع اهللا حفظه بصري أيب الشيخ

 : اليمن أرض احلرمني أرض يف ااهدون اختار ملاذا:  اخلامس احملور

 يف فيه اإلضافة أن إال السابقة احملاور يف ذكر ملا نتيجة احملور وهذا
  : أمرين

 اجر مكان يف عليها التضيق يتم عندما األنبياء دعوة أن: شرعي أمر
 اهللا نيب مع حدث ما وهذا حني بعد إليه لتعود املكان ذلك وتترك
 مدين تلقاء وتوجه قتله رعونف قرر أن بعد مصر ترك عندما موسى
  !! فرعون اية كانت عودته ومع سنني بعد ليعود

 قريش صناديد ضيق عندما وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا وكذلك
 سنوات وبعد املدينة إىل هاجر التعذيب أتباعه يف واستحر دعوته عليه
  . كرمي أخٍ وابن كرمي أخ له ليقال فاحتاً عاد

 جيعل العدو سيطرة مناطق عن بعيداً اخلروج أن:  واقعي عقلي أمر
 سواًء التغريية احلركات مجيع تتبعنا ولو أسهل اجلنود وجتميع الترتيب
 سيطرة مناطق خارج من جاءت أا جند غريها أو إسالمية كانت
 أمريكا قوة عليها هجمت فعندما طالبان حركة ذلك أمثلة ومن العدو
 اآلن وهاهي باكستان مع احلدودية قواملناط للجبال احنازت العظمى
 احلركات من وغريها،  باكستان يف جبهة وفتحت كابل من تقترب

 ليت ويا مذر شذر وجعلته السوفيت ضد قامت كاليت اإلسالمية
 الثورية احلركات وكذلك. بعضهم جتارب من يستفيدون الظاملني
 وسيطرت اخلارج من جاء) كسترو فيدل( فهذا الكفرية والقومية
 ليسيطر مصر من جاء حسني صدام وكذلك كولومبيا على الشيوعية

  . أحكامه فيها وتنفَذَ العراق على

 بإذن ااهدون سيستغرقها اليت املدة كم أتساءل أن يل حيق اخلتام ويف
  ؟؟ اإلسالم جزيرة على  للسيطرة اهللا

  

 

فاسامي النزح دأشس  
فاطكربقٍ خ ضفانت  

 روأَمارِفيلٍ جكَس  
فاصالع ِدعوي كَالروأُد  
  يف قَلبِي قَلب البركَانْ
  أجتاح اَألرض كَطُوفَانْ
  فأَنا أَحيا بالقُرآنْ

نمحالر فْظا يف حوأَن  
  وصمودي هو باِإليمانْ
  فَلْيأتي يوم القُرآنْ
  فَأنا أَحيا بالقُرآنْ
الر فْظا يف حوأَننمح  

  وصمودي هو باِإليمانْ
  فَليأَتي يوم الفُرقَانْ

الطَاغُوت روشع كديل  
وتلَى صأَع وي هوتص  
وتنى الكَهشا ال أَخفَأَن  
توا وأَميأَحِهللا س 

 



 30 ٣٠  
 

لقد شهد العامل بأسره ماحدث إلخواننا املسلمني املستضعفني يف غزة 
ورأينا حجم الدمار والقتل ، ر واخليانة واإلجرام من قبل يهود الغد

فما هو واجبنا جتاههم إن مل ، الذي أصاب إخواننا املسلمني هناك 
فال ، ننصرهم بالسيف والسنان ولو حىت بإمدادهم بالسالح والعتاد 

أقل من أن نرسل هلم املساعدات الطبية والغذائية وكساء الربد 
واملعمارية إلعادة إعمار ما دمرته  وكذلك مندهم باخلربات اهلندسية

وكذلك ، وإن كنا واهللا ال نرى ذلك شيئاً بالنسبة ملا حصل ، احلرب 
لن يشفي صدورنا وصدور إخواننا املسلمني هناك إال أن يصيب 

، اليهود ما أصاب إخواننا وزيادة ، ولكن ذلك على األقل جهد املقل 
لغذائية وغريها ، وال يف إن مصيبتنا ليس يف قلة اإلمدادات الطبية وا

عدم وجود اخلربات اهلندسية واملعمارية وحىت العسكرية ، ولكن 
مصيبتنا العظمى يف دول الطوق وحكوماا الطاغوتية املتسلطة 
وخاصة حكومة مصر وطاغوا املرتد حسين الالمبارك أخزاه اهللا ، 

وأراضي مصر هي ، فهذه احلكومةُ هي أقرب حكومة من غزة 
ي احملاذية لقطاع غزة ومعرب رفح وهو املعرب الوحيد إىل غزة األراض

وقد شاهد العامل عرب وسائل اإلعالم حجم املأساة يف اجلانب ، مباشرة 
املصري من هذا املعرب ، ورأينا حشد غفري من األطباء واملهندسني 
واجلمعيات اخلريية والصحفني املتطوعني الراغبني بنجدة املسلمني 

، ولكنهم منعوا من الدخول إىل غزة مع العلم أم قاموا هناك يف غزة 
بترتيب وتنسيق إجراءات الدخول إىل غزة مع اجلهات املختصة يف 

مع إن هذه اإلجراءات وغريها العتبار هلا يف دين اهللا يف حالة ، مصر 
ومع ذلك فقد قام هؤالء ، حاجة املسلمني للنصرة والنجدة 

اءات ، ولكنهم حجزوا عن الدخول املتطوعون بإجراء كافة اإلجر
والسبب الظاهر ألم مسلمون وعرب ، بينما غريهم من املنظمات 
الصليبية وغريها يسمح هلم بالدخول دون اعتراض وكأين بالقائمني 
على هذا املعرب عندما يأيت إليهم أحد املتطوعني املسلمني أو العرب 

ن من أولياء أمره يف تل يقول له انتظر حلظة فريفع مساعة اهلاتف ليستأذ
وإال فما تفسري هذه األفعال ، أبيب بإدخال هذا املسلم أو العريب 

اإلجرامية ، وانظر أيها املسلم كيف أصبحت هذه احلدود 
ويل مع هذه املواقف ، السايسبيكية هلا هذه القدسية اليت حيرم تعديها 

  : وقفات 

أما يكفي عمالةً : ا أوهلا مع هذه احلكومة املصرية العملية فأقول هل
ونصرةً ألعداء اهللا من اليهود والنصارى ؟ أما بقي عندكم شيء من 
حياء وقد خذلتم امللة واألمة ، أن تسمحوا على األقل هلذه 
املساعدات أن تدخل هلؤالء املستضعفني ، ولكن احلياء أخربنا رسول 

هللا  عجل، اهللا أنه من اإلميان ، وأنتم قد نسيتم اإلميان بالكلية 
وكذلك أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن مما ، بزوالكم قريبا 

وكما ، بقي من كالم النبوة األوىل إذا مل تستحي فأصنع ما شئت 
أنكم قد حرمتم احلياة فأنتم يف احلقيقة أموات غري أحياء وصدق من 

  : قال 
  ناديولكن ال حياةَ ملن ت              لقد أمسعت لو ناديت حياً  

  
فأقول مالكم كيف : مع اجلانب الفلسطيين وخاصة محاس : ثانيها 

تفهمون ؟ أما تفقهون يا هؤالء أن حكومة مصر عدوة لكم ال تبتعد 
فهم املعني األول على حربكم وهم من اعترف مبا ، كثرياً عن يهود 

، وهم من يزايد على قضيتكم منذ زمن طويل ، يسمى دولة إسرائيل 
املتقدمني جلماعة اإلخوان املسلمني عندما أرادوا  وهم من قتلوا

وهم وهم ، فهل بعد هذا اخلذالن والعمالة تستجدوم ، نصرتكم 
وترجون منهم نصرتكم وهل بعد هذا التاريخ يف اإلعانة على قتل 

إذا كان اهللا . أطفالكم ونسائكم وهدم بيوتكم تظنون فيهم خريا 
ون اإلميان ويبطنون الكفر عزوجل قال عن املنافقني الذين يظهر

 كَانوا ما ساَء إِنهم اللَّه سبِيلِ عن فَصدوا جنةً أَيمانهم اتخذُوا{
 لَا فَهم قُلُوبِهِم علَى فَطُبِع كَفَروا ثُم َآمنوا بِأَنهم ذَلك) ٢( يعملُونَ
 لقَولهِم تسمع يقُولُوا وإِنْ أَجسامهم جِبكتع رأَيتهم وإِذَا) ٣( يفْقَهونَ
مهكَأَن بشةٌ خدنسونَ مبسحكُلَّ ي ةحيص هِملَيع مه ودالْع مهذَرفَاح 
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  :مقتطفات 
  

  :قال الشيخ أمين الظواهري حفظه اهللا 

فيها، فلسطني كانت  إن فلسطني شأننا وشأن كل مسلم ولن نفرط
  . سترجاعهاادار إسالم، وفرض عني على كل مسلم 

  
واجلهاد فرض عني : (قال شهيد اإلسالم عبد اهللا عزام رمحه اهللا

على كل األمة املسلمة، وكل األمة املسلمة أمثة ألا مل ترجع 
األندلس ومل ترجع خبارى ومل ترجع فلسطني ومل ترجع أفغانستان، 

انت إسالمية إىل يد ض عني حىت ترجع كل بقعة كويبقى اجلهاد فر
  ). املسلمني

  
إخوة الرباط واإلستشهاد واجلهاد يف  -ولذا فإين أهيب بإخواين 

أن يعلموا أم جماهدون يف سبيل اهللا، وأن عليهم أن  -فلسطني 
ينبذوا القرارات الدولية اليت سلمت فلسطني لليهود، وأن ال 

تنكروها ويتربؤا منها، وأن يواصلوا حيترموها، بل حيتقروها ويس
جهادهم يف سبيل اهللا حىت تتحرر كل دار إسالم غزاها الكفار من 

األندلس إىل العراق، وحىت تكون كلمة اهللا هي العليا، وتعود 
  . اخلالفة لتحمي محى اإلسالم، وتنشر شريعته

أهيب م أن يعملوا مبا يف مصاحفهم ويلزموا خنادقهم ويعتزوا 
هم، وأن ال يسمحوا ألحد أن يبيعها يف سوق السياسة، ببنادق

  . فيخسروا الدين والدنيا معا
بل أهيب بإخواين املسلمني مجيعا؛ أن يتحرروا من قيود التنظيمات 

اليت تتيه م يف متاهات السياسة، وأن يعلموا أن إنتمائهم لإلسالم؛ 
وأن أمسى وأعلى وأوىل من إنتمائهم ألية مجاعة أو أي تنظيم، 

اجلماعات اليت إختارت مهادنة احلكومات العميلة والعمل يف ظل 
دساتريها وقوانينها ستظل تدور يف حلقة مغلقة، وستنتقل من تنازل 

  .ألخر، ورغم كل هذا لن ترضى عنها ذئاب احلملة الصليبية

 مقتطفة من كلمة للشيخ بعنوان إن فلسطني شأننا وشأن كل مسلم

 

ملَهقَات ى اللَّهفَكُونَ أَنؤعن سبيل اهللا  )١(}ي فكيف مبن أظهروا الصد ،
مث بعد ، وقالوا كل قول ضد املسلمني ، دين اهللا  وارتدوا ظاهراً عن

  .، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل !!ذلك تتخذوم أولياًء وأنصاراً 
  

   -:مع شعب مصر ااهد اآليت : ثالثها 
يا أحفاد بيربس وقطز وابن النحاس ، يا رجال أرض الكنانة 

ناه أين ما عهد، والدمياطي وقطب وخالد اإلسلمبويل وحممد عطا 
يا أخواننا يف مصرِ يوسف عليه السالم ، منكم من الغرية على دينكم 

، وماشطة آل فرعون الفدائية ، إنكم زهاء اخلمسة وسبعون مليوناً 
فهبوا لنصرة إخوانكم ، واليهود يف فلسطني ال يتعدون الثمانية مليون 

 َآمنوا نالَّذي أَيها يا{ وأجيبوا داعي اجلهاد واالستشهاد قال تعاىل 
 يحولُ اللَّه أَنَّ واعلَموا يحيِيكُم لما دعاكُم إِذَا وللرسولِ للَّه استجِيبوا

نيِء برالْم قَلْبِهو هأَنو هونَ إِلَيرشحا{ وقال تعاىل  )٢(} تا يهأَي ينالَّذ 
 الْأَرضِ إِلَى اثَّاقَلْتم اللَّه سبِيلِ في فرواان لَكُم قيلَ إِذَا لَكُم ما َآمنوا
ميتضأَر اةيا بِالْحينالد نم ةرا الَْآخفَم اعتم اةيا الْحيني الدف ةرإِلَّا الَْآخ 

 ولَا غَيركُم قَوما ويستبدلْ أَليما عذَابا يعذِّبكُم تنفروا إِلَّا) ٣٨( قَليلٌ
وهرضئًا تيش اللَّهلَى وٍء كُلِّ عيش  يراكسروا حاجز هذه ،) ٣(}قَد

احلكومة العميلة املرتدة ، حكومة الال مبارك وانصروا إخوانكم يف 
فلسطني ، فأنتم أقرب الناس إليهم واجلهاد يف حقكم أوجب من 

فال تتأخروا يا رجال ، غريكم ،كما بني ذلك العلماء وأمجعوا عليه 
وأجركم على اهللا فال ختيبوا آمالنا فيكم ، وجزآكم اهللا خرياً واحلمد 

  .هللا رب العاملني 
  
 

  )٤- ٢(املنافقون -١
  ٢٤- االنفال -٢
  )٣٩- ٣٨(التوبه -٣
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لست هنا بصدد احلديث عن وجوب اجلهاد من عدمه يف هذا الوقت 
قام باحلديث عن فضله ، أو احلث عليه حتديداً ، أو معنيا يف هذا امل

فهذا ما يعرفه غالبية املسلمني فضال عن ، باعتباره سنام اإلسالم 
العلماء املتعاملني من محلة املباخر وعشاق الدوالر األخضر ، فهم 

ولكنين ، يعرفون عنه الكثري كما يعرفون أبناءهم ومجعيام وجامعام 
ثار اإلجيابية ، ونِتفاً من النتائج سأحصر حديثي هنا عن بعضٍ من اآل

اليت جنتها األمة اإلسالمية بفضل جهاد أبنائها الربرة ، خصوصاً بعد 
غزوة سبتمرب وما تبعها من تداعيات أبرزها الغزو الصلييب واجتياح 

هذه اآلثار اليت ما كان هلا أن تتحقق لو بقيت ، أفغانستان والعراق 
عدائها كما تفعل أنظمة الردة األمة تستجدي حلول التغيري من أ

وتزينها لألمة عمائم السوء وأقالم ، ومجاعات االستسالم والقعود 
وهي النتائج اليت ما كان هلا أن تكون أيضاً لو مل ، البهتان والدجل 

واليت باعت نفسها هللا تعاىل بعد أن هيأ اهللا ، خترج تلك الثلة املؤمنة 
الشيخ أسامة / ى رأسها اإلمام ادد هلا القيادة الربانية الناضجة وعل

والعالمة ااهد الدكتور أمين الظواهري حفظهما اهللا تعاىل ، بن الدن 
وال أدعي هنا بأين سأعطي هذا املوضوع حقه كحدث صنع أهم ، 

إال أنين كما قلت ، التحوالت الكربى يف مسرية العمل اجلهادي 
طت مثارها وال زالت سأركز على بعض تلك اآلثار الطيبة واليت أع

واليت ال يروق للبعض ذكرها أو احلديث عنها ، وهللا احلمد واملنة 
 .ويتعامى عنها الكثريون سواء بقصد أو بغري قصد 

  
لقد انربت أقالم املرتدين واملنافقني لتقلل من آثار العمل اجلهادي 
وإجيابياته ، متذرعةً مبا أصاب األمة جراء ذلك من آالم وألواء 

وا يذرفون دموع التماسيح على ما قدمته األمة وتقدمه من فأخذ
تضحيات يف األنفس والثمرات غري آني مبا أصاب األمة يف دينها 

 الَّذين{وعرضها وأرضها وثرواا ، وصدق اهللا تعاىل حيث يقول 
 أَنفُِسكُم عن فَادرُءوا قُلْ قُتلُوا ما أَطَاعونا لَو وقَعدوا لإِخوانِهِم قَالُوا
توإِنْ الْم متكُن نيقادفإىل هؤالء وإىل غريهم من احملبطني الذين }  ص

ظنوا أن هذه األحداث اية العامل والطامة الكربى اليت ليس هلا كاشفة 
، وإىل املصابني حبالة االزام النفسي اليت ولَدت لديهم االستسالم 

أو عدم جدوى التغيري بقتال ، التغيري  والقعود حبجة عدم القدرة على
إن كل : إىل هؤالء نقول ، عدو ميتلك كل مقومات القوة املادية 

املعطيات واملؤشرات والوقائع على األرض كلها تثبت مبا ال يدع جماالً 
للشك بأن هذا الطريق طريق اجلهاد هو الطريق الوحيد إلخراج األمة 

الوحيد واألمثل وما سوى ذلك من اإلسالمية مما تعانيه ، وهو احلل 
حلول ما هي إال هروب من املواجهة وفرار من الزحف مهما حاول 
أصحاب تلك احللول تزيينها لتربير فعلهم الشنيع يف قعودهم ، فهم 

 .مشاركون يف قهر األمة وإذالهلا 

  
إن اجلهاد يف سبيل اهللا هو وحده الكفيل بعد توفيق اهللا بدحر غائلة 

بية ضد أمتنا ، وهو الضمانة احلقيقية إلعتاق أمتنا من القوى الصلي
براثن األنظمة االستبدادية املرتدة اليت زرعتها القوى الصليبية لقهر 

فبالقوة واجلهاد تستطيع أمتنا حتقيق ما تصبوا إليه وما ، أمتنا وإذالهلا 
جهادها يف أفغانستان والعراق واملغرب اإلسالمي والصومال عنا ببعيد 

د طرحت تلك األحداث اإلسالم كنظام عاملي قادر على حتقيق لق، 
بل وقادر أيضا على التوازن العاملي بل والتفوق والسيادة بإذن اهللا ، 

حالة اهليمنة والغطرسة والتحكم اليت انتهجتها قوى الغرب  إيقاف
الصليبية السيما أمريكا ضد أمتنا واليت مل تعتربها سوى بقرة حلوب 

اإلكراه واجلرب ، بعد أن اطمأنت على زرعها املتمثل تدر حليبها ب
بالعمالء اخلونة من أنظمة االستبداد والردة ، واليت أثبتت قدرا على 
تنفيذ رغبة أسيادها كوكالء خملصني للنظام العاملي اجلديد ، والذي مل 
يدخر وسعاً مبدها مبا حتتاج إليه من أسلحة ومعدات وبرامج ووسائل 

اهدين واملخلصني من أبناء هذه األمة ، إذاً فسيكون حديثنا ملطاردة ا
عن هذه اآلثار وانعكاساا الطيبة على أمتنا ، وهي حماولةٌ الستنهاض 
مهم احملبطني واملنهزمني ليعلموا أنه ما من ليل إال وبعده فجر صادق ، 

 . وما من حمن ومصائب إال وبعدها منح وكرامات 
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   :    ثار إىل آثار خارجية وآثار داخليةوميكن تقسيم هذه اآل
 

  /أوالً اآلثار اخلارجية 
أا عصفت الذهن  - ١

الغريب الالهي والغارق يف 
املاديات ، حيث تشري عدد 
من الدراسات إىل اإلقبال 
املتزايد من قبل الغربيني على 
دراسة اإلسالم بعد أحداث 
احلادي عشر من سبتمرب ومن 

ومن ، مث اعتناق الدين احلق 
هذا أيضا حالة اإلقبال 

املتزايد على قراءة الكتاب اإلسالمي من قبل شعوب الدول الغري 
وهذا حبد ذاته مكسب كبري حىت ال يكون للناس على اهللا ، إسالمية 

  .حجة بعد الرسل 
يقول عدد من أصحاب دور النشر إن آالف الكتب اإلسالمية تعاد 

كبرية من الغربيني على قراءة هذه طباعتها اليوم لتليب حالة التزايد ال
الكتب وما من شك بأن هذا احلدث قد جعل الغربيني يسعون بصدق 

 .للتعرف على اإلسالم 

  
أا أسقطت عقدة اخلوف من أمريكا واليت ظن الكثريون وال  – ٢

يزال يظن غريهم أا ال زم ، فقد حتطمت بفضل اهللا مث بفضل أسود 
وهذا ما جعل قياداا ، التراب يف عقر دارها  اجلهاد ومرغ أنفها يف

احلمقاء واملصابة بداء العظمة تقوم حبملتها الصليبية وتجمع فيها 
علوج األرض لتقوم بغزو أفغانستان والعراق ، وهو ما كان نتائجه 

وهذا من نعم اهللا تعاىل على ، كارثية وبصورة أكرب على الصليبيني 
بيني تلك عباده املؤمنني أن هيأ للصلي

القيادات احلمقاء اليت ساقت 
مجوعهم إىل مساخل العراق 

 .وأفغانستان 

  
االسترتاف التدرجيي لالقتصاد  – ٣

الصلييب الغريب سيما األمريكي 
والذي وصل مؤخراً إىل درجة 
اإلفالس املروع ، حيث أدى إىل 

خسارة آالف املليارات من الدوالرات وايار مئات املؤسسات 
ت والبنوك السيما الشهرية منها ، وتسريح عشرات املاليني والشركا

وما من ، من الصليبيني من وظائفهم وفقدان الكثري منهم ملنازهلم ، و
شك بأن من أبرز العوامل اليت أدت إىل هذا التدهور يف االقتصاد 
األمريكي ، هو ما تقوم  بإنفاقه يوميا من مئات املاليني من الدوالرات 

العسكرية يف على محلتها 
وما تنفقه ، أفغانستان والعراق 

أيضا جتاه التزاماا للدول األخرى 
املتحالفة معها يف احلرب على 

احلرب ( اإلسالم املسمى زورا 
،وهذا ما يعرفه ) على اإلرهاب 

حىت املواطن العادي يف أمريكا ، 
فقد كشف استطالع للرأي 

بالتعاون مع مركز  CNNأجرته 
من األمريكيني  % ٧٠أن  ١٩/٠٣/٢٠٠٨أحباث الرأي يف 

يعتقدون أن اإلنفاق احلكومي على احلرب يف العراق مسؤوالً عن 
املشكالت االقتصادية اليت تعاين منها أمريكا ولو بصورة جزئيه وقال 

من عينة االستطالع ، أم يرغبون برؤية الرئيس األمريكي % ٦١
ات األمريكية من اجلديد يتخذ قراراً بسحب جزٍء كبريٍ من القو

العراق يف غضون الشهور األوىل لتسلمه منصبة ، وهذا بالضبط ما 
وعد به الرئيس اجلديد أوباما يف أول خطابٍ لتسلمه للسلطة ، بل أن 
أكرب ورقة نافس ا أوباما هي سحب القوات األمريكية من العراق 

اا يف فور فوزه بالرئاسة بعد أن فاز حزبه الدميقراطي على اخللفية ذ
االنتخابات النيابية قبل ذلك وهذا إقرار باهلزمية اليت جترعتها أمريكا 
وتعبرياً عن حجم الورطة اليت ساقها إليها الطاغية بوش ، وهلذا ال 
نستغرب أن يأيت بعض رويبضات العمالة كاملعتوه القذايف ، والذي 

ة بن دعا الرئيس األمريكي اجلديد إىل فتح مفاوضات مع الشيخ أسام
الدن وتنظيم القاعدة بالرغم من معرفته وغريه بأن الشيخ أسامة 
حفظه اهللا ليس ممن يفرح باملفاوضات الدنيئة مع أعداء امللة واألمة 
وليس ممن يستجدي االعتراف من 

 .خصومه ارمني 

  
لقد أثبتت قيادة ااهدين بأا أكثر 

وبأا تتمتع ، إدراكاً بِمقاتل العدو 
 استراتيجية لتحديد األهداف بنظرة

اليت من شأا استرتاف العدو وشل 
حركته وحيوته االقتصادية ، وذلك 
من خالل التوجيه بضرب مصاحله 
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حيث ، االقتصادية يف العامل اإلسالمي وعلى رأسها املنشآت النفطية 
أن بترول املسلمني هو الرافد الرئيسي خلزينة القوى الصليبية 

فالس وااليار مع األسف، و مهما حاولت أنظمة والضامن هلا من اإل
التبعية تصوير هذا األمر على غري ما هو عليه واليت قامت ببيع ثروات 
املسلمني بثمن خبس دراهم معدودة ، وهو ما اعتربه الشيخ أسامة بن 

ولذلك وجهت قيادة ااهدين ، الدن أكرب سرقة يف التاريخ 
د من االسترتاف لالقتصاد الصلييب باستهداف تلك املنشآت خللق مزي
 .واألمريكي منه على وجه التحديد 

  
: من جملة ويكلي ستاندرد األمريكية ) دافيد غارتينستني روس(يقول 

عندما وجه ابن الدن خطاباً دراماتيكياً ألمريكا عشية انتخابات (
تباهى خبطته الرامية السترتاف أمريكا حىت اإلفالس وهزميتها  ٢٠٠٤
يزه على االقتصاد هو السبب ، فترك

األساسي الذي جعل القائد اإلرهايب 
يتراجع عن التزامه يف أبقاء النفط 
بعيدا عن أهدافه العسكرية ، معتربا 
تعطش الغرب للنفط سيجعلهم 

، ولذلك فلم ) ميوتون من أنفسهم
يكن استهداف ااهدين للمنشآت 
النفطية من باب الصدفة أو ختريبا 

ني وثروام كما تروج ألموال املسلم
له آلة التبعية اإلعالمية ، وإمنا كان يف 
حقيقة األمر ضرباً للمصاحل الصليبية 

وجزءاً من احلرب الشاملة اليت فتحها ااهدون عليها وحماولةً إلنقاذ 
ما ميكن إنقاذه من ما تبقى من ثروات املسلمني واليت تحكم فيها 

 .نة واالسترزاق الصليبيون من خالل رويبضات اخليا

  
إن من املعلوم بأن االقتصاد الغريب سيما األمريكي منه مرتبطٌ ارتباطً 
تارخيياً ببترول املسلمني ومعتمداً عليه خصوصاً اخلليجي منه ، وذلك 
من خالل التنقيب عنه ومن مث شرائه بثمن خبس ، بل واألدهى من 

ديق السيادية ذلك أن تقوم الدول الغربية باستثمار ما يسمى بالصنا
للدول املصدرة له يف بنوكها ومؤسساا املالية بينما ميوت املسلمون 

 .جوعاً يف أصقاع األرض 

  
أنتجت قناة اجلزيرة برناجماً وثائقياً من عدة حلقات بعنوان حرب 
البترو دوالر ويتحدث عن االرتباط التارخيي بني النفط والدوالر 

) بريتون وودز(نظام النقد العاملي  األمريكي واستعرضت احللقة األوىل
الذي يربط احتياطي الدوالر بغطاء الذهب والذي نقضته واشنطن يف 

عهد نيكسون عندما أعلن فك االرتباط بني الذهب والدوالر ، وذكر 
م إحدى الوسائل اليت جلأت ١٩٧٣الربنامج أن حرب أكتوبر عام 

خالل سياسة تدوير  إليها أمريكا لربط االقتصاد العاملي بالدوالر من
الدوالر ، واليت دف إىل رفع أسعار البترول مث استيعاب الفائض 
املايل لدى دول النفط يف البنوك األمريكية والربيطانية ، وحتدثت 
احللقة الثانية عن عالقة احلرب األمريكية على العراق بالنفط ونقلت 

لو كان : ( قول السفري األمريكي األسبق يف السعودية جيمس انكنيز 
العراق ينتج الفجل فهل كنا سنهامجه ؟  بالطبع ال حنن غزونا العراق 

، وهلذا فقد اعتربت قيادة ااهدين إدخال ) للحصول على النفط 
النفط يف املعركة أمراً ضرورياً وملحاً إلحلاق أكرب اخلسائر باالقتصاد 

القتصاديات  الصلييب ، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إىل اإليار السريع
الدول الغربية ، كتب ضابط املخابرات األمريكي السابق روبرت باير 
يف كتابة النوم مع الشيطان عام 

أن اختطاف وحتكم : ( م  ٢٠٠٣
انتحاري  بطائرة واحده كبرية أثناء 
إقالعها من ديب وإسقاطها وسط رأس 
تنوره سيكون كافيا لتركيع 

، اقتصاديات العامل املدمن على النفط 
ويقول جولني يل وهو حملل رفيع 
املستوى يف الطاقة من مركز دراسات 
الطاقة يف لندن لصحيفة اجلار ديان 

أنه إذا حدث نقص : ( ٢٠٠٤عام 
حاد يف النفط السعودي فسيصعب 

، ) وضع أي كابح لرد فعل خميف رمبا تشهده أسواق النفط العاملية 
د من النفط يف ولذلك رأينا كيف تقوم حكومة آل سعود بضخ مزي

حاالت ارتفاع األسعار لضمان استقراره كما فعلت ذلك بعد حماولة 
م ، حيث أدت إىل ارتفاع ملحوظ يف ٢٠٠٦تفجري منشأة بقيق يف 

 ٢٠٠٠٠٠أسعار النفط وهو ما حدا حبكومة آل سلول إىل إنتاج 
برميل إضايف يومياً للحد من أسعاره اليت وصلت إىل مستوى قياسي 

ها ، وهي ال زالت متارس هوايتها املفضلة هذه يف كل مره نسبياً حين
حىت أثر ذلك على  عالقاا مع الدول املنضوية يف منظمة أوبك وكل 
ذلك من أجل ضمان وصول النفط بأسعار رخيصة ألسيادهم 

ومن هنا يتضح ، الصليبني كما متليه عليهم ظروف التبعية واالران 
دعم ومساندة القوى الصليبية مدى ما يلعبه نفط املسلمني يف 

واألنظمة املرتدة املتحالفة معها يف حرا ضد اإلسالم واملسلمني 
  ) .يتبع يف العدد القادم.(
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إن الصراع بني احلق والباطل سنة كونية ال بد منها شاء من شاء وأىب 
وهذه حقيقة لن جتد من ينازعك عليها ، ولكن العربة أين ، من أىب 

  هذا الصراع ، ومع أي فئة ؟موقعنا حنن يف 
  :نظرة تارخيية 

أصبحت قريش ذات مرة على مناد ينادي يا بين عبد مناف ، يا بين 
فحضروا واجتمعوا ، وأنصتوا ، عبد الدار ، يا بين عبد مشس 

يا قومي إن قلت لكم أن وراء هذا : للمتحدث الذي كان يقول هلم 
قي أنتم أم مكذيب ؟ قالوا أمصد، اجلبل قوم يريدون أن يغريوا عليكم 

إين رسول اهللا : فقال هلم ، بل نصدقك ما جربنا عليك كذباً قط 
إليكم بأن تعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شيئاً ، فقال أقرب الناس 

  .جمنون وساحر: أهلذا مجعتنا ؟ مث قالوا ، تباً لك : إليه 
لم يعرفون ويف عصرنا هذا كان أتباع ذلك الرسول صلى اهللا علية وس

: ولكن عندما قالوا لقومهم ، يف جمتمعام بالصدق واخلري والصالح 
إن األمريكان أعداٌء  ينهبون ثرواتنا ويقتلون إخواننا ويغتصبون 

أنتم ضالني : قالوا ، وحكامنا هم السجانون واجلالدون ، أخواتنا 
 .وفئة ضالة 

  
يش واتمع وبعد تلك احملادثة وتلك اخلطبة والرد القاسي من قر

للمجاهد األول عليه الصالة والسالم واصل دعوته ومل يفتر ، فآمنت 
تركوا دين حكامائنا وآبائنا ، فئة ضالة : فقالت قريش ، معه فئة 

 .وسحرهم  حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  
ويف زماننا يسومون أتباع ااهد األول عليه الصالة والسالم 

، ويف جزيرة العرب يسموم فئة ضالة ، ق بالتكفرييني القتلة يف العرا
وإىل آخره من مسميات األعداء ألهل ، ويف أفغانستان متمردين 

اإلسالم ، وبعد احلمالت اإلعالمية املتواصلة على الفئة املؤمنة 
وأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، وقائدهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأن الفئة املؤمنة ، ة علمت قريش أم خسروا احلرب اإلعالمي
، انتصرت عليهم يف هذا اال ، فقالوا البد إذاً من احلل العسكري 

جيب أن نغتال النيب صلى اهللا عليه  حىت دأ الفتنة ويستقر الوضع 
 .األمين 

  
فرتبوا اخلطة الشيطانية وعملوا فريق عمل موحد بقيادة أيب جهل ، 

مث قاموا بتنفيذ  املدامهة على ، وكونوا قوات مشتركة من أبناء القبائل 
، ولكن اهللا أخرجه من بني أيديهم ، مرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم  

مث ذهب إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وقرروا اهلجرة معاً إىل 
أرض تعاهد أهلها على نصرة الدين ، بعد ذلك مت اإلعالن عن قائمة 

وقاموا بالبحث ، أيب جهل مطلوبني تضم أهم املطلوبني لدى حكومة 
  عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم والصحابة املهاجرين

 .من اإلبل  ١٠٠فمن بلغ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فله جائزة 

  
 :القائمة اجلديدة 

وخرج لنا اليوم حكام آل سعود بقائمة للمطلوبني مسوها وقالوا أن 
ويلَ مع هذه ، ج البلد هذه القائمة لعناصر الفئة الضالة وهم خار

  :القائمة وقفات 
 

  :الوقفة األوىل 
وعددها أكرب من سابقتها ؛ ، أن هذه القائمة هي الرابعة من نوعها 

يف ) آل سعود(وهذا دليل على أن الفئة املؤمنة انتصرت على حكومة 
فكالم هذه الفئة املؤمنة هو كالم املطلوب ، حرب األفكار والعقول 

نبينا وقائدنا حممد صلى اهللا عليه ، كومة أيب جهل األول يف قائمة ح
حلو طري عذب يدخل إىل القلوب والعقول دون عناء ، وسلم ،

انتقلت من درجة ) آل سعود(وجهد وذلك ألسباب أمهها أن حكومة 
  .املنافقني إىل درجة املرتدين ااهرين بالكفر 
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  :الوقفة الثانية 
عن املطلوبني كالم شبيه ) سعودآل (مسعنا يف تصريح وزارة داخلية 

  يرمي ااهدين املطلوبني بالضالل.بكالم حكومة أيب جهل
وبغري منظار أيب ، ولكن لننظر لبعض من يف تلك القائمة وعن قرب 

وقد شرفنا اهللا مبعاشرة ثلة منهم ، فأخونا الشيخ سعيد ، جهل 
 طالب علم شرعي وحافظ لكتاب) أبو سفيان األزدي ( ، الشهري 

، سنة  ١٣وأحد املدرسني الشرعيني رصيده اجلهادي يزيد عن ، اهللا 
وقد ابيضت ، سنوات  ٧أصيب يف أفغانستان مث أسر يف جونتناموا 

أمد اهللا عمره ، عاماً  ٣٨وعمره اآلن ما يقارب ، حليته يف اجلهاد 
 .على طاعته 

  
فهو طالب علم ، وأما أخونا بداح بن مقحص  الكوردي  القحطاين 

معلم ، كان مدرس يف حلقات القرآن ، وحافظ لكتاب اهللا ، عي شر
فعندما رأى األمريكان يغتصبون أخواتنا وإخواننا ، لكتاب اهللا وحمفظ 

وانضم جلنود دولة العراق ، نفر للعراق ) أبو غريب( يف سجن
وقاتل هناك وقتل على يد الصليبني األمريكان يف سامراء ، اإلسالمية 

 .له يف عداد الشهداء رمحه اهللا وتقب، 

  
وهناك من إخواننا املطلوبني من سجِن من قبلِ حكومة آل سعود ألنه 

مث خرجوا من سجوم ونفروا للجهاد والتحقوا ، يريد النفري للعراق 
 .بركب ااهدين يف جزيرة العرب وهللا احلمد 

  
 ،ولوال الظروف األمنية لسردت للقارئ الكرمي عن إخواين املطلوبني 

فنعرض لألمة ، ولكن لعل اهللا يغري من حالٍ إىل حال ، قصصاً وصفاتاً 
  .سري األبطال

  
  :الوقفة الثالثة 

أن البيان الصادر ذكر أن اثنني من املطلوبني ال حيملون مايسمى 
األول أمرينا الشيخ ، بل هم من اليمن ) اجلنسية السعودية (بـ

وهو من طالب ، صريناصر بن عبد الكرمي الوحيشي أبو ب: الفاضل 
وشيخ علم متمكن وله رصيد ،املراكز و املعاهد الشرعية يف اليمن 

أسامة بن الدن  : وكان مرافقاً للشيخ ، عاماً  ١٢جهادي يفوق 
مث قام هو ، أُسر يف إيران مث سلم حلكومة األسود العنسي، حفظه اهللا  

  .وإخوانه بعملية اهلروب الكبري قبل ثالثة أعوام 
 

وهو ، قاسم بن مهدي الرميي أبو هريرة الصنعاين : لثاين الشيخ و ا
، هـ ١٤١٨أيضاً خريج أحد املعاهد واملدارس الشرعية يف عام 

ومتبحر يف علم الشريعة وقد كان يف أفغانستان ، وحافظ لكتاب اهللا 
، أسامة بن الدن يف أفغانستان : مفيت اخلط األول وقد التقى بالشيخ 

أسر يف اليمن بعد عودته من ، معسكر الفاروق وكان مدربا يف 
روبه ، مث جناه اهللا من سجن األمن السياسي يف صنعاء ، أفغانستان 

  .وإخوانه مع نفق النجاة قبل ثالثة أعوام 
فهؤالء ليسوا من سكان ما يسمى بـ السعودية وال حيملون اجلواز 

أصبح  فما دخل حكومة آل سعود يف شؤون اليمن ، وهل، املزعوم 
  .األسود العنسي سعودياً ؟

 

  :الوقفة الرابعة 
، ) السعودية ( أم ذكروا يف بيام أن هؤالء خارج ما يسمى بـ 

فلماذا تطاردهم حكومة ، أو يف اليمن ، أو أفغانستان ، إما يف العراق 
، آل سعود ؟ هل هو خوف على حياة اجلندي األمريكي يف العراق ؟

أم أا النصرة ، عاهد الدمنركي يف أفغانستان أم هو خوف على حياة امل
  .للصليبني واملعاونة هلم على املسلمني ؟

 

  :الوقفة اخلامسة 
أن البيان أيضاً قال أنه سلَم قائمةً بأمساِء هؤالِء املطلوبني إىل اإلنتربول 

ويكفى هذا دليالً ظاهراً على نصرم للصليبني وتعاوم ، الدويل 
  .ال حول وال قوة إال باهللا و، معهم بشكل سافر 
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)) من هنا نبدأ ويف األقصى نلتقي (( إن صرختنا اليت كانت يف فلم 
ننصرهم ولو بالتأمل .. ننصرهم ولو بالكلمة .. ألجل غزة وأهل غزة 

.ألملهم واحلزن ملصام   

وهنا سؤال يطرحه الناس عليك أيها الرئيس علي ما الذي أغاظك من 
ا مل تكن ثائرتك وحركت جيوشك حنو غزه نصرة غزة ، وملاذ

بدل من توجيهها إىل األحرار يف مأرب وشبوة واجلوف ....وفلسطني 
  .وحضرموت وأبني وصنعاء 

  .فهذا أقل واجب أقوم به جتاهك ... وأنا أكفيك مؤنة اجلواب 

إن املالكي سارع يف تلقي حذاء الزيدي ولو بوجهه ، وال أن يصيب 
مريكي بأذى مث أفتخر بذلك ، والكل شاهد احلذاء وجه الرئيس األ

املنظر الذي كان على اهلواء مباشرة ، وهذا الفعل من املالكي هو 
  .أفضل جواب لفعلك املشني ولغريك من احلكام يا شاويش علي 

الزيدي كان يريد من آذاه وآذى بلده ودنس مقدساته  وتعدى على 
ذلك ولو باحلذاء  وأراد أن ينتصر لكل...... حرمته وعرضه وأرضه 

، ولكن أىب العبد الشجاع إال أن السيد األمريكي الذي احتمى به ، 
بل مل ينفعه ساعتها إال املالكي  ،فال حراسته  أنقذته وال مكانته نفعته 

  .وال سلطانه درئ عنه شيء 

لثار املالكي وثار ...ولو قصد الزيدي صفع احلذاء بوجه املالكي 
لغبية ، هؤالء ال يريدون ضرب أمريكا ولو عمالئه وأطلق الدعوات ا

  .كان الزيدي صادقا ملا صفع وجه املالكي 

وهنا ال بد أن يعلم اجلميع أننا مدد اإلسالم ونفس الرمحن وجند 
الفتح ، ومن جيش  عدن أبني وحنن احلصن املنيع وأهل اإلميان ومرتع 

ديلمي احلكمة ، وإن كان فينا األسود العنسي فإن منا وفينا ألف 
  .والديلمي قادم ، وإذا رحل األسود فمن يسود 

" الورع أمحد "أيسود األسود الصغري املسمى لدى قبائل اليمن بـ 
، ويسميه الشقات وعمال احلراجات " زناط أهبل "وعند أهل حزبه 

، ال " العبد األمريكي"واجلماعات اإلسالمية تسميه " اجلرو الصغري"
أو اجلرو أو العبد األمريكي يكفيه ما فيه  أظن ذلك فالورع أو الزناط

وعلى الدنيا  السالم ، وأما من دونه من شلة األسرة احلاكمة 
  .والعصابة املنظمة فاألمر أهون وينعق احلمار 

إذن فمن يسود أهم أطياف الرواية السياسية املتكايدة والتناقضات 
رقة وهؤالء أهون الداخلية املتناحرة ، واألديان املتعددة واملصاحل املفت

فهؤالء لو جاءت أمةٌ سوداء بيدها قشة ....من أسالفهم وأهون 
.... فهم عبيد ملن يسوقهم .... لساقتهم وهم يصفقون ويتغنون 

....        وليس هلم من معاين احلرية إال أن اإلشارة تكفيهم وإال 
إذن فمن الذي سيسود بإذن اهللا ، إن أهل اهللا وخاصته ، من حيملون 
أرواحهم على أكفهم وعاهدوا اهللا أال ميلوا وال يكلوا حىت يصلوا 
ويسودوا أو تقطع رقام ويستشهدوا فأما سيادة وأما شهادة ، وأما 

 منكُم َآمنوا الَّذين اللَّه وعد {السيادة فهي وعد اهللا هلم قال تعاىل 
 من الَّذين استخلَف كَما أَرضِالْ في لَيستخلفَنهم الصالحات وعملُوا
هِملقَب نكِّنملَيو ملَه مهيني دى الَّذضتار ملَه مهلَندبلَيو نم دعب 
هِمفوا خننِي أَموندبعرِكُونَ لَا يشئًا بِي ييش نمو كَفَر دعب كذَل كفَأُولَئ 
مقُونَالْفَا هعيد اهللا سلطانه إىل أرضه  ٥٥النور } سفهؤالء هم من سي

م وعلى أيديهم ، فهم لذلك أهل ، ولذلك ثبتهم وأيدهم بنصره 
وسيظهر حينها اثنا عشر ألف ينصرون اهللا ورسوله ، ولن يهزموا من 

حوهلم القبائل املؤمنة املستبشرة بالفتح ويومئذ  نقلة ، وستلتف م
  .صر اهللا يفرح املؤمنني بن
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  ـر َداعــي اِهللا ِفـْیـُھـم َفـَكـَبـُرواّبوَكـــ    َمضى األبطاُل َشدوا وَأْبَحـروا بلیٍل

  َمـَضـاِجـَعـُھـم شوقـًا ولـلِجـدِّ َشَمُروا    والَح لھم في اُألُفـِق نوٌر َفـَفـارُقـوا

  ـْحِر والـِریـْح تـْصُفـُرِجـَباٌل ِبـَذاَك الِب    وَساروا َعـلى أََْمـَواِج بحـٍر َكَأْنَھــا

  وراَء ِجـَباِل الـَمـوِج ِحـینـًا وَتـظـھـُر    ُتـطاوَل ذاَك اللیُل والـُفْلُك َتـْخَتِفـــي

  َوَفوَق ُذرى اَألمَجاِد َحّلوا وَعْسَكُروا    ولـِكَنُھـم َسـاروا َوَشُقـوا َطـِرْیـَقُھـم

  ـوٌخ َلـھـم یـُْرَوى وَمـْجـٌد ُیَسطـُرُشـُم    َعـلى َصفَحـِة الَتاِریـِخ في ُكِل لـیلٍة

  َعـلیـِھ إلـى الـَعلْیاِء َنْخـُطـوا وَنـعـُبـُر    َجـَماِجـُمُھم ِجسٌر َعلـى َمـْتِن ِذَلـــٍة

  ِكـَتاُبـك َیـْھـِدْیـِھـم وَسْیـُفـَك َیـْنُصــــُر    فـیا رُب ألـِحْقِنـي ِبِھـم فـي جـماعٍة

  َكـَمـا َداَن لـألْجـَداِد ِكـْسَرى وَقـْیـَصـُر    ِمـیعـًا بـَأْسِرِھـمَتـِدیـُن لـنا الـُدْنیا َج

  ُتـَبـاُع َوُتـْشـَرى بـالـَدَنـایــا وتـُحـقــَُر    وال َتْجَعـلن َیـارُب َنْفـِسي َرخیَصـًة

  ـُرُأواِفـیـَك َمـْغلـوًال ِبـھـا َیــــوَم ُأْحـَش    وال مـِیَتِتـي ِمـْن أجـل ُدنـیا ُأِصیبھا

  ِجـَنـانـًا ورْضـوانًا ِمــن الـلـِھ َأْكــَبــُر    ولـكـن َشِھیدًا َأْبـَتِغي الَفوَز َمغَنمــًا

  وَأْشـالؤُه ِفـي اَألْرِض ِبـالـَدم َیـْقـُطـُر    عـِزیزًا وِجْسِمي َقـد َتـردَّى ُمـَمزَقـًا

  یـِح الـِمسِك والَلوُن َأحَمـُرِبـِریـٍح َكـِر    َأِجـيُء ِبھا َیوَم الـَمَعاِد َعـلى الـَمَال

    ...................................  

  وأنا اليوم بينهم، ركب ااهدين يف اليمن ، القصيدة كنت أرددها عندما عزمت  على اللحاق بالركب  هذه

 )ويعطيين ما متنيت ) ( يعطيين ما طلبت ( وهللا احلمد أسأل اهللا تعاىل أن  
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ن ، الكامنني دمائهم فيبتسمون ، وتزهق أرواحهم فيفرحون ، إىل املقبلني يف زمان الفرار ، الشاخمني يف زمن االنكسار ، إىل الصامدين يف وجه الطوفاإىل الذين تسيل 
ن اشتروا أُخراهم بدنياهم ، وباعوا ، الساكنني يف عني العاصفة ، إىل الذي )١(يف فوهة الربكان ، املتمردين على غطرسة الطغيان ، إىل املنطلقني بأحكام الكاشفة  

ذل والسخاء ، إىل الذين قدموا أرواحهم ملوالهم ، إىل الذين امتلئوا بطولةً ورجولة ، يوم أن امتلئ كثري من الناس رعونةً وطفولة ، إىل أهل التضحية والوفاء ، والب
ك األبطال األفذاذ الرجال قادة األجيال ، إىل محاة الديار وحراس الذمار وصانعي أمواهلم ودمائهم رخيصة من أجل رم ودينهم ومقدسام وأمتهم ، إىل أولئ

  .القرار
  إليكم أحبيت هذا البيان 

التزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين لعدوهم قاهرين ال يضرهم من : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : فعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه  قال 
وال ما أصام ) (وال من ناوءهم ( ويف رواية ) ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم ( ويف رواية ...) جاهم وال ما أصام من البالء حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك 

  ).من الألواَء 
  ))فمن القوم (( 

  }اللَّه بِإِذْن كَثريةً فئَةً غَلَبت يلَةقَل فئَة من كَم {قليلة يف كثرة كاثرة ومجوع هادرة ، و " طائفة / "هم 
، ترى أولئك القوم سيل ) بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل ( صفوة الناس يف كل زمان ومكان ، فيوم يكون الناس كزبد السيل /من القوم ؟   هم 

  .جارفاً جيرف الباطل وأكاذيبه والقداس وحماريبه 
عياذاً باهللا من ... ) فئة ضالة وخوارج تكفرييون ( عصابة وعصيبة وطائفة منصورة ، ال كما يقول أصحاب األقالم املأجورة والعقول املأسورة ، / م من القوم ؟   ه

  .ذلك 
  .من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم باحلق قائمون وعلى طريقه سائرون ، وألصله وفرعه حافظون ، / من القوم ؟   هم 

  )ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرون ( رجال ماضون على ما هم عليه لو كادم اجلبال لدكدكوها ثقة باهللا عز وجل / ؟   هم  من القوم
  ) .اجلهاد يف أميت إىل قيام الساعة ( طليعة أهل السنة واجلماعة ، و / من القوم ؟   هم 

ومابعد (..) مسع الدنيا وبصرها وغريوا جمرى التاريخ وجمريات األحداث فغدا العامل بفعاهلم عاملني ماقبل  ملئوا) باحلق ظاهرين (أسود للحق و / من القوم ؟   هم 
 (...))٢(.  

  ) .لعدوهم قاهرين (شوكة يف حلوق الطغاة وارمني ، وبركان ثائر على رؤوس املرتدين / من القوم ؟   هم 
  .، على كل ثغر يف كل مصر  الصابرون املصابرون املرابطون/ من القوم ؟   هم 
وليس بضارهم ( اليهود والنصارى والعمالء املرتدون ) ناوئهم ( و ) جاهم ( من للحق ينسبون ، و ) خالفهم ( املسلمون ، و ) خذهلم (من / من القوم ؟   هم 

  .... ) .اليضرهم من خذهلم ( و ) شيئاً 
/ من القوم ؟   هم } الصابِرِين وبشرِ والثَّمرات والْأَنفُسِ الْأَموالِ من ونقْصٍ والْجوعِ الْخوف من بِشيٍء لَنبلُونكُمو{من أصام البالء والألواء / من القوم ؟   هم 

  )٢((......) فمن القوم } ..عنده من أَمرٍ أَو بِالْفَتحِ ييأْت أَنْ اللَّه فَعسى{، ) حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك ( الصامدون الثابتون الباقون على قهر العدا 
  وأمثاهلم رمحهم اهللا... لكن يوم أن كان أهل احلديث هم أهل الثغور أمثال ابن املبارك وسعيد ابن " صدقت"هل قلت هم أهل احلديث 

_____________________  
  أسم من أمساء سورة التوبه : الكاشفه  -١
  لمة املناسبضع الك-٢
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مل تكن مفاجأةً بالنسبة يل ، عندما رأيت امسي مدرجاً ضمن قائمة 
املطلوبني ، ولقد كان يف ذلك ما يدعو للفرح ، فقد عودتنا وزارة 
الداخلية أن الذين تعلن عن طلبهم ، يكونون من الذين شهد هلم 

  .منازهلم الناس باخلري ، فاحلمد هللا الذي أحلقين بأولئك ، وأنا مل أبلغ 
  

كأين أرى الناس يف جمالسهم يتساءلون ، ما الذي دفعه إىل اخلروج 
وعنده من دواعي القعود ما عنده ، ووالدته كبريةٌ لو لزم رجليها 

لوجد اجلنة ، وزوجة صربت على 
فراقه أحسن الصرب، فقد غاب عنها 
أكثر مما عاش معها ، وأطفال 
سيشعرون مبا يشعرون به عندما يروا 

بٍ مع أطفاله ، أما هم فليس هلم كل أ
من أبيهم سوى األحاديث والذكريات 

.  
  

وحقيقة األمر أن األعذار اليت ذكرها 
 َآباؤكُم كَانَ إِنْ قُلْ{اهللا بقوله 
كُماؤنأَبو كُمانوإِخو كُماجوأَزو 
كُمتريشعالٌ ووأَما ووهمفْترةٌ اقْتارجتنَ ووشخا تهادكَس ناكسمو 

با أَحهنوضرت كُمإِلَي نم اللَّه هولسرو ادجِهي وف هبِيلكل هذه } س
األعذار وغريها معها قد اجتمعت عندي ، وقد كنت خائفا من وعيد 

 الْقَوم هديي لَا واللَّه بِأَمرِه اللَّه يأْتي حتى فَتربصوا{اهللا أن يرتل يب 
 نيقفاحلمد هللا الذي يسر يل طريق اخلروج . }الْفَاس.  

  

لقد كان األوىل أن يكون السؤال ، ملاذا مل أخرج ؟ وذلك ألن اهللا 
أمرنا بنصرة دينه ، وال عذر نعتذر به أمام اهللا ، وملا علم اهللا مىن تثاقال 

ريهةً إىل نفسي ، إىل األرض ساق أسباباً دفعتين إىل اخلروج ، كانت ك
ولكنها صارت حممودةَ العاقبة ، فلست بناسٍ ذلك اليوم عندما قالت 

اتصل رجلٌ يسأل عنك وذكر أنه من املباحث وطلب : يل والديت 
مراجعتهم ، وملا رجعت إىل بييت أخربتين زوجيت بأن املباحثَ اتصلوا 

لكنها يسألوا عين ، مث طلبوا منها أن ختربين بأن علي مراجعتهم ، و
ردت بأن هذا ال يعنيها ، مث قطعت اخلط ، كنت أنتظر االتصال على 
هاتفي اجلوال لكي أراجعهم ، ولكن 
مل أجد بداً من مراجعتهم أمام إحلاح 
والديت اليت اتصلوا عليها مراراً ، 
ذهبت إليهم وسألت موظف 
االستقبال هل طلبين أحد ؟ فأخذ 
بطاقيت وطلب مين االنتظار ، طال 

ري فيما كان جيري اتصاالت انتظا
متعددة مث أعطاين مساعة اهلاتف 
فحدثين أحدهم قائالً اذهب وال تأيت 
إال إذا اتصلنا عليك شخصياً ، عندنا 
أرقامك ومجيع بياناتك ، فانصرفت 

  .عندها وأنا أمحد اهللا 
  

بعد ذلك بقرابة شهر أخربتين والديت بأن االتصال قد تكرر ، 
أخربا مبا جرى يف الشهر املاضي يف تلك فاعتذرت عن الذهاب ، و

  وعندما ذهبت إىل فراشي ، مسعت جرس الباب يرن ، الليلة 
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  :مقتطفات 
  

  :فارس آل شويل الزهراين فك اهللا أسره قال الشيخ 

قال ابن رجب رمحه اهللا يف شرحه لصحيح البخاري املسمى ((
بوب البخاري على أن الفرار من الفنت من : ( ) فتح الباري(

الدين؛ وليس يف احلديث إال اإلشعار بفضل من يفر بدينه من 
على الفنت؛ لكن ملا جعل الغنم خري مال املسلم يف هذه احلال دل 

  ). أن هذا الفعل من خصال اإلسالم واإلسالم هو الدين
  

): كشف الكربة يف وصف أهل الغربة(ويقول رمحه اهللا فر رسالة 
هؤالء أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفنت، وهم (

الرتاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى عليه السالم وهم 
ألمحر، فكيف يكون حاهلم بني بني أهل اآلخرة أعز من الكربيت ا

 : أهل الدنيا، وختفى حاهلم غالباً على الفرقتني كما قال

  تواريت عن دهري بظل جناحه

  فعيين ترى دهري وليس يراين

  ولو تسأل األيام ما امسي؟ ملا درت

  )) . مكاين وأين مكاين؟ ما عرفن

 من كتاب قصص تارخيية للمطلوبني

وكانت العادة أن من يأتيين يكون على موعد أو يتصل قبل أن يصل ، 
: هذا يف النهار فكيف به ليالً ، أجبت الطارق عرب السماعة ، فسأل 

ألته من أنت ، فقال حممد  إبراهيم قلت نعم ، فقال أريدك قليالً ، س
أي )رجال وأنا رجال (عبد اهللا ، فقلت أي حممد عبد اهللا ، فقال أنت 

أنت رجل وأنا رجل، مهمت أن أغلق السماعة وأدعه عند الباب ، 
األخ إبراهيم ، قلت نعم ، قال معك : ولكن صاحبه تدخل فقال 

 بأن املباحث العامة نريدك قليال ، خرجت إليهم بعد ذلك فأخربين
املطلوب حضوري إىل اإلدارة ،  فقلت له كان باستطاعتك أن تتصل 

الحظ املباحث ال يعرفون رقم ((ليس عندنا رقم جوالك : فقال 

بلى عندكم وسبق أن اتصلتم عليه ، فاعتذر بعدم فقلت )) جوايل
العلم ، فحضرت إليهم يف اليوم التايل ، فأعطوين ورقةً وطلبوا تعبيتها 

االسم والبيانات الشخصية كاملةً ، وفيها السؤال عن  ، كان فيها
السفر خالل الشهر املاضي ومع من وإىل أين وملاذا وأين سكنت ، 
بعد ذلك بأسبوعني أو ثالثة مت استدعائي مرةً أخرى ولكن باالتصال 
على اهلاتف اجلوال ، حضرت فأدخلوين على ضابط صغريِ السن ، 

تعرض عضالته الوظيفية أمامي ، كىن نفسه بأيب مشعل مث بدأ يس
وسأل عما سأل عنه ، مث قال رجل عليه مالحظات لست حباجه إىل 
أن يكون لك به عالقة ، فبادرته قائال أنا لن أعيش يف مغارة بعيدا عن 

قات ، والشخص املشبوه لن يكتب االناس ، سيكون يل عالقات وصد
احة ، فلم جيب على جبينه أنه مشبوه ، فلو حدثتين بشكل أكثر صر

بشيء ، غري أنه قال هذه جمرد نصيحة ، مث قال فيما قال يا إبراهيم 
  .لست حباجه إىل أن تدخل السجن مره أخرى ، مث أذن يل باالنصراف

  
كان تفكريي بعد ذلك هو كيف أهرب من السجن الكبري حىت ال أقع 
يف السجن الصغري ، فتذكرت أمي وزوجيت وأطفايل ، ولكن قلت ألن 

وأنا حر طليق أهون من بكائهم وأنا يف السجن ألم  ييبكوا عل
جاءوا لزياريت فاعتذر اجلنود إليهم أن الزيارة قد أجلت كانت تلك 

سعداء مبعرفة " جنودنا البواسل"قصيت باختصار ، وأرجو أن يكون 
مكاين ، ولكين أطمأم بأن رشاشي بيدي وجعبيت على صدري وأما 

عندما أنام ، فمن أراد أن يقترب مين فليكن عنده قنبليت فهي وساديت 

حافظا وهو أرحم  ومن أجله ميوت ، واهللا خري ىيمبدأ عليه حي
  .الرامحني

  

  .جبوانتنامو  ١٩٢سجني سابق رقم ( * ) 
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عندما تتحدث عن سرية أحد الشهداء ، تشعر وكأنك تروي قصة 
ر يف ركب عظيم من العظماء ، اقتدى بسرية خري األنبياء ، وسا

الشرفاء األوفياء ، حىت غدا شهيداً مع الشهداء نسأل اهللا أن يلحقنا 
  .به وبإخوانه األتقياء األنقياء 

  
وحديثنا يف هذه اخلاطرة عن أسد من أسود اهللا يف هذا الزمان ، باع 
الدنيا بعد أن فتحت له ذراعيها ، فأعرض عنها راجيا ما عند ربه ، 

املوت والقتل يف مظانه ، وبطلنا هو منفذ ممسكا بعنان فرسه يبتغي 
يف ) األمن املركزي (اهلجوم االستشهادي على وكر جند الطاغوت  

مدينة سيئون ، األخ احلبيب الدكتور أبو دجانه أمحد بن عمر 
املشجري رمحه اهللا ، شاب خلوق ، حيي شفوق ، صاحب أمر 

تسيب باملعروف وي عن املنكر ، ناصح إلخوانه ، ال حيب ال
واإلمهال ، كان يعيش يف بالد احلرمني ، من عائلة ثرية حمافظة ، ترى 
على قسمات وجهه الترف والنعمة ، خرج إىل اليمن ليدرس الطب 
فوصل إىل املستوى السادس يف جامعته ، والتزم بالدين رمحه اهللا فكان 
نعم الشاب املسلم امللتزم بدينه ، كان يتأمل حلال املسلمني يف كل 

ان ، حىت من قبل أن يلتزم بالدين ، رأى يف منامه قبل أن يلتزم أنه مك
ينفذ عملية استشهادية على مكان له حواجز إمسنتية مث بعد التنفيذ 
يقول إلخوانه أنه مل حيس من أمل املوت إال مثل القرصة ، فلما التزم 
بطلنا كان حيدث نفسه كثرياً باهلجرة واجلهاد ، ويغبط إخوانه الذين 

بقوه على هذا الطريق ، فَحدث إخوانه بالنفري إىل العراق ، مث ملا س
رأى تسلط الطواغيت على عباد اهللا املسلمني ، وحرم الشعواء على 
جند احلق ااهدين ومواالم ألعداء اهللا من الكفار األمريكان 
 احلربيني ، وحكمهم للمسلمني بغري شرع اهللا احلكيم ، فعرف حكم

م ويف أعوام ، وهو اخلروج عن الدين والردة عنه ، فعزم اهللا فيه
على جهادهم ورد عدوام عن املسلمني ، فرأى يد الطاغوت 
الضاربة وعصاهم القامعة للمسلمني ، هؤالء اجلنود العسكريني الذين 
باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل ، فلم يرقبوا يف مؤمن إلّاً وال ذمة 

ففكر بادئ ذي ، دهم العبيد ألمريكا وحلفاءها يف سبيل إرضاًء أسيا

بدء بااللتحاق بإخوانه ااهدين يف مين اإلميان واحلكمة ، واهلجرة 
إليهم والقتال معهم صفاً واحد ، فجاءه التوجيه من اإلخوة بأن يبقى 
يف مدينته ويكمل دراسته وحيافظ على أمنياته بني الناس حىت يأيت 

جرته ، فحزن لذلك حزناً شديداً لشوقه الوقت املناسب لنفريه وه
العميق للهجرة واجلهاد يف سبيل اهللا ،وخاصةً ملعرفته بعظم أجر 
اهلجرة واجلهاد ولكنه سلّم ألمر اهللا ورضي به ، ولكنه مل يقر له قرار 
ومل يهدأ له بال فأخرب إخوانه بعزمه على تنفيذ عملية استشهادية 

ه إال أن يسلّموا له نزوالً عند وأصر على ذلك فما كان من إخوان
رغبته ، فكان رمحه اهللا يف أواخر أيامه كثري العبادة ، فقد كان يصوم 
يوماً ويفطر يوماً ، وذلك أفضل الصيام وهو صيام داوود عليه السالم 
كما أخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويف اليوم الذي 

يعود مريضاً ، ويتبع جنازةً ، يصوم فيه كان يتصدق على الفقراء ، و
طمعاً أن يدخل اجلنة من أبواا الثمانية بإذن اهللا ، كما أخرب رسول 

ما اجتمعت هذه اخلصال يف رجل إال : ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، أسأل اهللا أن حيقق مراده ، ومث ) دخل اجلنة من أبواا الثمانية 

زي يف مدينة سيئون اختيار اهلدف وكان معسكراً لألمن املرك
احلضرمية ، وسبب اختيار هذا اهلدف هو شدة هذا اجلهاز على 
املسلمني وتسلطه وقمعه للشعب اليمين املسلم ، وشدته كذلك 
وحربه على جند اهللا ااهدين الساعني لتطبيق شرع اهللا يف األرض 
وطرد الغزاة واملرتدين من أرض اإلسالم وخاصة جزيرة اإلسالم 

ة خامت املرسلني ، والذي يعرف طبيعة البالد يعلم أن هذا ومهد رسال
اجلهاز هو الذي يتصدى لردود فعل املقهورين ضد ظلم وجور 
حكومة اليمن العميلة عليهم ، وكم قد قُتل على أيديهم من أبناء 
شعبنا املسكني ، وكذلك كان يسمع من إخوانه ااهدين شدة هذا 

سجون الطاغوت واملواجهات ضد اجلهاز على ااهدين وخاصة يف 
ااهدين ، ومت موافقة أبو دجانة على تنفيذ هذه العملية وكان ذلك 
قبيل موعد زفافه بيومني فقط ، فلله دره من رجل باع دنيانا الدنية مبا 
عند اهللا ، وما عند اهللا خري له وأبقى ، وملا رأى اهلدف ورأى احلواجز 

اه اليت رأى فيها أنه ينفذ عملية اإلمسنتية أمامه بكى متذكراً رؤي
استشهادية على موقع عليه حواجز إمسنتية وال جيد من أمل املوت إال 
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  :مقتطفات 
  :لشامي رمحه اهللا قال الشيخ أبو أنس ا

إذ {: يف غزوة األحزاب، بعد أن ذكر جميء األحزاب والقتال((
جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت 

هنالك ابتلي املؤمنون * القلوب احلناجر وتظنون باهللا الظنونا 
: ، مث ذكر اهللا املنافقني، مث قال بعد ذلك}وزلزلوا زلزاالً شديداً

  .}ان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنةلقد ك{

إنك كما جيب أن تصلي وتنام وتأكل وتتزوج، كما كان النيب 
عليه الصالة والسالم يفعل، جيب أيضاً أن جتاهد وأن اجر وأن 
تقاتل كما فعل عليه الصالة والسالم، إذا فعلت هذا فقد حققت 

  ! حقيقة اإلئتساء، وإال فأنت؛ العب

  يهدينا وأن يشرح صدرورنا وأن ينور قلوبنا، ونسأل اهللا تعاىل أن 
  

وهي تذكرة عامة ألهل اإلسالم،  -أيها اإلخوة الكرام  -ونذكّر 
بكلمة شيخ اإلسالم حني قدم التتار إىل أرض اإلسالم وكأنه 

  . يتحدث عن موقعتنا هذه عليه رمحة اهللا

: عندما قال يف رسالة وجهها إىل أهل الشام أيام غزو التتر
موا أصلحكم اهللا؛ أن من أعظم النعم على من أراد اهللا به علاو(

خرياً أن أحياه إىل هذا الوقت الذي جيدد اهللا فيه الدين وحيي فيه 
شعار املسلمني وأحوال املؤمنني وااهدين، حىت يكون شبيها 
بالسابقني األولني من املهاجرين واألنصار؛ فمن قام يف هذا الوقت 

رضي اهللا عنهم {هلم بإحسان الذين  بذلك كان من التابعني
ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها 

فينبغي للمؤمنني أن يشكروا اهللا تعاىل . }أبدا ذلك الفوز العظيم
على احملنة اليت يف حقيقتها منحة عظيمة كرمية من اهللا، وهذه الفتنة 

لو كان السابقون  - واهللا -اليت يف باطنها نعمة جسيمة، حىت 
كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي  -األولون من املهاجرين واألنصار 

حاضرين يف هذا الزمان؛ لكان من أفضل أعماهلم  -وغريهم 
  . جهاد هؤالء القوم ارمني

وال يفوت مثل هذه الغزاة إال من خسرت جتارته وسفه نفسه 
  ). وحرم حظاً عظيما من الدنيا واآلخرة

  من حماضرة للشيخ بعنوان اجلهاد كيف نفهمه وكيف منارسه مقتطفة

 

كمس القرصة ، كما أخرب الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم ، 
فلم يتردد رمحه اهللا أبداً ، وقام بتجهيز سيارته مع إخوانه بنفسه ، وقد 

يده ، فقال له قائده مداعباً سنؤجل جرح رمحه اهللا أثناء التجهيز يف 
ال ، سأقود : العملية حىت يتم شفائك ، فقال البطل أبو دجانه 

السيارة ولو بفمي ، فما هذه اهلمة العالية وما هذا الشوق العظيم 
للقاء اهللا ، ومن أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ، وبعد التجهيز الكامل 

غري مدبر بكل عزمية وإصرار ، ، ودع إخوانه وسار إىل هدفه مقبالً 
وعقر جواده عند املعسكر و أهريق دمه ومل يلتفت إىل الوراء مقبالً 
على ربه ، خملفاً وراءه دنيا النكد والشقاء ، فرمحه اهللا وأسكنه فسيح 
جناته ، وقد رأى قبل التنفيذ مبدة قصرية ، أنه بعد تنفيذه للعملية يأيت 

وريتني ، فوداعاً يا أبا دجانة أيها إىل أهله كاشفاً صدره ممسكاً حب
البطل ورزقك اهللا ما متنيت ، وأحلقنا بك على خري ، ومجعنا بك يف 

  .مستقر رمحته 
  واحلمد هللا رب العاملني
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 : اجلسدية  الطرق احلسيةُ: ثانيا

عندما نتكلم أو نكتب دائماً عن طرق العدو يف التعذيب واإليذاء 
ي لألخوة يف السجون ، ننبه املتلقي أن ال يفكر بالطريقة اجلسد

أعين أن ال تكون نفسيته ازامية ، فعندما يسمع ، السلبية وهي الترك 
ويعلم ذا األذى يركن ويترك هذا الطريق ، ولكننا نبني لك هذه 

  . الطرق لتهيئ نفسك ألشد الظروف وأسوأها 
عذاب يف الدنيا طريق إن الشدة واألذى وال: أخي على الطريق 

قال تعاىل . الصادقني من األنبياء ومن سار على جهم من املؤمنني 
) ٢( يفْتنونَ لَا وهم َآمنا يقُولُوا أَنْ يتركُوا أَنْ الناس أَحِسب) ١( آمل{

لَقَدا ونفَت ينالَّذ نم هِملقَب نلَمعفَلَي اللَّه ينالَّذ قُواصد نلَمعلَيو 
بِنيوحنن أيضاً نبني لك هذه الطرق  ،)  ٣- ١(سورة العنكبوت }  الْكَاذ

لكي تستأسد عند لقاِء أعداء اهللا وال تفكر بالتسليم والرتول على ذمة 
من ال يرقب يف املؤمنني إالً وال ذمة ، ولكي تعلم أن السجن فتنة ، 

  . من اإلستئسار  وأن القتلَ والقتال أشرف وأجنى لك
وهذه الطرق كثريةٌ ومتنوعةٌ وختتلف من سجن آلخر ولكنها تتفق 
كوا إما أن تكون موجهة إىل اجلهاز العصيب خاصة ، أو للجسد 

  . اخلارجي بشكل عام 
  : األساليب العصبية 

  . التسهري وحرمان النوم فترات طويلة . ١
   .التوقيف وعدم اجللوس حىت ايار األعصاب . ٢
  . التعليق باملعصم على الباب أو بوضعيات أخرى . ٣
وضع السجني يف غرف شديدة الربودة أو احلرارة كما حصلَ . ٤

  . لألخوة يف جوانتناموا 
أصوات ، موسيقي (( تشغيل مسجالت ذات أصوات عالية . ٥

  .. ) . مزعجة 
   .اإلضاءة املستمرة أو الظالم املستمر كما يف سجون الظالم . ٦

  : األساليب اجلسدية 
  . الضرب بالسوط والعصا والكيابل .١
  . الركل باأليدي واألقدام . ٢

  .. ) . األيدي أو الركبة أو الظهر عن طريق كرسي ( يلُ املفاصل . ٣
  . التعذيب بالصعقات الكهربائية . ٤
  . قلع األظافر ونتف شعر اللحية . ٥
  . التغريق باملاء . ٦
  . ة تضغط على األعضاء التناسلية استخدام كماش. ٧
أعرف عدداً من اإلخوة مورس عليهم هذه الطرق وثبتوا سنني حىت ((

فرج اهللا عنهم سواًء باهلروب أو باإلفراج عنهم وهم معنا اآلن 
  ))  يقارعون ويغيظون أعداء اهللا 

  األساليب املضادة ألساليب احملققني 
وحسب ، ضيته هذه األساليب تستخدم حسب حالة السجني وق

املراد منها هزمية ، ولكن مجيع هذه األساليب ، نفسية احملقق وتعامله 
احملقق معنوياً أو تقليل االعتراف على األقل وقطع أغلب اخليوط وهي 

  : كثرية وهذه منها 
حاول أن تضع دائماً يف رأسك قصة للطورائ قبل األسر : القصة 

)) حمبوكة (( ضعت قصة حبيث إذا قدر اهللا عليك األسر تكون قد و
وفائدة هذه القصة إما قطع اخليوط وعدم االعتراف املقنع أو عدم 

  . اإلدانة أصالً 
  : اختصار اإلجابات  

)) أو ال أدري  ،  أو ال، نعم (( وما أمجل اإلجابة دائماً بقولك 
  : ونستفيد من هذا األسلوب أمرين  

ليك أمور ال تريدها قطع اخليوط ألن االسترسال يف الكالم يفتح ع.١
  . وأسئلة من احملقق ال تتوقعها 

  . استفزاز احملقق وإخراجه عن طوره . ٢
  : اإلجابات غري دقيقة 

.... )) ، غري متأكد ، رمبا ، أعتقد ، تقريباً ، أظن (( كقولك 
  : ونستفيد من هذا ثالث فوائد 

  . التراجع عن بعض أقوالك إذا أردت .١
  . وعدم االرتياح يف التحقيق  الضبابية عند احملقق. ٢
  . االستفزاز وعدم التركيز . ٣
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  :  الكالم ببطء واالنتظار قبل اإلجابة
فمثالً عندما ، وهذا يساعدك يف التركيز ويدخل امللل على احملقق 

يستجوبك حمققَان أو أكثر وكلهم يسأل يف نفس الوقت يكون هذا 
على كم : (( تقول األسلوب من أنفع األساليب حبيث تنتظر قليل و

  .. )) . سؤال أجاوب أو من السائل فيكم 
للزيادة يف )) آآ ويعين يعين (( وأيضاً حاول أن تدخل يف كالم 

  . التأخري 
  : استفزاز احملقق 

أيضاً اخلروج عن ، بالكالم غري اجلارح فاألساليب السابقة تثري احملقق 
ه بسؤال موضوع التحقيق دائماً يثريه وكذلك الرد على سؤال

  . والضحك والتبسم البارد 
  : عدم املباالة 

دائماً احملقق ال يستخدم معك أسلوباً من األساليب إال ألنه يظن أنه 
فإنه سيتجه ال حمالة إىل أسلوب ، فإن أظهرت عدم املباالة ، يؤثر فيك 

آخر يرى فيه التأثري عليك وكذلك مع الضرب والتعذيب اجلسدي 
  . ة فسوف ينهار احملقق مباشرة فإن أظهرت عدم املباال

وهنا فائدة مجيلة أنك قد تظهر للمحقق أن أسلوباً ما يؤثَر فيك لكي 
  .يستخدمه معك مع أن هذا األسلوب ال يؤثر فيك أبداً 

وحاالت ، حالة السجني  وما قلنا أن هذه ألساليب على حسب
  : السجناء حسب القضايا تكون على ثالث أصناف 

وهو السجني الذي مل يثبت عليه أي إدانة أو يستطيع : املشتبه به .١
  . إبعاد الشبه عنه 

وهو السجني الذي ثبت عليه بعض اخليوط أو األعمال اليت تدينه . ٢
  . مع خفاء كثري من األعمال أو اخليوط أو القضايا 

وهو السجني الذي كشفت مجيع أوراقه ومل يبقى : املكشوف . ٣
  . شيء يريد أن خيفيه 

  : طرق واألساليب حسب كل حالة ال
مثالً يظهر أسلوب املتغايب أو أسلوب اخلوف والرهبة : فالنوع األول 

أو أسلوب الرباءة والعفوية ، أو غريه من األساليب ، املهم أن ال 
  . يظهر املواجهة واالصطدام 

عليه أن يظهر أنه متجاوب ويقر مبا ثبت عليه مع : والنوع الثاين 
وعند استخدام احملقق العنف معه ، الذي مل يثبت عليه إنكاره مجيع 

يلجأ إىل استخدام األساليب اليت زم احملقق نفسياً واليت ذكرت سابقاً 
 .  

والذي ثبت عليه كل شيء مع ثبوت األدلة : أما الصنف الثالث 
فهذا من األفضل له أن يكون أسلوبه حازماً قوياً ، القطعية اليت تدينه 

ويقر مبا فعله ويفتخر به ويتعامل مع احملقق بلهجة ، حملقق جريئاً على ا
  .قوية 

  : بعض املالحظات 
هذه األساليب اليت كتبتها أعرف كثرياً منها طبق على احملققني .١

وجنح سواًء يف بالد احلرمني أو اليمن أو غوانتناموا أو سجون الظالم 
  . وغريها 

ه فحاول أن تدرس نفسيته ال بد أن تعلم بأن احملقق بشر له نفسي. ٢
  . وحتاربه باألساليب السابقة 

ال تظن أن احملقق سيكون صديقاً أو عطوفاً عليك يوماً ما وكل ما .٣
  . يفعله اعلم أنه من أجل انتزاع االعترافات 

ما كتبناه من األساليب قد يقع لكن بشكل وقالب آخر وقد . ٤
يف األساليب ومبا أن يتطور ألن العدو دائماً حياول أن يطور وجيدد 

العدو يفعل ذلك فنحن أوىل بتطوير وابتكار األساليب املضادة وما 
  . هذه األساليب اليت كتبناها إال مفتاحاً لك فقط وأنت عليك الباقي 

  : اخلتام 
نسأل اهللا العظيم رب )) مدرسة يوسف (( يف ختام هذه السلسلة 

اين على طريق العرش العظيم أن تكون هذه السلسلة عوناً ألخو
كما أين أحيل األخوة القراء على قراءة قصة يوسف عليه ، اجلهاد 

_ رمحه اهللا _ السالم يف السجن مع تفسري الظالل لسيد قطب 
أمحد بن حنبل وشيخ (( وقراءة سري السلف الصاحل يف السجن 

  )) اإلسالم بن تيميه وغريهم 
ن يرزقنا الشهادة كما أنين أسأل اهللا أن يقيين وإياكم شر األسر وأ

  .. وإياكم يف سبيله وأن يرزقنا أعلى جنات الفردوس قولوا آمني 
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  .إىل أهل التمكني ومحاة امللة وجنود الطائفة املنصورة يف الصومال 
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

لى بعد ولكن السابقة إليكم وإن كانت ع يتلعلها قد وصلت رسال
  .كانت نصرة وحمبة أتعبد ا املوىل سبحانه 

  
لعل كلمايت تصل إليكم عرب هذا املنرب احلر ، الذي / إخواين األبطال 

ال ينتظر إذناً من طاغوت وال يكمم من قبل هيئة أو مؤسسة حكومية 
تغلقه مىت شاءت ، وال يعترف لظامل بطاعة يف معصية ، وال ميجد خائناً 

وال هو يبيع ويشتري عقيدته بطالع األرض ذهبا ، فهو ، مته لدينه وأ
  .الذي يقول ما يأمر به دينه وما متليه عليه عقيدته 

جزيتم خريا وبارك اهللا يف جهادكم ، فقد / أخوة التمكني واخلالفة 
أثبتم للعامل أنكم بصمودكم وإميانكم أقوى من احلديد وأشد من 

موائد اخلونة وال يدنس على الصعاب ، وأن دينكم ال يباع على 
بل صربمت على دينكم وجهادكم من ، طاولة املفاوضات مع الكفرة 

  .أول يوم 
  

  على عيب يكتم أو يذاع    ومل نعثر حبمد اهللا منكم
  

بعد أن حاص الناس يف امليدان وأخذوا ذات اليمني وذات الشمال  
وكثرت األهواء وزاد اللغط وضل من ضل وارتدت زعامات 

وبقيتم أنتم على احملجة البيضاء اليت ال يزيغ عنها ، قطت هامات وس
معكم راية أهل اإلسالم الصحيح اليت كانت مع مصعبٍ ، إال اهلالك 
وصالح يوم ، وسعد يوم القادسية ، وخالد يوم الريموك ، يوم أحد 

، وحممد الفاتح يف القسطنطينية ، ومع قطز يف عني جالوت ، حطني 
وعزام على ذرى ، ومروان يف محاه ، بل األخضر واملختار يف اجل

، وخطاب يف القوقاز ، وأيب مصعب يف بالد الرافدين ، اهلندكوش 
مل تسقط بكثرة ، وآدم عريو على أرضكم ، وداد اهللا يف خراسان 

الشهداء بل حيملها الالحق عن  السابق يف سلسلة من احلديد يهديها  
  .املصحف الشريف 

 يهولنكم كثرة اهلالكني وال تلتفتوا ملن تسلق على ال/ أيها اإلخوة 
ليقطف مثرة ضحى من أجلها احملبون وال تقفوا عن ، جهود املخلصني 

الصمود والصعود لكثرة املرجفني وعبث املغفلني الذين جروا حلاهم 
  .إىل تلك املائدة على طاولة املذلة خاسئني 

  
الشر والعناد ممن إنكم تردون عن دينكم بالسنان احملتلني وأهل 

وتدفعون يف حنور الضالني املضلني واالنتفاعيني ، حيملون السالح 
  .باحلجة والبيان 

  
وأنتم أقرب الناس جلزيرة اإلسالم ، وما بينكم وبينها إال نطفة من ماء 
والواجب أعظم يف حقكم ، ومعكم دولتكم فأنتم ظهورنا تقوون 

ن احلملة الصهيوصليبية الشوكة وتدفعون العدو ، فالبحر مليء بسف
اليت ما جاءت إال لنا يف جزيرة اإلسالم ولكم يف الصومال وليحكموا 
قبضتهم علينا وليعرقلونا عن نصرة إخواننا يف فلسطني ويقومون 
جبرميتهم النكراء اليت يعملون هلا ليل ار من هدم بيت املقدس وإقامة 

  .دولة اليهود املزعومة 
  

ون يف عجلة من أمرنا ونسابق الزمن ونصل كد إننا وأنتم ال بد أن نك
وال يقر لنا قرار حىت نفشل خمططام اللعينة ، النهار بتعب الليل 

  .وخنيب آماهلم 
  

إن املسلمني ملوا حكامهم وعلمائهم اخلونة ومل يعد هلم أمل فيهم ، 
وينتظرون اخلالص وأسباب النجاة منهم ، فقد فُضحوا وبان للناس 

أبنائهم ااهدين وعقدوا الرهان عليهم ، فهم يعلمون  احلق ، وهم مع
وإن ضلّل اإلعالم الكافر أن احلق ال يسترد إال بالقوة وخاصة شباب 
األمة واجليل اجلديد الذين يرون أفعالكم البيضاء فتجري يف عروقهم 

  .دماء التغيري فيندفعون إىل امليدان وخيتارون املعركة واحلرب 
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  :مقتطفات 
  

قال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا يف حماضرة بعنوان 
  :فسكفيكهم اهللا 

   :الثاين؛ نفاق طبعي أو خلقي
وأبرز أنواعه اجلنب والبخل وعدم الغرية على الدين، واملعضلة أن 

ناء، ويرفضون وصفهم بعدم الغرية، هؤالء يأبون االعتراف بأم جب
ويوجهون سهام النقد واللمز حنو املتمسكني باحلق، واصفني إياهم؛ 

  ". الذين ال يفهمون الواقع"أو " احلماسيني"وبـ " املتهورين"بـ 
وتارة يقولون؛ أنتم مع قلتكم : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

كما قال ! وقد غركم دينكم! وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو؟
إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هؤالء {: تعاىل

يمكح زِيزع فَإِنَّ اللّه لَى اللّهكَّلْ عوتن يمو مهينوتارة يقولون؛ }د ،
أنتم جمانني ال عقل لكم، تريدون أن لكوا أنفسكم والناس 

وألن اهللا تعاىل كتب على عباده . مه رمحه اهللا، انتهى كال!)معكم
ااهدين االمتحان، بإدالة الكفار عليهم قبل التمكني، فإنا على 
يقني؛ بأنا سنشهد اليوم الذي نرى فيه فريق النفاق املتسلق وقد 

أمل ! أمل نكن معكم؟"اضطر إىل إظهار نفاقه، وسيقول يومها للكفار؛ 
وقراطية وكنا شركاء لكم يف القضاء ندخل الربملان ورضينا بالدمي
خيرب تعاىل : (قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل!". على املتشددين والغرباء؟

عن املنافقني؛ أم يتربصون باملؤمنني دوائر السوء، مبعىن ينتظرون 
فَإِنْ كَانَ لَكُم {زوال دولتهم وظهور الكفرة عليهم وذهاب ملتهم، 

اللَّه نم ح{نصر وتأييد وظفر وغنيمة، ؛ أي }فَت كُنن قَالُوا أَلَم
كُمعم{ذه املقالة، ! ؟ أي يتوددون إىل املؤمنني} رِينلْكَافإِنْ كَانَ لو
يبصكما وقع يوم  -، أي إدالة على املؤمنني يف بعض األحيان }ن

ذْ قَالُوا أَلَم نستحوِ{ –أحد، فإن الرسل تبتلى مث تكون هلا العاقبة 
نِنيمؤالْم نم كُمعنمنو كُملَيأي ساعدناكم يف الباطل وما  ،}ع

فإم : (، إىل أن قال...)ألوناهم خباال وختذيال، حىت انتصرمت عليهم
كانوا يصانعون هؤالء وهؤالء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما 

  .، انتهى كالمه)ذاك إال لضعف إميام وقلة إيقام

 

  
  

  لدماء اليت مضتسالم على تلك ا
 تراق لكي تلقاك قانية محرا

  سالم على ذاك الشباب الذي انطوى
 فآثر دون اد أن يسكن القربا

  ومل يستشر يف رأيه غري نفسه
 ومل يرض إال قائم السيف صاحبا

  سأغسل عين العار بالسيف جالبا
 علي قضاء اهللا ما كان جالبا

  
اخلالفة وترجع احلقوق  مل يبق إال خطوة فقط ، وتقام/ أيها اإلخوة 

فاجتمعوا على قيادة ، وتنطلق الفتوحات ونصل روما ونقتسم أمواهلا 
وعرف عنها صدق ووضوح منهج ، مل تتفاوض ومل تضع السالح 

  . وسالمة معتقد ، فهي اليت جيب أن يكثر سوادها ويلتف حوهلا
فاهللا اهللا حافظوا على أمركم واحرصوا على جهادكم من سراق 

وحنن وأنتم على سفينة واحدة ونوصي ، لصوص اجلبهات اجلهود و
وادعوا جتار ، مجيع اإلخوة ومن استطاع أن يصل إليكم فليفعل 

املسلمني وأهل الطول منهم أن يدعموا حركة الشباب ااهدين يف 
فاحتسبوا عند ، الصومال وجيهزوا جيش العسرة ومن جهزه فله اجلنة 

  .فال تبخلوا باملال  اهللا ، فقد فاتكم اجلهاد بالنفس
نصركم اهللا وفتح على أيديكم البالد وقلوب العباد ومكن لنا ولكم 

  .يف األرض 
  )أيب بصري(ناصر عبدالكرمي الوحيشي .. أخوكم احملب 
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  :فات مقتط
  تقبله اهللا عبد اهللا عزام .الشيخ دوصية من 
  

 :يا معشر النساء

إياكن والترف، ألن الترف عدو اجلهاد والترف تلف للنفوس 
البشرية، واحذرن الكماليات واكتفني بالضروريات، وربني أبناءكن  
على اخلشونة والرجولة وعلى البطولة واجلهاد، لتكن بيوتكن عرينا  

 )].األسود(ألصل يف ا) [١(لألسود

وليس مزرعة  للدجاج الذي يسمن ليذحبه الطغاة، اغرسن يف 
أبنائكن حب اجلهاد وميادين الفروسية وساحات الوغى، وعشن 

مشاكل املسلمني وحاولن أن تكن يوما  يف األسبوع على األقل يف 
حياة تشبه حياة املهاجرين وااهدين، حيث اخلبز اجلاف وال يتعدى 

  .ات من الشاياإلدام، جرع
  

 

  .وبعد .... احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 

قسم باهللا نابنها وفلذة كبدها ، ف نوجه هذه الرسالة إىل كل أم فارقت
العظيم ما تركُوكن وهجروكن من قسوة قلب أو كراهية ، أو حب 
لدنيا أو مجع مال ، ولكنهم تركوكن ألجل إعالء كلمة اهللا تعاىل 

  .ونصرة نبيهم وحبيبهم حممد صلى اهللا عليه وسلم 

 ولقد تركوا األهل واألوطان واملال للجهاد يف سبيله تعاىل قال اهللا
 بِأَموالهِم اللَّه سبِيلِ في وجاهدوا وهاجروا َآمنوا الَّذين{ تعاىل 

فُِسهِمأَنو ظَمةً أَعجرد دنع اللَّه كأُولَئو مونَ هز٢٠التوبة } الْفَائ يا أم ، 
أترضني أن تكوين مانعةً إلبنكي عن طريق اجلنان ، وأنت ترين  املهاجر

سمعني أبناءك وإخوانك يقتلون ويشردون يف كل مكان ، وت
وأخواتك تك أعراضهن ، وبيت املقدس يهان واملصحف يداس ، يا 

  .أيرضيك هذا  املهاجر أم

 سلك أيرضيك أن أبناَءك يرون احلق ويسكتون ، فو اهللا إن ابنك
  .طريق احلق ، أَحييد عنه فماذا بعد احلق إال الظالل 
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هذا باختصار هو حال ، فاسدة ، مرجفةٌ ، مضللةٌ ، كاذبةٌ ، كعادا 
سواًء كانت مقروءةً أو ، الوسائل اإلعالمية الرمسية الفرعونية 

أو مرئيةً ، كعادا من وقت آلخر تبث كماً هائالً من ، مسموعةً 
األكاذيب واإلشاعات واالفتراءات واملغالطات اليت حتاول ا تزوير 

أو أقل األحوال ، وتشويه صورة الشمس املشرقة الساطعة ، احلقائق 
  .حجبها ولو بغربالٍ صغري 

  

والتربير ألفعاله ، الدافع األول هلا هو الدفاع عن الطاغوت ارم 
  .ولعل النموذج الفرعوين أوضح منوذج لذلك ، املشينة 

  

الناس  يقول فرعون الطاغوت املفسد ارم ضمن محلته املضللة على
 يبدلَ أَنْ أَخاف إِني ربه ولْيدع موسى أَقْتلْ ذَرونِي{كما قال تعاىل 

كُميند أَنْ أَو ظْهِري يضِ فالْأَر 
اد١(}   الْفَس(  

! غريب وعجيب واهللا  
فرعون املفسد ارم يتحدث 

وخيشى على ، عن الفساد 
الناس واألرض من نيب اهللا 

ويتهمه بأنه مفسد ،  موسى
 و يهيئ الرأي العام لتقبل خرب ، ويربر مطاردته ملوسى بذلك ، جمرم

قتله ملوسى على أنه جمرم مفسد ويستحق القتل والتشريد ، ويتمادى 
فرعون الطاغوت يف غيه ليعلن للناس عن سياسته اإلعالمية القمعية 

} الرشاد سبِيلَ إِلَّا أَهديكُم وما ىأَر ما إِلَّا أُرِيكُم ما{يقول اهللا تعاىل 
إىل آخر تلك التصرحيات ضمن محلته اإلعالمية على موسى ومن ، ) ٢(

  .معه من الفئة املؤمنة 

  

وهذه هي الطرق الساذجة ، هذا هو األسلوب الفرعوين املستهلك 
القدمية ، هو أسلوب مستهلك ألنه عفى عليه الزمن واستخدم 

كهلرمني على مر تاريخ الصراع بني احلق  واستمن كل الطواغيت ا
أن الزبد يذهب جفاًء وأن ما ينفع الناس : (واحلقيقة الثابتة ، والباطل 

وأن املصري احملتوم هلذا األسلوب هو الفشل ، ) ميكث يف األرض
  .الذريع 

وتعارض احلقائق ، ألا تستخف بالعقل ، وهي طرق ساذجة 
إذ كيف للناس أن تصدق أن موسى مفسد وخمرب ، والبديهيات 

كيف والذي وجه التهمة ملوسى هو فرعون أبو اإلجرام ومعلم ، جمرم 
  !! .الفساد 

  

لعل الطواغيت يف الوقت احلاضر مل يستفيدوا من جتربة فرعون 
لقد حرصوا على تطبيق نفس األساليب ، اإلعالمية بشكل جيد 

لكن ما فام هو االتعاظ مبصري  ،واستخدام نفس الطرق الفرعونية 
، املشروع الفرعوين عامة 

ومصري التجربة اإلعالمية 
لقد غرق ، الفرعونية خاصة 

فرعون وغرقت معه تصارحيه 
وجنا ، الكاذبة ومحلته املضللة 
  .موسى والثلة املؤمنة معه 

  

، الفرعوين أن يزوِر الوقائع " السعودي"يف هذه األيام حياول اإلعالم 
لكن هيهات هيهات ، وأن يضحك على الذقون ، ن يشوه احلقائق وأ

و ، و احلقيقة ال متحى ولو طال الزمن ، فاحلق ال يدحض بالباطل 
  .غرباهلم صغري مهترىء لن حيجب الشمس املشرقة 
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كيف ميكن للناس أن تصدق أن حكومةَ آل سعود و حكومة األسود 
وأا تسعى ، خري لألمة هي ، العنسي وغريها من األنظمة الفرعونية 

  .وأا حريصة على ثروات األمة ومقدراا ، لنصرة الدين 

 املخالف رع الطاغوتحكُم وتتحاكم إىل شكيف وهذه األنظمة ت
كيف وهذه ، وحتارب الدين بكل الوسائل والطرق  ، لشرع اهللا 

ني من األنظمة تتواطأُ بل وتتعاون تعاوناً مباشرا مع أعداء األمة الصليب
أمريكيني وبريطانيني ضد املسلمني املستضعفني يف العراق وأفغانستان 

كيف واألنظمة اخلليجية املاكرة أباحت جزيرة حممد صلى اهللا عليه ، 
بل ، وخيططون وميكرون ، وسلم للصليبني يسرحون وميرحون 

و ضعفاء ، ويقلعون بطائرام اليت حتمل املوت والدمار ألطفال بغداد 
كيف والطائرات املسرية بدون ، بدون حسيب وال رقيب ،  قندهار

طيار حتلق يف مساء مين اإلميان 
واحلكمة لتقتل وتدمر من 
تشاء ومىت تشاء وكيف تشاء 

وما قتل الشيخ أيب علي ، 
كيف ، احلارثي عنا ببعيد 

والدين ميتهن وحيرف ومييع يف 
حوار األديان ليكون ديناً 
ممسوخاً مساوياً لليهودية 

كيف والسجون تعج بالعلماء ، بل وللهندوسية والبوذية ، النصرانية و
بدون أي مة سوى حب ، والشباب الغيورين ااهدين ، الصادقني 

كيف لنا أن نصدق بعد هذا ، الدين والدفاع عنه واجلهاد يف سبيله 
الكم اهلائل من الفضائح والفظائع أن هذه األنظمة هي خري لنا وأن 

  .م  خملصني لدينهم و شعومهؤالء احلكا

  

، ويف املقابل كيف للناس أن تصدق أن ااهدين النافرين يف سبيل اهللا 
الذين ، وسد العقيدة املنيع ، درع الدين ، املدافعني عن حياض الدين 
واألعراض ، وألجل احلرمات املنتهكة ، طلقوا احلياة ألجل الدين 

، الذين قهروا الروس ،  وأسود الشرى، أبطال الوغى ، املغتصبة 
كيف للناس أن ، وسحلوا األمريكيني وحنروهم ، وهزموا الصرب 

كيف هلا أن تصدق أم تكفرييون ، خمربون " ضالون"تصدق أم 
إذاً فعن من جياهدون  وعن ! يكفرون املسلمني ويستحلون دمائهم ؟

كما " شعوب كافرة"وملاذا جياهدون ويدافعون عن ! من يدافعون ؟
  ! عم امللبسون الكاذبون ؟يز

  

إن الشعوب املسلمة ال ميكن أن تصدق هذا الكذب الواضح و 
فقد مضى الزمن الذي يغرر فيه باألمة ويضحك فيه عليها ، الصريح 

إن األمة ، إن األمة ترى بكل وضوح عمالة العمالء وبطش الظاملني ، 
اين وإا يف مقابل ذلك كله تع، تتجرع األآلم وتقاسى املآسي 

إن ااهدين ، وتلمس صدقهم وحسن نواياهم ، بطوالت ااهدين 
أثبتوا للناس أم أصحاب املشروع احليوي الذي يتعامل مع قضايا 

واحلق ال يعود ، فالظلم ال يدفع إال باجلهاد ، األمة التعامل الصحيح 
  .وال يفل احلديد إال احلديد ، إال بالتضحيات 

نية مل حترك ساكناً ومل تنطق ببنت شفة وهي إن هذه األنظمة الفرعو
إا مل تنطق ألا ال متلك حىت حق ، ترى القنابل تدك إخواننا يف غزة 

إا مل تتحرك ألا ما وضعت إال لقهر الشعوب وإيقاف ، الكالم 
ويف املقابل ترى األمة بطوالت ، حراكهم اإلجيايب جتاه قضايا األمة 

تراهم وهم ، ون صروح الكفر والظلم االستشهاديني الذين يدك
يتمنطقون باألحزمة الناسفة 

وليبيدوا ، لينسفوا الظلم 
مضحني بكل ما ، االستبداد 
ليثبتوا للكون ، ميلكون 
م أصحاب مبدئ والناس أ

وعقيدة تستحق البذل  
  .والعطاء 

  

، حىت يرفع الظلم ، نعم هم كذلك وسيستمرون على هذا احلال 
ويحكم شرع اهللا يف ، وتعود العزة ، خيرج األسري و، ويفك العاين 

  .وما ذلك على اهللا بعزيز ، املعمورة 

  

، ولن يكسبوا املعركة ، ويف املقابل سيباد العمالء والفراعنة 
 أمواجه وبالضرورة سيغرق معهم إعالمهم الكاذب يف حبر احلقِ وحتت

وسيعلم الذين ، ذ ليحق اهللا احلق وميحق الباطل بأمره الناف، اهلادرة 
  .ظلموا أي منقلب ينقلبون 

_________________________  
  ٢٦- غافر  - ١

  ٢٩- غافر  - ٢
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  :املشاركة االوىل  
  ؟ملاذا احلكومة السعودية تطاردنا

 الرمحن الراشد بن عبد بقلم حممد

هللا على نعمه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصالة والسالم  احلمد
شريك  اهللا وحده ال حىت يعبد ني يدي الساعةعلى من بعث بالسيف ب

  : يوم الدين وبعد إىلله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

يف الوقت الذي يشن فيه اليهود أبشع احلروب ويرتكبوا أفضع اازر 
القتال  وبني أهل،  وامرأةيفرق بني طفل  بالقصف اإلجرامي الذي ال

أعال درجاته حلماية اليهود  إىلويف وقت يصل فيه الدعم  األمريكي ، 
فيه اإلدارة األمريكية إىل أسوأ أزمة مالية  ومساندم ويف وقت  تصل

  . متر ا

يف هذه الظروف العصيبة تتكفل احلكومة السعودية حبماية اليهود من 
وض للقصاص ، يف غزة  كل من سعى ويسعى لنصرة أهله وإخوانه

اية كل املصاحل اليت تعجل وكذلك مح ، العادل من كل معتد لئيم
 االقتصاد األمريكي الداعم األول لليهود واملمول الرئيس بايار

بل ومحلت احلكومة السعودية  ، للحرب على العراق وأفغانستان
ويسعى للدفاع عن ، كل من يهدد أمنها  ةمبطاردالعبء عن أمريكا 

 يبيةوآذت كل من حترك للقصاص من احلملة الصهيوصل،  دينه وأمته
.  

العراق  ومل تتوقف مبطاردة ااهدين يف الداخل بل الحقتهم حىت يف
كل هذا للقضاء على كل من يسعى للمساس بأمن  ، وأفغانستان

كلمة  إلعالءبل ومل تقم مجاعه جتاهد  ، املعبود إهلاهموأمريكا  إسرائيل
املسارعني  أولسعود من  آلكومة حوكانت  إالرض أ أياهللا يف 
وألجل القضاء على الطليعة ااهدة اليت  ،وأهله  لى اجلهادللقضاء ع

تسعى لدفع الصائل والذود عن حياض الدين وممتلكات األمة حىت 
 العزةيقول رب  ، ويقتص من عباد الصليب،  بوسليعود احلق امل

 إِن دينِكُم عن يردوكُم حتى يقَاتلُونكُم يزالُونَ ولَا {واجلالل 
وما خرجنا من ديارنا إىل أفغانستان والعراق إال من أجل ، } استطَاعوا

اليت من أجلها ، املسلمني  إعالء كلمة اهللا ونصرة املستضعفني من
وسخروا إعالمهم  ، عادانا وحاربنا طواغيت احلكومة السعودية

وسعوا على لسان أبواقهم ، األمة عن نصرتنا لصد  املسلمني وأموال
بل وحرفوا النصوص ألجل ،  إىل تشويه منهجنا وطريقناوعمالئهم 

  . ذلك فحسبنا اهللا عليهم ونعم الوكيل

 ال(ولكن حسبنا قول حبيبنا حممد عليه الصالة والسالم حني قال 
من  يضرهم من خذهلم وال احلق ال من أميت يقاتلون على طائفةتزال 

ا القضاء ولن يستطيعو،  )خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك
وما تزايد أعداد ، على اجلهاد وأهله مادامت السموات واألرض 

والشهداء يف العراق وأفغانستان إال دليل على فشل  االستشهاديني
املطلوبني  أعدادوكذلك تزايد  ، احلكومة يف صد الناس عن سبيل اهللا

 نيمخسه ومثان إىل اآلنمن تسعة عشر لتصل السعودية  للحكومة
حاشي كثرة تبتهمة اجلهاد لت كل املطلوبني هلاعن مل تعلن بل ، جماهدا

 أاكانت تدعي  ، وإذا وحماوله لستر عجزها املكشوف ، املطلوبني
وانظروا األخرية ،  القائمةخرجت هذه  أينقضت على ااهدين فمن 

 آخرينويتحفظون على  أناسويف كل يوم يعتقلون  األسرى إلعداد
 يطفؤا أنومل ولن يستطيعوا ،  ألفا عشر ةبضع إىل أسراناليصل عدد 

ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره أالمه ، جذوة اجلهاد يف قلوب 
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وهكذا سنة اهللا يف عباده ليميز اخلبيث من الطيب وجيعل ،  الكافرون
فنصر  اإلسالمأمة ا ي ، فابشري اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعا

فيا أبناء األمة انصروا  ، للمتقني والعاقبةدول  واأليام حمالة اهللا آت ال
دينكم وأمتكم وذودوا عن أعراضكم وأموالكم فقد متاد الطغاة يف 

واصربوا ،  املسؤوليةفأبرئوا ذممكم من  اإلسالموتنكيل أهل  حرب
فما نيل اخللود مبستطاع وموت كرمي خري من عيش  يف جمال املوت

ذنبنا إال أننا خرجنا للجهاد  وما ذليل وغربة وعناء خري من أسر وبالء
  . يف سبيل اهللا

  اـجين حرامـا واهللا مل نـأم

نا حب اجلالدـبـن ذنـكـول  

  طغت يف األرض أمريكا علينا

ادـل يف الوهـا كي نقاتـفقمن  

  

ونقول ألمة اإلسالم أنه مهما كثر املتراجعون ونكص الناكصون فأن 
هدينا ولن نقنع حىت ذلك لن يؤثر يف مسرينا شيئا ، فنور الوحيني ي

حيكم شرع اهللا يف أرضه وينتشر العدل حتت مظلة اإلسالم أو نلحق 
بأسالفنا ممن قضى حنبه على هذا الطريق وسنصابر حىت حيكم اهللا بيننا 

 إِلَّا بِنا تربصونَ هلْ قُلْ{وبني عدونا وهو خري احلاكمني ، قال تعاىل 
 عنده من بِعذَابٍ اللَّه يصيبكُم أَنْ بِكُم تربصن ونحن الْحسنيينِ إِحدى
ا أَويندوا بِأَيصبرا فَتإِن كُمعونَ مصبرت٥٢(التوبه .}م(  

نسأل ،  هلم لعلهم ينتهون أميانال  إم فقاتلوا أئمة الكفر أقول وأخريا
 ، راض عنا لقاه وهواهللا أن جيعلنا من أنصار دينه وأن يثبتنا حىت ن

،  جيعل من مجامجنا سلما لعز دينه ونسأله أن ينصر عباده أنونسأله 
جدير واهللا غالب  وباإلجابة ااهدين يف كل مكان إنه على ذلك قدير

  . يعلمون على أمره ولكن أكثر الناس ال

  

  

  

  : املشاركة الثانية

  .ويف غزة خاصة ، إىل أهلي يف فلسطني عامة 
ومن مث قصفكم واستهدافكم ، عت خرب حشد اليهود لكم إين ملا مس 

ضاقت علي األرض ، ومللت احلياة وذرفت عيين الدموع ، أمسع 
أخباركم وما أنتم فيه فال أستطيع عمل أي شيء لنصرتكم وال حىت 

  كيف الوصول إليكم
لقد حاصركم الطواغيت ، وقاموا بقتلكم ،  وسجن من أراد 

تضييع قضيتكم بتخدير الشعوب املسلمة نصرتكم والدفاع عنكم ،  و
اليت ثارت من أجلكم وتأملت ملا رأته حيصل لكم ، فحسبنا اهللا ونعمة 

  .الوكيل 
وأقبل رأس ، ألمسح على رأس اليتيم ، إن أمنييت هي الوصول لكم 

  .أمي كبرية السن  وكذلك أيب الشيخ الرحيم 
الء اليهود بقتل هؤ، وقبل هذا كله أشفي صدري وصدر قوم مؤمنني 

  .والنيل من كل خوان دفني ، املالعني 
فإما أن  أصلكم أو يسيل ، قد عزمت أن أنصركم ، فيا أهلي يف غزة 

  .دمي وتتناثر أشالئي يف سبيل اهللا من أجلكم والذود عنكم 
  .فواهللا إن غدا لناظره قريب ، وإن غريي ممن عزم كثري كثري 

  .ىل ونعم النصري وأملي يف اهللا كبري هو موالي نعم املو
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 
  :املشاركة الثالثة 

  بقلم الرباء النجدي ........لبيك أبا بصري 

  لبيك يا داعي اجلهاد يف جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

على املوت يف سبيل اهللا نبايعك ولن نتأخر دقيقة واحده يف الوصول 
يف اهللا وأخوات عشقوا الشهادة يف ، وأبشرك أن يل إخوان  إليك

  . إليكمجزيرة العرب ، ويسألون من اهللا أن ييسر هلم الطريق 

العمليات االستشهادية أمسا أمنيام ، فاضرب بنا أمرينا الغايل كل 
طاغوت مرتد أو صلييب حاقد ، فواهللا إنا قد عفنا حياة الذل يف 

ناته ، اسأل اهللا أن يريك منا أوطاننا ، وأشتقنا للقاء اهللا تعاىل والفوز جب
  .ما يرضى به عنا ، ويثلج به صدرك ، ويغيض به أعداء ملتنا 
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   دجانة املهاجر وأب/ األخ 
جزاك اهللا خري على نصائحك واقتراحاتك ونسأل اهللا أن يعيننا على 

  .اجلهاد يف سبيله وإقامة دولة اخلالفة 
  خطاب املهاجر/ األخ 

حذر منها ، امنه  كفهو ال يعمل وأي رسالة تأتيبالنسبة للربيد القدمي 
ال عن طريق الة ، ونسأل اهللا أن إ وحنن ال نرد على أي رسالة

  .حيفظنا وإياك وأن يصرف عنا السوء 
  محزنا/ معاذ من بالد احلرمني  أبو/  ةوخاإل

نسأل اهللا أن ييسر لك طريق للجهاد ، ونوصيك باإلحلاح على اهللا 
ق ن طربالدعاء والبحث ع

يوصلك إىل ااهدين عرب 
كثر واحلمد  وهممن دليل آ

  .هللا 
أبو حممد يف / رقيب أول ال

   األمنيةالدوريات 
النائب  اأجاب عليه رسالتك

  : )أبو سفيان األزدي(العام 
اعلم وفقك اهللا للحق 

كفرت باهللا وحاربت دينه وأولياءه وقد  ة السلوليةواهلدى أن احلكوم
وحتكيم  ة للصليبنيعليم من مواالة ونصر اهللا ارتكبت نواقض ما ا

غري ما أنزل اهللا فأنصارها الذين معها يأخذون حكمهم ، فقتلهم من 
إىل اهللا سبحانه ، واعلم أن مناصرم والعمل يف دوائرهم  ةالدين وقرب

العسكرية من نواقض ملة أبينا إبراهيم وأما قتالنا يف أرض احلرمني 
لقتال خاصة ، كاملباحث والطوارئ وأما غريهم فهو لكل من باشرنا با

 افإن مل يباشروا  بالقتال فأننا ال نستهدفهم ما مل يناصروهم أو يناصرو
فنقول اتقي اهللا يف دينك فإنه ال جيوز لك  لك ةبالنسبالصليب ، وأما 

البقاء يف هذا العمل واعلم أن اهللا هو الرزاق العليم ،وأبلغ إخوانك 
أن ال يقاتلوننا أن عليهم أن يتقوا اهللا والسيما  الذين اقسموا معك

وأنتم قد بادرمت بشي أفضل من غريكم من اجلنود وحىت يتقبل اهللا 
منكم فعليكم أن خترجوا من هذه الوظائف اخلبيثة اليت تؤدي إىل 
الكفر مبواالة الصليب وعمالئهم فهذا هو الذي عليكم أن أردمت احلق 

وا يف سبيله حىت حيكم شرع اهللا فلن يتم فانفروا يف سبيل اهللا وجاهد
  األمن إال بإقامة شرع اهللا

 الْأَمن لَهم أُولَئك بِظُلْمٍ إِميانهم يلْبِسوا ولَم َآمنوا الَّذين{قال تعاىل 
مهونَ ودتها اهللا ونسأل اهللا لنا } م فهذه نصيحتنا لكم اليت نقابل

  .ولكم العافية والسالمة 
  أبو أنس الغزاوي  من فلسطني/ األخ 

جزآك اهللا ألف خري على نصائحك ، أما عن إصدارات مؤسسة 
املالحم فهي تنشر عن طريق مؤسسة الفجر واألخوة يف مؤسسة 
الفجر يقومون مشكورين جبهد كبري يف نشر املادة اإلعالمية بصيغ 

  .متعددة 
اجلهاد  اجلواب على صاحب السؤال الذي يسأل عن تعدد ساحات

  أو هناك أولوية ؟ ةوكثرت اجلبهات فهل للمهاجر اخلري
على خري أخي الفاضل جزآك اهللا 

تواصلك ونصائحك واجلواب 
  يف صفحة الفتاوى

  خطاب املهاجر/ األخ 
مل تصل رسائل غري هذه الرسالة 

  .وكذلك املفتاح العام 
  ناصر إسالم / األخ 

نشكرك على ما كتبت لنا يف 
  شأن العلماء 

  اهلزبر اليمين / ألخ ا
بالنسبة للمدعو أبو أسامه الذي تكلم يف صحيفة الوسط اليمنية باسم 
تنظيم القاعدة فهو ال ميت للتنظيم بأي صله وأي شي مامل يصدر عن 

  .مؤسسة املالحم أو تؤكد على صحته فال ميثلنا
  "أبو الرباء اليمين"األخ حممد بن مسلمة األنصاري 

قترحات وبعضها قد مت احلديث عنها يف جزآك اهللا خري على امل
ن شاء اهللا إإصدارات املالحم املرئية والصوتية واملقروءة وبعضها 

  .سوف تأخذ بعني االعتبار 
   )ي.ن(األخ 

جزآك اهللا خري على معلوماتك وحرصك ، ونسأل اهللا أن ينصرنا على 
  .أعداء الدين وامللة وال تبخل على إخوانك كذا معلومات 
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