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ربيع األمة خريف الطغاة
ربيُع الثوراِت الذي أزهرت فيه أزاهرُي احلرية، وهبت فيه نسماُت العزة، هو خريُف احلكومات، 
الذي تس���اقطت فيه ورقاُت الطغاِة اليابس���ِة البائس���ة، وأش���رقت نهايُة الظلِم واالس���تبداِد، 

والفضُل هلل.

وهاهو صدى دعواِت اجملاهديَن يدوي يف أرجاِء العامِل املسلم.. 

كيف ال وهم أبناُء األمِة الذين ما فتئوا من قديٍم يدعوَن الش���عوَب املس���لمَة للتحرِر من الظلِم 
والتخلِص من الطغاِة احلاكمنَي بغرِي ما أنزَل اهلُل، املستعبديَن للشعوِب، والسارقنَي لثرواِتها، 
القاهريَن ألحراِرها، واملالئنَي الس���جوَن باملوحديَن الذيَن ما كاَن هلم من جرٍم إال أن آمنوا باهلِل 

العزيِز احلميِد.

وهاه���ُم اجملاهدوَن األحراُر، يواصلون اليوَم رس���التهم ألمتهم العزي���زِة بدعوِتها إىل أن تكوَن 
ثورُتها يف سبيِل اهلِل، ويف سبيِل تطبيِق شرِع اهلِل ورفِع رايِة ال إلَه إال اهلُل.. كي ال تعوَد األمُة 
إىل النفِق املظلِم نفِسه الذي ختوُض املعركَة اآلَن للخروِج منه، وكي ال تقَع الثمرُة يف يِد َمن 

ال خيتلفوَن عن الغابريَن سوى يف األمساِء والصوِر.

اإلس���اُم ديُن الكرامِة اإلنسانيِة، وديُن املس���اواِة، وديُن كفالِة احلقوِق، وديُن احلياِة الطيبِة، 
وديُن العدِل، وحماربِة الفساِد واحملاباِة والظلِم.

دورك يا شاخمُة اليوَم كبرٌي، يف تبصرِي أمتنا الغالية بأن اخلرَي كّل اخلرِي يف رفِع رايِة اإلساِم، 
وحتكيِم شرِع اهلل، ونبِذ كل السبِل اليت توقُع يف الوحِل من دميقراطيٍة غربيٍة وعلمانيٍة كفرية؛ 

لتكوَن كلمُة اهلِل هي العليا ويكون الديُن هلل.

                ولينتهي فصل الثوراِت بإشراقِة مشِس اخلافِة اإلساميِة الزاهرة.

واحلمد هلل رب العاملني



45 45

تفجير انتحاري وقع ضحيته أبرياء!
تفجير إرهابي في مجمع سكني!

تفجيرات في األسواق راح ضحيتها العشرات!!
أخبار صارت مألوفة ومكررة دائًما في النشرات اإلخبارية ..

فمن هو الجاني الحقيقي؟ ومن هو المتهم؟

إن الحرب التي يخوضها العدو ضد املسلمين ليست 
ح��رًب��ا عسكرية وس��ي��اس��ي��ة ف��ح��س��ب، ب��ل ه��ي ف��ي مقام 
رئيس حرب إعالمية تقوم على نشر الكذب والتضليل 
واستخدام وسائل الحرب النفسية بغرض التخذيل 

واإلرجاف وبث الفرقة والهزيمة املعنوية.

ف���ف���ي ال����وق����ت ال�������ذي ي����ب����ذل ف���ي���ه امل����ج����اه����دون الغالي 
والنفيس، والدم واألرواح في سبيل دحر املحتل ورفع 
راية الجهاد ونصرة أمة اإلسالم.. في هذا الوقت الذي 
تقوم فيه الثلة املؤمنة جاهدة لبناء صرح املجد ألمة 
اإلسالم..  تضرب العديد من وسائل اإلعالم العميلة 
ب���م���ع���ول ال����ه����دم ل���ل���ت���ف���رب���ق ب���ي�������ن ال���ش���ع���وب وطليعتها 
املجاهدة؛ وبث الكذب واألراجيف حول املجاهدين 

وعملياتهم ونضالهم ضد األعداء.

إن ال����ع����دي����د م����ن ال����وس����ائ����ل اإلع����الم����ي����ة ق����د تواطأت 
وتعاونت مع العدو عن رضا - مضحية بمصداقيتها- 
ف��ص��ارت آالت دع��اي��ة ف��ي ي��د الصليبيين والحكومات 

والجيوش العميلة املتحالفة معهم.

جاء في مقال للمحامي والباحث الفلسطيني : فاضل 
ب���ش���ن���اق - رح���م���ه هللا - ب���ع���ن���وان: »رس����ال����ة السيارات 

امل���ف���خ���خ���ة«: إن »م�����ا ي���ج���ري ف����ي ال����ع����راق م����ن عمليات 
إره���اب���ي���ة م��ن��ظ��م��ة ودق���ي���ق���ة ت��ن��ف��ذه��ا ق�����وات االحتالل 
األم��ري��ك��ي��ة وال��ب��ري��ط��ان��ي��ة والصهيونية وم���ا ب���ات يعرف 
 تختلط 

ً
بقوى التحالف، وبشكل يجعل امل��رء حيرانا

عليه األم���ور فيصبح غير ق��ادر على التمييز بين عمل 
 أن وس��ائ��ل اإلعالم 

ً
امل��ق��اوم��ة وع��م��ل امل��ح��ت��ل، خ��اص��ة

امل��خ��ت��ل��ف��ة ن��ج��ده��ا ت��ب��ث األن���ب���اء وت��ن��ق��ل األح�����داث التي 
ت���ج���ري ف���ي ال����ع����راق وت���س���وق ل��ه��ا دون أن ت��ت��ح��ق��ق من 
 وم�����دى ص��دق��ه��ا ث���ان���ي���ا، ف��ت��ن��ق��ل��ب هذه 

ً
م���ص���دره���ا أوال

القنوات وال��وك��االت اإلخبارية بوقا رخيصا لالحتالل 
وأعوانه، وإن ما يجري في األيام األخي�رة من موجات 

التفجير والسيارات املفخخة التي حصدت خالل أيام 
قليلة أكثر من 500 شخص وجرحت أكثر من 2000، 
ل���م ن��س��م��ع م���ن وس���ائ���ل اإلع�����الم ال��ع��رب��ي��ة س���وى عبارة 
ان��ف��ج��ار س���ي���ارة م��ف��خ��خ��ة ي��ق��وده��ا ان���ت���ح���اري، دون أن 
 
ً
 خاصا

ً
نسمع من أي قناة إخبارية أنها أجرت تحقيقا

حول طبيعة هذه التفجيرات ومن يقف وراءها، وما 
هي عالقة املقاومة العراقية بها«.

»ولم تكتِف هذه املؤسسات اإلعالمية غير األخالقية 
وغير املحايدة بتشويهها السافر لسمعة املجاهدين، 
فقد تواطأت مع األنظمة إلخفاء الخسائر الحقيقية 

التي يتكبدها عمالء الصليبيين..«)1(

»ول����ك����ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ال���ت���ي ال ت��ك��ش��ف��ه��ا وس����ائ����ل اإلع�����الم 
العميلة ه��ي أن امل��ج��اه��دي��ن ق��د اس��ت��ن��ك��روا وم���ا زالوا 
ي��س��ت��ن��ك��رون ج��م��ي��ع ال��ه��ج��م��ات ال���ت���ي ت��ق��ت��ل املسلمين 
األبرياء وتصيبه في أسواقهم ومساجدهم وشوارعهم 

ومدارسهم وبيوتهم«.)2(

1- الش��يخ آدم يحي��ى - كلم��ة: اجملاه��دون ال يس��تهدفون 
املسلمني، الصادرة عن مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي.

2- املصدر السابق.

ي������ق������ول ال�����ش�����ي�����خ امل������ج������اه������د جمال 
إبراهيم -رحمه هللا:

»وأم����ا أن م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ف��ج��ي��رات في 
أس��������واق امل���س���ل���م���ي���ن ب����اط����ل وفساد 
وظلم وعدوان وخروج عن شريعة 
اإلس���������الم، ف���ظ���اه���ر ج�������دا، ومعلوم 
عند جميع العلماء بل عند جميع 
امل��س��ل��م��ي��ن، ف��إن��ه��ا ت��س��ت��ه��دف امل��س��ل��م��ي��ن املعصومين، 
وتسفك دم��اءه��م التي حرمها هللا، وق��د وق��ع بها قتل 
ال����ع����ش����رات م��ن��ه��م وج������رح ال����ع����ش����رات ك����ذل����ك، وتدمير 
�ش����يء غ��ي�����ر خ���اف كبي�ر م��ن أم����الك امل��س��ل��م��ي��ن وأضرار 
وأذى ومعلوم من دين اإلس��الم بالضرورة تحريم دم 
امل��س��ل��م، وم���ع���روف ت��ش��دي��د ال��ش��ري��ع��ة امل��ط��ه��رة فيه، 
وتعظيمها ألمره، وأنه من أكبر الكبائر، بعد اإلشر اك 

باهلل تعالى« .

ف���ال���ذي ي��ق��وم ب��م��ث��ل ه���ذه األع���م���ال ه���و ج��ي��ش املحتل 
ومن يعاونه من عمالء وجواسيس..

لكن وسائل اإلعالم  الخبيثة تسعى إلقناع الشعوب 
امل���س���ل���م���ة ب������أن »امل����ج����اه����دي����ن أن���ف���س���ه���م ال�����ذي�����ن شهد 
وش��اه��د ال��ج��م��ي��ع أن��ه��م ي���ق���درون ب��ف��ض��ل هللا سبحانه 
وتعالى على تنفيذ الهجمات في عمق مقرات األجهزة 
االس���ت���خ���ب���ارات���ي���ة وامل����ؤس����س����ات ال���ع���س���ك���ري���ة التابعة 
ألنظمة الردة ويقدرون على التسلل إلى داخل مساكن 
وم��ك��ات��ب داع��م��ي ت��ل��ك األن��ظ��م��ة م��ن ك��ف��ار أج��ان��ب؛ قد 
���ا ج���دي���دة تناسبهم 

ً
أص��ب��ح��وا ف��ج��أة ال ي���ج���دون أه���داف

فاضطروا إلى التفجير على املسلمين األبرياء من تجار 
ومتسوقين ومتجولين، وإل��ى قتل وج��رح رج��ال ونساء 
وأط��ف��ال ع��ّزل ب��ال رحمة وال اح��ت��رام ل��أخ��الق واملبادئ 

وأحكام هللا!«)3(

وق����د ب���ات���ت ه����ذه ال��ح��ق��ي��ق��ة ال ت��خ��ف��ى إال ع��ل��ى القليل 
 م���م���ن ان���ط���ل���ت ع���ل���ي���ه���م ل���ع���ب���ة ال���خ���دي���ع���ة اإلعالمية.. 
فما زالوا منخدعين بالكذب والتلبيس اإلعالمي، وال 

يفرقون بين امللفق والحقيقي من األخبار. 

وقد كشف مجندون عراقيون أسراًرا تفضح جرائم 
االحتالل األمريكي بحق املدنيين في العراق..

3- املصدر السابق.

سارة عدنان
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وبينوا أن قوات االحتالل األمريكية لديها فرق لتنفيذ 
»م����ه����ام ق����������ذرة«، وه������ي خ���ل���ي���ط م����ن ع���راق���ي���ي���ن وجنود 
أمريكيين وأج��ان��ب، من الفرق األمنية التي تنتشر في 
ب��غ��داد وغيرها م��ن امل��دن العراقية، وال تقتصر مهام 
ه����ذه ال���ف���رق ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ االغ���ت���ي���االت ب���ل إن البعض 
م��ن��ه��ا م��خ��ت��ص ب��وض��ع ال��ع��ب��وات ال��ن��اس��ف��ة والسيارات 

املفخخة داخل األحياء واألسواق.

ووض��ح��وا أن »عمليات التفخيخ 
والتفجير داخل األسواق لها طرق 
عدة من أشهرها واملتعارف عليه 
داخ��ل جيش االح��ت��الل األمريكي، 
يتم عبر وض��ع ال��ع��ب��وات الناسفة 
داخ��������ل ال�����س�����ي�����ارات أث�����ن�����اء إج�������راء 

عمليات التفتيش، أو من خالل وضع هذه العبوات 
أث���ن���اء ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ق��ي��ق، وب��ع��د اس��ت��دع��اء املطلوب 
إلى أحد القواعد األمريكية يتم وضع عبوات ناسفة 
داخل السيارة ويطلب من الشخص التوجه إلى مركز 
للشرطة أو أحد األسواق لغرض ما وهناك يتم تفجير 

تلك السيارات«.

وتتطابق ه��ذه املعلومات م��ع تقارير غربية كانت قد 
أشارت إلى تورط جيش االحتالل األمريكي في عمليات 
ت��ف��ج��ي��ر اس���ت���ه���دف���ت امل���دن���ي���ي���ن األب�����ري�����اء. وك������ان م����ن بين 
ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر سلسلة م��ن ال��ل��ق��اءات أج��راه��ا الكاتب 
البريطاني املعروف روب��رت فيسك، يقول في أحدها: 
»ت����دّرب أح���د ال��ع��راق��ي��ي��ن م��ن ق��ب��ل األم��ري��ك��ي��ي��ن للعمل 
ك��ش��رط��ي ف��ي ب��غ��داد، ح��ي��ث ق���ش��ى سبعين ب��امل��ائ��ة من 
م قيادة السيارة وثالثين باملائة من وقته 

ّ
وقته في تعل

ف��ي ال��ت��دّرب على استخدام ال��س��الح، بعدها ق��ال��وا له: 
ارج��ع لنا بعد إسبوع، وعندما رج��ع عندهم، أعطوه 
 وطلبوا منه أن يسوق سيارته الى منطقة 

ً
 خلويا

ً
تلفونا

مكتظة بالسكان ق��رب أح��د الجوامع على أن يتصل 
بهم من هناك. ذه��ب الشرطي ال��ى املكان املحدد له، 
إال أنه لم يتمكن من االتصال بسهولة وذلك بسبب 
ضعف اإلشارة الهاتفية، فترك سيارته الى مكان آخر 
ل��ي��ت��م��ك��ن م���ن ت��ح��ق��ي��ق ات���ص���ال ه��ات��ف��ي أف���ض���ل. وعند 

اتصاله باألمريكيين، انفجرت سيارته!

وه������ن������اك ح������ادث������ة ل����ش����رط����ي آخ��������ر ت������������دّرب ع����ل����ى أي������دي 
لب منه التوّجه الى موقع مكتظ 

ُ
 ط

ً
األمريكيين، وأيضا

بالناس، ولربما كانوا مشاركين في تظاهرة ما، وطلب 
األم��ري��ك��ان م��ن��ه أن يتصل ب��ه��م م��ن ه��ن��اك وموافاتهم 
ع��ن م��ا ي��ج��ري ف��ي امل��ظ��اه��رة. وب��ع��د وص��ول��ه ال���ى املكان 
عّين، حاول االتصال بهم، إال أن تلفونه الخلوي لم 

ُ
امل

يعمل ب��ص��ورة صحيحة، ف��غ��ادر سيارته ليتصل بهم 
عن طريق تلفون عادي ليخبرهم: »أني قد وصلت الى 
امل��ك��ان ال���ذي أرس��ل��ت��م��ون��ي إل��ي��ه وس��أخ��ب��رك��م ع��ن الذي 

يجري هنا«. وفي تلك اللحظة، انفجرت سيارته«! )4(.

وم����ث����ل ه������ذه ال����ج����رائ����م ال ي���ق���ت���ص���ر ارت����ك����اب����ه����ا م�����ن قبل 
األع��������������داء ف������ي ال�������ع�������راق ف����ح����س����ب، ب������ل ف������ي ك������ل مكان 
 ت����ط����ال����ه ج���ي���وش���ه���م م����ث����ل أف����غ����ان����س����ت����ان وباكستان،  

4- صحيفة اإلندبندنت مقال ل� روبرت فيسك بعنوان:
unknown Americans are provoking civil war in Iraq

��ا ل��ل��م��ج��اه��دي��ن م���ن قبل  وح��ي��ث��م��ا وج�����دوا دع���ًم���ا ش��ع��ب��يًّ
املسلمين؛ أكثروا من مثل هذه العمليات..

يقول القائد جمال إبراهيم املصراتي - رحمه هللا:

»مثل ه��ذه التفجيرات ليست من عمل املجاهدين، 
 وال ي���ف���ع���ل���ه���ا إال م�����ن ال ي����ؤم����ن ب�������اهلل وال������ي������وم اآلخ�������ر، 
وال يفعلها ب��األص��ال��ة إال امل��ج��رم��ون أع���داء هللا تعالى، 
وه����ي م���ن ف��ع��ل األع�����داء 
ال����ك����ف����ار م�����ب�����اش�����رة، إما 
مؤسساتهم  ب���واس���ط���ة 
األم�������ن�������ي�������ة اإلج�������رام�������ي�������ة 
 م�����������ث�����������ل ب����������������������الك ووت����������������ر 
وما شابهها، وقد كثرت 
ف�����ي ب����اك����س����ت����ان ف�����ي هذه 
امل���دة، وع���رف ال��ن��اس أخ��ب��اره��ا وت��ن��اق��ل��وه��ا، وانتشرت 
ق��ص��ص��ه��ا، أو ع��ب��ر ع��م��الئ��ه��م االس��ت��خ��ب��اري��ي��ن اآلخرين، 
أو ب��واس��ط��ة م��ج��م��وع��ات ق�����ذرة ت��اب��ع��ة لالستخبارات 
الباكستانية اآلي إس آي، أو تابعة لبعض جنراالت 

الجيش الخبثاء املجرمين.

ع، وقد 
َّ
وه��ذا �ش��يء غير مستغرب في الحروب، ومتوق

فعله األع��داء كثيرا في أفغانستان وال��ع��راق والجزائر 
وغيرها...«.

وقد جاء في بيان لدولة العراق اإلسالمية:

»وإن ما يحصل على أرض ال��ع��راق الحبيبة من قتٍل 
ع����ش����وائ����ّيٍ ألب����ري����اء امل��س��ل��م��ي��ن ع���ل���ى أي������دي العصابات 
 لّفها من املليشيات، هو 

ّ
الصليبية األمريكية، وما لف

من أظلم الظلم وأفظع الجرم، وهو ما ال يتجرأ عليه 
زعت من قلوبها الرحمة، 

ُ
إال الوحوش الكاسرة التي ن

وال يهمها س���وى ب��ط��ون��ه��ا وف��روج��ه��ا، فتفعل أيَّ �شيء 
إلشباعها!

إنها تلك األيدي الخبيثة والنفوس الدنيئة والضمائر 
امل����ي����ت����ة ال����ت����ي ت��������دور ف�����ي ف����ل����ك ال�����ث�����ال�����وث غ����ي����ر املقدس 
 م��ن بعد 

َ
»ال��ص��ل��ي��ب��ي - ال��ص��ه��ي��و - ص���ف���وي«، وان���ض���اف

ذل���ك ل��ه��م ش��رذم��ة ب��ذي��ئ��ة م��ن ال��ص��ح��وات األمريكية، 
أهلكت الحرث والنسل.

وق��������د ول�����غ�����ت ه��������ذه امل����������رة -ع�����ص�����اب�����ات البالكووتر، 
وف����ي����ال����ق ال������غ������در، وج�����ي�����وش ال�������دج�������ال، ومليشيات 
ال���ص���ح���وة امل������رت������دة-، ب����دم����اء ال����ع����ش����رات األب�����ري�����اء من 
م���س���ت���ض���ع���ف���ي امل����س����ل����م����ي����ن ب����ق����ل����ب م�����دي�����ن�����ة بعقوبة 
ال����ح����ب����ي����ب����ة ص������ب������اح ي����������وم األرب����������ع����������اء 9 رب������ي������ع الثاني 
م.  2008  / ن�����ي�����س�����ان   /  16 امل���������واف���������ق  ه���������   1429 

تلك املدينة التي استظلت بشرع هللا، ودّوَخ فرساُنها 
ول��ي��وُث��ه��ا ع��ّب��اد الصليب ووك��الئ��ه��م، وأس��م��ع��وا العالم 

أنغام الرصاص الحر.

 في ش��ارٍع يضم 
ٌ
 مركونة

ٌ
 مفخخة

ٌ
��ّج��رت س��ي��ارة

ُ
 ف

ُ
حيث

 من موظفين 
ً
 جمعا

ً
معظم الدوائر املدنية، مستهدفة

ومراجعين، جميعهم رجاٌل ُعّزل، ونساٌء وأطفال.

وف��ع��ل��وا فعلتهم الخسيسة ال��ت��ي ف��ع��ل��وه��ا، اللصاقها 
ب���أع���م���ال امل���ج���اه���دي���ن امل���راب���ط���ي���ن، وت���ش���وي���ه سمعتهم 
والطعن في أعراضهم، ظنوا وخاب ظنهم - بإذن هللا !

وهيهات.. هيهات

فأهل السنة بأرض العراق هم مادة الجهاد في سبيل 
هللا، وبسواعدهم ُمّرغت أنوف الصليبيين، على أرض 

حّرر أولى القبلتين »بقوة هللا«.
ُ
الرافدين، ومنها ت

أم���ا ن��ح��ن - ج��ن��ود دول����ة ال���ع���راق اإلس��الم��ي��ة، فوالذي 
أن��ف��س��ن��ا ب��ي��ده م���ا أل��ق��ت أم��ه��ات��ن��ا ب��ف��ل��ذات أك��ب��اده��ا في 
��ب��ق��ي وال ت���ذر م���ع أع��ت��ى ق���وى ال��ش��ر إال 

ُ
أت����ون ح����رٍب ال ت

للدفاع عن هؤالء املسلمين املستضعفين وتحريرهم 
من عبودية الطواغيت القتلة،

فيا أهلنا املظلومين في ال��ع��راق: نقسُم ب��اهلل العظيم 
ظ لكم األيمان أن دم امرئ مسلم منكم أعظم  ِ

ّ
ونغل

عندنا من هدم الكعبة »حماها ربها« حجرا حجرا

كما ون��ج��دد أم��ام��ك��م »ق���رة عيوننا وت��ي��ج��ان رؤوسنا« 
ال��ع��ه��د وامل���ي���ث���اق ع��ل��ى أن ال ن�����دَع ق��ات��ل��ي��ك��م يتلذذون 
كم ويستمرؤون دماءكم  ِ

ّ
بتعذيبكم ويستمتعون بذل

الزكية« )5(

أم���ا ال���ه���دف م���ن م��ث��ل ه���ذه األع���م���ال ف��ي�����ري��دون بذلك 
نسبتها إلى املجاهدين لتنفير املسلمين منهم، والتفريق 
ب��ي��ن امل���ج���اه���دي���ن وال���ش���ع���ب امل��س��ل��م ال�����ذي يناصرهم 
ويحتضنهم، وت��ش��وي��ه ص���ورة امل��ج��اه��دي��ن.. وتخويف 
أم���ة اإلس����الم م��ن ال��ج��ه��اد، وإن���ه���اك ع��زائ��م��ه��م باملآ�شي 

وتيئيسهم من نتيجة هذا الجهاد.. !.)6(

إن ال���ق���ن���وات ال��ف��ض��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت����روج ل���ش���ع���ارات مثل: 
»اإلره����اب أن��ا مسلم أن��ا ض���ده«، أو »اح���ذر أن تذهب 
زكاتك لإلرهابيين« وغيرها من الشعارات، هي قنوات 
تقدم للمحتل خدمة عظيمة جليلة، وهي تمثل سالحا 

في يد العدو يحاول به ضرب املشروع الجهادي.. 

5- دولة العراق اإلسالمية – بيان بعنوان: وحشيٌة حتصد أرواح 
العشرات األبرياء من مسلمي بعقوبة.

6- كتاب: النصح واإلشفاق في الكالم على تفجيرات األسواق 
للشيخ جمال إبراهيم. بتصرف يسير.

..»أني قد وصلت اىل املكان الذي 
عن  وسأخربكم  إليه  أرسلتموني 
تلك  ويف  ه��ن��ا«.  يجري  ال��ذي 

اللحظة، انفجرت سيارته«!
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وال����ت����س����اؤل ه������و: أي������ن ه������ذه ال����ق����ن����وات م����ن التحذير 
الصهاينة؟  أو  ال���ص���ل���ي���ب���ي���ة  ال�������ق�������وات  ج������رائ������م   م������ن 
مل����اذا ال يمنتجون دع��اي��ة واح����دة ض��د ه����ؤالء الغزاة 
ال��ذي��ن ال يختلف اث��ن��ان ف��ي أنهم مجرمون محتلون؟ 
مل����اذا ال ي��ص��ن��ع��ون دع���اي���ات ت��ح��رض امل��س��ل��م��ي��ن لدفع 
ال���ع���دو ال��غ��اص��ب وت��ح��ري��ر األرض؟ مل�����اذا ال يوجهون 
ا واح���ًدا يحرضون فيه ضد الصهاينة  سهًما إعالميًّ
امل���ع���ت���دي���ن؟ مل������اذا ال ي��س��ت��ض��ي��ف��ون امل��ح��ل��ل��ي��ن الذين 
ي��ك��ش��ف��ون حقيقة اإلج�����رام ال��غ��رب��ي ض��د املسلمين؟ 
مل����������اذا ال ي���س���ت���ض���ي���ف���ون ال�������دع�������اة ل����ي����ح����رض����وا األم������ة 
لالنتفاض وال��ت��ح��رر، التحرر ال��ذي تقوم ب��ه أي أمة 
شريفة عبر ال��ت��اري��خ؟ مل���اذا ال ي��ع��رض��ون كلمات قادة 
ال���ج���ه���اد ال���ت���ي ي���وض���ح���ون ف��ي��ه��ا ح��ق��ي��ق��ة م��ن��ه��ج��ه��م في 
الوقت الذي يسارعون فيه للنقل املباشر ألي مؤتمر 
ألي مسؤول غربي؟ مل��اذا ال يعرضون أف��الم الفيديو 
الجهادية التي توضح حقيقة الجهاد، واألف��الم التي 
توضح قيام املجاهدين باالبتعاد عن األه��داف التي 
ت��ص��ي��ب امل��س��ل��م��ي��ن وإب���ط���ال ع��م��ل��ي��ات م��ه��م��ة م��ن أجل 

مرور مسلم واحد؟ 

وف�������ي ال�����خ�����ت�����ام، ف�����ه�����ذا م�����ا ي�����و�ش�����ي ب�����ه ق���������ادة الجهاد 
جنودهم:

»وكما يذكركم بالحرص على دماء املسلمين؛ فإنما 
ألجلهم تقاتلون، وإّن ال��دول��ة لتتبرأ م��ن أي شخٍص 
يتعمد س��ف��ك دم ام����رٍئ ال ي��ح��ل، ف��س��ددوا وقاربوا، 
تريثوا في التخطيط، وتثبتوا في التنفيذ، وأكثروا من 
عمل الليل لتفادي املدنيين والعوام، ولئن بلغنا أّن 
أحًدا يتهاون بهذا فلنجلسّنه مجلس القضاء ولننزلّن 

به أشد القصاص« )7(.

فهل بعد ه��ذا ن��ص��دق اإلع���الم وننسب للمجاهدين 
-أشرف طائفة- ما ليس منها؟

ع���ل���ى امل��س��ل��م��ي��ن ج��م��ي��ًع��ا أن ي���داف���ع���وا ع����ن إخوانهم 
امل��ج��اه��دي��ن ف��ي ك��ل م��ك��ان، وه���ذا ه��و أق��ل ال��واج��ب في 
ح��ق��ه��م؛ ف��ه��م ق��د ق��دم��وا ال����روح وامل����ال وال��ح��ي��اة كلها 
دف���اًع���ا ع��ن األرواح وال���دي���ن؛ ف��ال أق���ل م��ن أن تدفع 

عنهم الشبه والتهم الباطلة.

7- كلمة صوتية بعنوان )إن دولة اإلسالم باقية( صادرة عن 
مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي – رمضان 1432

هادئ .. عازم.. حازم.. 

له لحية وقورة تزينه ..

لم يطب له التنعم بالدنيا وهو يسمع أنين األسارى، ويرى دموع اليتامى، ويعيش زمن الذل؛ 
فهاجر إلى أرض الجهاد .. جاعال روحه فداء لكلمة التوحيد .. وجسده درعا ألمة اإلسالم ..

وكان ممن شرفه هللا بااللتحاق بركب أسود التوحيد والجهاد، فوارس بغداد .. 

حدثاء األسنان عظماء األحالم .. الذين كانوا هناك لتحطيم صنم اسمه أمريكا افتتن به كثير 
من الناس حتى ظنوا أن أمريكا أقوى من هللا تعالى ..

صاحبنا مّن هللا عليه بزوجة من أعجب ما تكون النساء، وكل النساء عجيبات،
عجيبات في بعدهن عن ربهن، وعجيبات في قربهّن من هللا..

فإن كان القلب أسوًدا فما أقساه، وإن كان أبيضا فما أصفاه ..

جلس ذات ليلة مع زوجته رفيقة الدرب ..

أراد مالطفتها؛ فقال أنشدي ..

فتخيلوا معي أي ألحان الحّب يشدو بها الكروان ..

قال الراوي فخابت آمال السامع إذ أنشدت ..

وفجأة توقف الصوت،

فنظر الزوج فإذا هي مطرقة رأسها،

فمد يده ورفع رأسها فإذا عيناها تذرفان دمعات كما اللؤلؤ ..

عجيب أمرهم هؤالء الغرباء،،

وأم���ا قصة زواج��ه��م��ا فهي م��ن أع��ج��ب ال��ق��ص��ص، ول��و علمها األوائ����ل مل��ا اح��ت��اج��وا أن يجعلوا 
عجائب الدنيا سبًعا، ولكانت قصتنا هذه عجيبة الدنيا الوحيدة دون منازع،، 

.
ً
فلعل هللا ييسر سردها مستقبال

 ه�������������ك�������������ذا ي�������������س�������������أل ق���������ل���������ب���������ي ك�����ل�����م�����ا
ف��������������������إذا ط�������ي�������ف�������ك ي����������رن����������و ب�������اس�������ًم�������ا

 

أول������������م ن�����م������ش�����ي ع�����ل�����ى ال������ح������ق مًعا

 

 ف������م������ض������ي������ن������ا ف������������ي ط����������ري����������ق ش������ائ������ك
 ودف����������ن����������ا ال����������ش����������وق ف����������ي أع�����م�����اق�����ن�����ا
ق�������د ت�����ع�����اه�����دن�����ا ع�����ل�����ى ال����س����ي���������ر مًعا

 

م�������ن�������ع�������ٌم رب  ن������������������ادان������������������ي  ح�����������ي�����������ن 

 

 ول��������������������ق��������������������اء ف��������������������ي ن�����������ع�����������ي�����������م دائ��������������������م
ف������دا وال�������ع�������م�������ر  األرواح   ق��������دم��������وا 
 ف������ل������ي������ع������د ق�������ل�������ب�������ك م������������ن غ������ف������الت������ه
 ه������������ل ت������������ران������������ا ن������ل������ت������ق������ي أم أن�������������ه������ا

 ط�����ال�����ت األي�����������ام م������ن ب����ع����د الغياب
 وك���������أن���������ي ف���������ي اس�������ت�������م�������اع ل�����ل�����ج�����واب
 ك�����ي ي����ع����ود ال����خ����ي����ر ل��������أرض اليباب
 ن����ت����خ����ل����ى ف������ي������ه ع��������ن ك��������ل ال�������رغ�������اب
 وم����ض����ي����ن����ا ف�������ي رض������������اء واح�����ت�����س�����اب
ث�����������م آج���������ل���������ت م������ج������ي������ًب������ا ل������ل������ذه������اب

 

ل������������ ح�����������ي�����������اٍة ف�����������ي ج���������ن���������ان ورح���������������اب

 

للصحاب م��������رح��������ى  هللا   ب������ج������ن������ود 
 م���س���ت���ج���ي���ب���ي�������ن ع����ل����ى غ����ي���������ر ارت�����ي�����اب
 ف���ل���ق���اء ال�������خ���ل���د ف�����ي ت����ل����ك  الرحاب
ك���ان���ت ال��ل��ق��ي��ا ع���ل���ى أرض السراب

ناصر  حممد 
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أختي في الله.. زوجة المجاهد، ورفيقة دربه.

أنِت.. لسِت كبقية النساء..

أنِت مجاهدة؛ ألنك زوجة مجاهد.

أنت بطلة؛ ألنك زوجة بطل.
أنِت لك رسالة في الحياة.. تسيرين مع رفيق دربك على طريق الحق في زمن 
الغربة.. فينبغي عليك أختي في هللا أن تعرفي ما هي متطلبات السير على 
ه��ذا الطريق، وم��ا ه��ي مستلزماته، وم��ا ه��ي العقبات وال��ع��وائ��ق والعالئق 

التي ستعترضك خالل املسير.

إن من أهم األمور التي ستمر عليك خالل حياتك مع رفيق دربك املجاهد 
ه��ي سماعك للكثير م��ن اإلش��اع��ات والشبهات واألك��اذي��ب واألب��اط��ي��ل التي 
سينسجها اإلع����الم واألع�����داء ح���ول ال��ج��ه��اد وأه���ل���ه، وي��ت��ف��ن��ون ف��ي عرضها 
والترويج لها بين الناس؛ لذا عليك أختي –املجاهدة- أن تكوني محصنة 
ض��د ه���ذه اإلش���اع���ات واألب���اط���ي���ل.. ع��ل��ي��ك أن ت��ك��ون��ي ث��اب��ت��ة ق��وي��ة، ال تؤثر 

عليك هذه الشبهات.

زوجك املجاهد ورفاقه مستهدفون من قبل األعداء الصليبيين ومن ِقَبل 
عمالئهم من بني جلدتنا.. وهم في حربهم ضد الجهاد يتعمدون بث الكذب 
لتنفير الناس من منهج املجاهدين، وليفقد املجاهدون السند الشعبي، 
وليقل عدد امللتحقين بقافلة الجهاد، وليزداد عدد املتساقطين، وبالتالي 

ن الكفار في ديار اإلسالم وتنجح حربهم ضد دين اإلسالم.
ُّ
يزداد تمك

فعليك أخ��ت��ي أن تتسلحي بالعلم ال��ك��اف��ي ال���ذي يتيح ل��ك معرفة حقيقة 
منهج املجاهدين، وهو نوعان: علم بالشرع، وعلم بالواقع.

إذ ال ي��ك��ف��ي للسير ع��ل��ى ه���ذا ال��ط��ري��ق أن ن��ك��ون مرتبطين ب��ه بالعواطف 
 فقط وبالرغبة في الثأر واس��ت�����رداد الكرامة، وكما ق��ال أح��د املجاهدين: 

»من تذهب به صورة ترجع به صورة«.

ف���أن���ت ب���اع���ت���ب���ارك م��س��ل��م��ة واع���ي���ة ع��ل��ي��ك أن ت��ك��ون��ي ع��ل��ى م��ع��رف��ة ودراي�����ة 
بحقيقة ال��ح��رب اإلع��الم��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة وامل��ت��واص��ل��ة ض��د امل��ج��اه��دي��ن، وأن 
تعلمي أن األع��داء في هذا السبيل يجندون كل من يستطيعون تجنيده 
حتى بعض املنتسبين للعلم! فينفرون أم��ة اإلس��الم عن الجهاد بفتاوى 
ت��ل��ب��ي��س��ي��ة، وي��ك��ي��ل��ون ال��ت��ه��م ب��ال��ب��اط��ل ل��ل��م��ج��اه��دي��ن، ف��ي��ت��ه��م��ون��ه��م بتكفير 
املسلمين، ويتهمونهم بقتل وتفجير املسلمين، ويصفونهم بأنهم خوارج، 

وغيرها من الصفات املنفرة.

أختي في هللا.. زوجة املجاهد..

إن مّر بك من ي�شيء إلى الجهاد وأهله فقولي له إنه ليس من العدل واإلنصاف 
أن نسمع في قضيٍة ما من طرف واحد، ونهمل السماع من الطرف اآلخر.. 

 

ف���إذا سمعنا م��ن اإلع���الم وأع����داء اإلس����الم، فعلينا ك��ذل��ك أن نسمع من 
الطرف اآلخ��ر )املتهم( وهم املجاهدون. وأن نبحث عما يقولونه ونعرف 
منهم حقيقة منهجهم. وسيعلم الباحث وقتها مقدار التلبيس واملكر الذي 

يحاك ضد أشرف فئة من فئات هذه األمة.

هم املجاهدون.. حملة اللواء، املتبعون لشرع هللا، السائرون على سنة 
املصطفى، املتصدون ألعتى حملة ضد أمة اإلسالم.

أخ��ت��ي.. إن ه��ّب��ت عليكم ف��ي حياتكم ري���اح االن���ه���زام، وط��رق��ت أسماعكم 
أص���وات سقطات املتساقطين، وسمعتم أراج��ي��ف التراجعات املنتزعة 
ق��س��ًرا ف��ي ال��س��ج��ون، فعليك وق��ت��ه��ا أن ت��ك��ون��ي أن���ت ِن��ع��َم ال��داع��م واملثبت 

لزوجك، ال أن تكوني مصدر تخذيل له.

أمنا خديجة .. ر�ش��ي هللا عنها.. يأتيها زوجها رس��ول هللا صلى هللا عليه 
وس��ل��م وه��و يرتجف وي��ق��ول لها زم��ل��ون��ي زم��ل��ون��ي.. فزملته حتى ذه��ب عنه 

الروع.. يقول لها: لقد خشيت على نف�شي... 

فهل جزعت هي أو اضطربت؟ ال، وإنما ثبتته وقالت له: 

»ك��ال وهللا م��ا يخزيك هللا أب���ًدا إن��ك لتصل ال��رح��م وتحمل الكل وتكسب 
امل��ع��دوم وت��ق��ري الضيف وتعين على ن��وائ��ب ال��ح��ق« كلمات خ��رج��ت من 
صاحبة القلب الكبير والحكمة الراجحة، ولم تكتف بذلك، بل زيادة في 
التأكيد اتخذت خطوة حكيمة بأن ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل 

صاحب العلم باألديان السماوية الذي زادهم تأكيًدا وتطميًنا.

فأنعم بها من زوجة.. قمة في الثبات.. قمة في الفطنة.. قمة في الحكمة.

فعليك أخ��ت��اه أن تكوني واع��ي��ة مثقفة ق��وي��ة.. وعليك أن تثبتي زوجك، 
��ع��ل��م��ي أب����ن����اءك م����ا تتعلمينه 

ُ
وت����ق����ري ع��ي��ن��ه ب��ث��ب��ات��ك ودع����م����ك ل������ه.. وأن ت

وت��ح��ص��ن��ي��ه��م ض���د ال��ت��ش��وي��ه وال���ت���خ���ذي���ل واإلرج���������اف، وأن ت��ن��ش��ري الوعي 
الصحيح والحقائق فيمن حولك من األهل واملجتمع..

أختي في هللا..

عليك أن ال تجزعي من قلة السالكين.. فالحق عزيز، وأهله قلة.

أختاه..

زوجك قد يكون مطارًدا، وقد يؤسر، وقد تمر عليه أوقات كرب عميق.. 
فعليك أنِت وقتها أن تكوني السند القوي له، وأن تكوني مصدًرا للتثبيت 

والتفريج عنه.

عليك أن تزيديه قوة وتقولي له إذا مرت به محنة:

 ال ب�����������أس.. وال ض������ي������ر.. ف����ق����د أوذي ق���ب���ل���ك ع������م������ار، وص�����ب�����ر ق���ب���ل���ك ب������الل، 
وانتصر صالح الدين ..

وأبشري فدين اهلل غالب ..

أم غدير

مساحة حرة
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ارفع رأسك يا صغيري

وانظر إليهم..

ال تخف

أترى هذه األجساَد من حولك؟

عب.
ُ
ما هي إال دمًى ول

ما هي إال خياالُت املآتِة .. نفخوها

وألبسوها.. ونسجوا أساطيَر خياٍل وكذب.

وإن ألقوك أرًضا .. يا بنيَّ

وإن شهروا سالًحا

وصرخوا ابتهاًجا..

َرب..
ُّ
وإن عّفروا الخد النبيَل في الت

وداسوا عليه بأحذيِة املهانِة..

ال تخف..

فما هي إال دمًى وخياالٍت ولعب.

أنت يا بنيَّ أعلى..

من جميِع أهِل البغي أقوى..

وبعد يوميِن تكبُر.. يا صغيري..

وتحمل الرشاَش حيًنا

والقرآَن حيًنا..

احفظ الثأر الدفيَن في دواخلك النبيلة..

وفّجره يوًما بركاَن سيٍل من غضب.

وأعد لأمِة انتصاراٍت وأمجاٍد

ا وأعد لإلسالم عزًّ

كان فينا..

واسأل الديان نصًرا ضد ظلٍم

واسأل الرحمن فجًرا

بعد ليٍل..

ارفع بنّي وانظر بعين الصقر فيهم..

فما هي إال .. خياالُت املآتِة

وكوم قّشٍ وألعاٌب من خشب

أم رزان
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إلى أمي ..  رسالة من مجاهد شيشاني

» ... ولكنني أق��ول ه��ذا م��رة أخ��رى معتقًدا بأنه اآلن، بعد مغادرتي 
املنزل وانضمامي إل��ى أولئك الذين يقاتلون في سبيل هللا، فسوف 

تفهمونني وتستمعون لي، بمعونة هللا! 

كل ما أقوم به، وأحاول أن أقوم به هو في سبيل هللا، وهذه الرسالة 
التي أكتبها كذلك في سبيل هللا، ألنني أريدكم أن تسعدوا بي، وأن 
 تفخروا بأن ابنكم هو أحد عباد هللا يسعى إلقامة كلمة هللا على األرض! 
ف����ك����ري ي����ا أم�������ي، أل����ي����س ل���دي���ك���م �ش�������يء ت���ف���خ���رون ب����ه ب����ي وغ����ي����ري من 

املجاهدين؟ 

نحن نكافح في سبيل هللا وهدفنا رفع كلمة هللا سبحانه على األرض! 
ماذا يمكن أن يكون أجمل من كلمات هللا ووعوده؟ لقد تركنا البيت 
واخترنا هذا الدرب بحمد هللا حتى تتحرر أرضنا من الكفر والباطل، 
ح��ت��ى ال ت���رى ذري��ت��ن��ا ك��ل ه���ذه األي��دي��ول��وج��ي��ة ال��ك��اف��رة ال���ق���ذرة، وحتى 

نستطيع أن نعيش بأحكام هللا، واستيعاب دين هللا من املهد! 

لقد قلتم ل��ي دائ��ًم��ا أن ال أظهر بين ال��ن��اس، وأن ال أب���رز، وأن ال آمر 
ب���امل���ع���روف، وأن ال أن���ه���ى ع���ن امل���ن���ك���ر، ألن���ن���ي ي��م��ك��ن أن أف���ص���ل من 
ا«،  العمل، ويمكن للناس أن ي��ف��روا مني، ويمكن أن أعتبر »وهابيًّ
ا، وما إلى ذلك، يمكن للشرطة أن تضعني على الالئحة من 

ً
متطرف

أجل العواقب املستقبلية! ولكن جوهر ديننا هو أن نأمر باملعروف 
وننهى عن املنكر! 

كيف يمكن أن ال أقف وال أبرز إذا كان هناك هذا القدر من الفساد؟ 
أن أكون مثل الجميع، أن أسكر، وأدخن، وأقسم بالفحش، وأروي 
النكات القذرة، وأن أتحدث للنساء، وأمارس الزنى، وأسعى للمزيد 
من امل��ال، والوظيفة، إل��خ.. ف��ك��روا، هل حقا تفضلون أن أتصرف 
ك��ه��ؤالء امل��س��اك��ي��ن؟ ه��داه��م هللا ل��ل��ص��راط املستقيم! أو تتمنون أن 
ي��س��ل��ك اب��ن��ك��م س��ب��ي��ل ال��ج��ن��ة م���ن خ����الل أف���ع���ال���ه، وي���ح���وز ع��ل��ى حق 

الشفاعة أمام هللا في أحبائه، باالستشهاد في سبيل هللا؟ ...

أنا ال أستطيع أن أكون كالجميع، أنا ال أريد أن أكون كالجميع، أريد 
أن أك��ون مسلًما! أري��د أن أدخ��ل في جنات ال��ف��ردوس! كيف أفضل 
وظيفة وثروة في هذه الدنيا، على نعيم الجنة الخالد الذي وعد به 

هللا املؤمنين! 

كيف يمكن أن أت���رك رح��م��ة هللا العظيمة ال��ت��ي أران���ي إي��اه��ا عندما 
خلقني من طين وجعلني مسلًما؟ 

أقسم باهلل أن يوًما في اإلسالم، بالنسبة لي أهم من جميع السنوات 
ال��ت��ي ف���ي ال��ج��اه��ل��ي��ة، إن ص���الة واح�����دة ه���ي أه���م م���ن ج��م��ي��ع الثروات 

املوجودة على هذا الكوكب! 

أري���دك���م أن ت��ف��ه��م��وا ب��أن��ه اآلن ال ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون ه��ن��اك مسلمون 
مساملون؛ ألن الكفار غزوا أرضنا، وقيمنا قد تغي�رت، واآلن يحاولون 
تحويلنا في ديننا. ليس هناك مفهوم في اإلسالم: »صلوا في املنزل، وال 
تب�رزوا من بين الناس، وخارج املنزل عيشوا وفًقا لقوانين الكفار«!! 

ن��ح��ن، وال��ح��م��د هلل، م��س��ل��م��ون وي��ج��ب أن ن��ع��ي��ش ت��ح��ت ح��ك��م هللا، 
ونذهب للمسجد، ومتى وحيث نريد، وأن يكون لنا اللحى ونرتدي 
طاقيات الرأس، ونأمر علًنا باملعروف وننهى عن املنكر، وأن نأخذ 
الجزية من الكفار الذين يجب أن يكونوا في منزلة أدنى من املسلمين! 
وألننا ال نستطيع أن نتبع ديننا بحرية، فإن هللا يدعونا أن نقاتل في 

سبيله وإقامة كلمته! 

وس��ن��ع��م��ل ب��ج��د ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة ف��ي درب هللا، ح��ت��ى تعلو كلمة هللا على 
الجميع في األرض وحتى ال يكون هناك حكم س��وى حكم هللا! لقد 
 بكون أم��ي ال تؤيدني ف��ي ه��ذه القضية. مل��اذا ال تتوقين 

ً
ت��أذي��ت كثيرا

أن تقومي بما قام به سلفنا الصالح، كتلك األمهات الالتي أرسلن 
أبناءهن للجهاد وحثوهم على أن يكونوا متحمسين في سبيله؟ 

قال هللا في القرآن: 

َم َأْمَواُلُكْم َوَأْوَلُدُكْم فِْتنٌَة َواللهَُّ ِعنَْدُه َأْجٌر َعظِيٌم( 15 - سورة التغابن.   )إِنهَّ
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تذكري قصة امل��رأة التي لم يكن لديها �ش��يء تبذله في الجهاد سوى 
����ا للمجاهدين، 

ً
ش���ع���ره���ا واب���ن���ه���ا، ف��ق��ط��ع��ت ش���ع���ره���ا وج��ع��ل��ت��ه س����وط

وأرس���ل���ت اب��ن��ه��ا ل��ل��ج��ه��اد، وأرش���دت���ه ب���أن ي��ب��ذل ح��ي��ات��ه ف���ي س��ب��ي��ل هللا! 
وكيف سعدت عند علمت بموته في سبيل هللا! 

تذكري أسماء بنت أبي بكر، التي كانت عجوًزا عمياء، وأمرت ابنها 
بأن يزيل درعه الذي يحميه، بهذه الكلمات: »ما هذا صنيع من يريد 

ما تريد«! وحثته على القتال حتى قتل في سبيل هللا! 

تذكري تلك األمهات الالتي أبلغن بمقتل أبنائهن في املعركة 
مع الكفار، ففرحن وقلن: »إنا هلل وإنا إليه راجعون« ... 

يجب أن تجعلي حبك هلل ورس��ول��ه أكثر م��ن محبتك البنك، 
وتشجعي جهادي! 

بالرغم من أنك تقفين بين يدي هللا خمس مرات، وتبكين في 
الصالة له سبحانه وتعالى فربما لم تدعي أبًدا هللا أن يجعلني 

شهيًدا! 

أنا أت��أذى بشدة بأن ال��رأي العام هو أهم عندك، رأي أولئك 
الذين في جهلهم وعنادهم يستمرون في االبتعاد عن الحق. 

من أهم بالنسبة لك هم أم هللا؟ ...

جميع جهودكم لجمع األرص��دة من أجلي، وترتيب وظيفة مرموقة 
ل���ي، ل��ت�����روا ك��ي��ف أح��ظ��ى ب��االح��ت�����رام وامل���ق���ام ال��ع��ال��ي ف��ي ه���ذا املجتمع 
الفاسد، كل تلك األحالم تحطمت! استيقظي أخيًرا يا أمي! هل أي 
م��ن أول��ئ��ك ال��ن��اس ال��ذي��ن ع��اش��وا م��ن قبل أخ���ذوا معهم م��ا جمعوه 
من ممتلكاتهم؟ هل ساعدت املكانة العالية في املجتمع أي أحد؟ 

أقسم باهلل، ال! 

أن نكافح للعيش وفًقا لحكم هللا، وأن نقيم الصالة، ونؤتي الزكاة، 
ونعطي الصدقات، ونقوم باملعروف واألفعال التي سوف توضع في 
املي�زان في يوم القيامة، ونؤدي واجباتنا تجاه املؤمنين، وأن نجاهد 

في سبيل هللا؟ ،،، 

هذا ما يجب أن نقوم به ... 

��ا أود أن أع��ي��ش معكم، وأن أستمر ف��ي رعايتكم، وأن أقوم  أن��ا ح��قًّ
ب���ال���زرع، وأدرس األط��ف��ال اإلس����الم، أن أع��ب��د هللا وأن أع��ي��ش حياة 
مساملة، ولكن اآلن ذلك ليس ممكًنا طاملا أن املسلمين في مثل هذا 
 عن حكم هللا! 

ً
الوضع، وطاملا أن هناك على أرضنا حكم الكفر بدال

يُن  يقول هللا في القرآن: )َوَقاتُِلوُهْم َحتهَّٰى َل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

ُه للِهَِّ  َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنهَّ اللهََّ بَِم َيْعَمُلوَن َبِصرٌي( 39 سورة األنفال.  ُكلُّ

أسألك باهلل يا أمي الغالية، أعيدي التفكير في موقفك. توقفي عن 
لوم الجميع ألنني نفرت للجهاد، بدًءا من إخوتي الذين والحمد هلل 
ا لدعمها  بدؤوا يصلون أمامي، وانتهاًء بزوجتي، التي أنا ممتن لها جدًّ

وتفهمها ... 

أمي العزيزة، أسألك املغفرة عن كل �شيء! نحن جميًعا بشر والجميع 
ي��رت��ك��ب األخ���ط���اء، ول��ك��ن بالنسبة ل��ي م��ن امل��ه��م أن ت��غ��ف��ري ك��ل �شيء 
 وأن تكوني راض��ي��ة ع��ن��ي. أري���د أن أق��ف بين ي��دي هللا ص��اف��ي القلب،
ألن رضا هللا من رضا الوالدين. أعرف ما تعانونه في كل مرة يهاجمون 
اإلخ��وة وحين ينفذ الكفار عملية خاصة. في كل مرة تفكرون بأنني 
يمكن أن أكون هناك، وتتوقعون أن يبلغوكم عن ذلك. ومن األفكار 

والتجارب، يغرق قلب األم في األلم والخوف على حياتي. 

ولكنني أتوسل لِك، أن تقلقي على آخرتك؛ ألننا عندما نقف أمام 
هللا، نخاف من هللا وحده. فقد وعد رب العاملين بأنه إذا لم نشعر 
ب��ال��خ��وف ع��ل��ى ف���ق���دان االب������ن، وامل��م��ت��ل��ك��ات، وال���ح���ي���اة، وك����ل األمور 
الدنيوية، وأن نخاف من هللا، فلن نعرف الخوف في يوم القيامة، 
ولن تكوني حزينة! يجب أن نطلب رضا هللا، ويجب أن نقود الجهاد 

في سبيله، برفع كلمة هللا على األرض. 

قال هللا: )ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَس�ٰى َأْن َتْكَرُهوا 

َش�ْيًئا َوُه�َو َخ�رْيٌ َلُك�ْم  َوَعَس�ٰى َأْن ُتِبُّ�وا َش�ْيًئا َوُه�َو َشٌّ َلُك�ْم 

 

َواللهَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم َل َتْعَلُموَن( 216 سورة البقرة. 

َ�ا الهَِّذيَن آَمنُ�وا َما َلُك�ْم إَِذا ِقيَل َلُك�ُم اْنِفُروا ِف َس�بِيِل اللهَِّ  )َي�ا َأيُّ

ْنَي�ا ِمَن اآلِخَرِة  َفَم َمَتاُع  َياِة الدُّ اَقْلُت�ْم إَِل األْرِض  َأَرِضيُت�ْم بِاْلَ اثهَّ

ْبُكْم َعَذاًبا َألِيًم  ْنَيا ِف اآلِخَرِة إِل َقلِيٌل * إِل َتنِْفُروا ُيَعذِّ َي�اِة الدُّ اْلَ

ٍء َقِديٌر ( وُه َشْيًئا  َواللهَُّ َعَلٰ ُكلِّ َشْ ُكْم َول َتُضُّ َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغرْيَ

 

 38-39 سورة التوبة. 

ْنَي�ا بِاآْلِخ�َرِة   َي�اَة الدُّ وَن اْلَ  )َفْلُيَقاتِ�ْل ِف َس�بِيِل اللهَِّ الهَِّذي�َن َي�ْ�ُ

َوَمْن ُيَقاتِْل ِف َسبِيِل اللهَِّ َفُيْقَتْل َأْو َيْغلِْب َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًم 
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َجاِل  * َوَم�ا َلُكْم ل ُتَقاتُِلوَن ِف َس�بِيِل اللهَِّ َواْلُْس�َتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

ِذِه اْلَقْرَيِة الظهَّاِلِ  نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهٰ َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الهَِّذيَن َيُقوُلوَن َربهَّ

َأْهُلَه�ا َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَع�ْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َنِصرًيا ( 

 

74-75 سورة النساء. 

��ا ب��أن��ك س��ع��ي��دة ب���ي كابن،  أن����ا ال أس��ت��ط��ي��ع أن أس��م��ع م��ن��ك ش��خ��ص��يًّ
وتسامحيني على كل �ش��يء، ولكنك لو قلت ذلك هلل، عندها سوف 

يكون ذلك كافًيا لي! 

أت��وس��ل ل��ك املسامحة ع��ن ك��ل �ش���يء، ولكنني لست ن��ادًم��ا على أنني 
ا لذلك، أتمنى 

ً
تخيرت هذا الدرب وال أشعر بالذنب على ذلك. خالف

أن ي��ج��ازي��ن��ي هللا س��ب��ح��ان��ه ب���أن ي��دخ��ل��ن��ي ج��ن��ة ال���ف���ردوس ف��ي رحمته، 
وأش��ك��ر هللا على أن جلبني للجهاد ف��ي سبيله ! إن هللا يختار أفضل 
الناس ويجعلهم مسلمين! وبعدها يختار أفضل املسلمين ويجعلهم 
م���ج���اه���دي���ن! وب���ع���ده���ا أف���ض���ل امل���ج���اه���دي���ن ي��ج��ع��ل��ه��م هللا ش����ه����داء في 

سبيله! 

أحثك يا أمي الغالية، أن تنضمي للقتال في سبيل هللا، وأن تتبعي 
الصراط املستقيم الوحيد اآلن للقيام بذلك! 

ع��ل��ي��ك ف��ق��ط أن ت��ف��ه��م��ي أن ج��م��ي��ع أول���ئ���ك ال���ذي���ن ع���ارض���وا اإلسالم 
واملسلمين، ويقاتلوننا، هم أعداء هللا. 

أمي الغالية، ال تمري فقط وأحد ي�شيء أو يهين املسلمين، ساعدي 
بقدر استطاعتك.. اإلخوة واألخوات الذين يفعلون قصارى جهدهم 
ف��ي سبيل هللا، س��اع��دي امل��ج��اه��دي��ن ب��ث��روت��ك وق��وم��ي ب��ك��ل ج��ه��د من 
أجل ذل��ك، وعند الضرورة، خبئي املجاهدين من الكفار، وبعدها 

بالتأكيد سيجعلك هللا من املفلحين، في كل من الدنيا واآلخرة. 

أماه، اسألي هللا الرحيم أن يستشهد ابنك، وأن يدخلني هللا جنات 
ال��ف��ردوس، حيث تجري األنهار لأبد! وادع��ي هللا أن يجعلني وذريتي 
متقين، وأن يقوينا في سبيله ويرزقنا الشهادة! وعندها يمكن أن 

تفرحي بأنه في يوم البعث برحمة هللا سيكون لك شفيع عند هللا! 

أماه، أعلم كم هو صعب عليك أن تنتقلي وتتبعي هذا الدرب، ولكن 
جزاء هللا عليه عاٍل جدا، عندما تسمعون إن شاء هللا تعالى بأن هللا 

أنعم على ابنكم بالشهادة في سبيله، ال تنسوا اآلية:

�ا إَِلْي�ِه َراِجُعوَن( �ا للِهَِّ َوإِنهَّ  )الهَِّذي�َن إَِذا َأَصاَبْتُه�ْم ُمِصيَب�ٌة َقاُل�وا إِنهَّ
 156 سورة البقرة 

السالم عليكم ورحمة هللا عليك يا أمي الغالية! أنا متعجل للذهاب 
إلى الجنة، وأتمنى أن ألقاك في الجنة! 

حممد سيف اهلل 
���������������������������������������������������������������������

املصدر قفقاز سنتر 

يف فرنسا: 
مسلمة تواجه السجن بتهمة لبس النقاب

ت��واج��ه ه��ن��د أح��م��اس )32 ع��ام��ا( حكما بالسجن -ق���د ي��ص��ل إل���ى عامين- 
بسبب ارت��داء النقاب في فرنسا و رفضها حكما لقاض في باريس يق�شي 
بخضوعها ل� »دورة مواطنة«، للتدريب على حقوقها وواجباتها املدنية 

بوصفها مواطنة فرنسية. 

وألقي القبض على هند بسبب ارتدائها النقاب  يوم 11 إبريل املا�شي، وحكم 
 عليها بالخضوع ل� »دورة مواطنة«، ملدة 15 يوما. وقالت صحيفة ديلي ميل: 
»لم يسمح لهند بدخول محكمة )مي( الجنائية في إحدى ضواحي باريس، 
لسماع أقوالها بسبب رفضها خلع النقاب عند دخول املحكمة«. و أوضح 
القضاة ملحاميها جيل ديفيز أن هند تواجه عقوبة السجن ملدة عامين، 
 وغرامة تصل إلى 27 ألف جنيه إسترليني. ونقلت الصحيفة عن هند قولها: 
»ال م��ك��ان للحديث ع��ن خ��ل��ع ال��ن��ق��اب، أن���ا ل��ن أخ��ل��ع��ه، وال��ق��ا�ش��ي ه��و من 

يحتاج إلى التدريب على املواطنة«. 

ورفضت هند في السابق دفع مائة جنيه إسترليني، بسبب ارتداء النقاب 
في مناسبة سابقة.

وأطلقت هند أحماس مع سيدة فرنسية من أص��ل مغربية اسمها كنزة 
دري��در، حملة »ال تمسوا دستوري« للضغط باتجاه إلغاء حظر النقاب 

في فرنسا. 

���������������������������������������������������������������
املصدر:  صفحة دعم هند أحماس:

http://ar-ar.facebook.com/Hend.Ahmas

مسلمون يطبقون الشريعة يف بريطانيا
تشهد مجالس الشريعة اإلسالمية في بريطانيا إقباال متزايدا من املسلمين 
الذين يلجؤون إليها لحل النزاعات وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية بدال 

من اللجوء للمحاكم الوضعية.
ورغم عدم امتالك هذه املجالس لسلطات تنفيذية تخولها إنفاذ األحكام 

إال أن املسلمين يطبقون أحكامها على أنفسهم طوعا عن ر�شى.
وي���ق���ول ال��ش��ي��خ ه��ي��ث��م ال���ح���داد أح����د م��م��ث��ل��ي ه����ذه امل���ج���ال���س: »ل���ق���د زادت 
الحاالت التي تأتي إلينا بأكثر من ثالثة أضعاف خالل الفترة من الثالث 

إلى الخمس سنوات املاضية«.

هند أحماس مكبلة واألغالل على يديها
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شتان شــتان بين الذين لربهم باعوا  النفوسا
الباسميَن إلى الـردى والسيف يرمقهم عبوسا
الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا*

القتل في سبيل هللا .. إنها الخاتمة التي يتمناها أي حر أبّي .. 

كل مؤمن مجاهد .. أيقن بموعود هللا تعالى.

أولئك العظماُء الذين يعيشون من أجل مبادئهم، ويحّولون كل ما 
حباهم هللا من ملكاٍت و قدراٍت ومشاعَر وعقول، وأوقاٍت ولحظاٍت 

وخلجاٍت ورغبات، ليجعلوا منها أسلحة وأدوات تخدم القضية ..

أسامة .. أيها الليث..
 اإلسالم ..

ٌ
بكتك أمة

وابتهجت برحيلك أمة من الكفر..

ع��ن��دم��ا ف��رح��وا ق��دي��م��ا واح��ت��ف��ل��وا ب��م��وت ح��س��ن ال��ب��ن��ا، أن��ج��ب��ت األمة 
)سيد قطب(

وإن ابتهاجهم اآلن واح��ت��ف��ال��ه��م س��ي��ك��ون س��ب��ًب��ا ف��ي م��ي��الد الكثي�ر من 
العمالقة...

التقت أمي يوما بشابة مسلمة أمريكية، 

قالت األمريكية سائلة: هل ما يفعله بن الدن صحيح في اإلسالم؟

ارت������������ب������������ك������������ت أم���������������������ي ألن�������������ه�������������ا ال ت�������������ع�������������رف ك�����������ي�����������ف ت�����������ت�����������ح�����������دث ف������ي 
ه����������������ذه األم���������������������������ور، ث������������م ق����������ال����������ت ب���������اخ���������ت���������ص���������ار: ن��������ع��������م م������������ا يفعله 
 ص�������ح�������ي�������ح، وال����������دل����������ي����������ل: اق����������رئ����������ي س����������ورت����������ي ال��������ت��������وب��������ة واألن������������ف������������ال!

قالت األمريكية: ما أعرفه هو أنه بسبب هجمات 11 سبتمبر اعتنق 
الكثير من األمريكان اإلسالم!

هللا أكبر!

ف��ي��ا أم���ة ال��ظ��ل��م وال��ق��ت��ل أم��ري��ك��ا، ال تبتهجي، وال تحتفلي، فعلى قدر 
أملكم السابق كان فرحكم الحالي.. 

وإن أسامة قد أثخن فيكم كما لم يثخن فيكم أحد،

وإنه قد أرعبكم كما لم يرعبكم أحد،

وإنه قد استنزفكم كما لم يستنزفكم أحد..

افرحوا.. ال ضير..

فأسامة لم يمت..

بل ترك وراءه ألف أسامة وأسامة.

كلهم في داخلهم »أسامة صغير«.

يتحدث أحدهم عن اإلمام أسامة في قناة فضائية..

وحين يكون الحديث عن العظماء، فال بد أن تنزف القلوب وتذرف 
الدموع..

فيطرق رأسه بعد اختالج وجهه بعبراِت البكاء، مخفًيا دمعه.

امل���ش���اع���ُر ف����ي م���ث���ل ه�����ذه امل����واق����ف ال��ع��ظ��ي��م��ة ت���أب���ى إال أن ت���ك���ون هي 
املسيطرة على املوقف مهما حاول املرء التجلد..

لقد تحرك بداخله أسامة الصغير..

ونجل أحد املشايخ..

يكيل على الهواء املدح الكبير للشيخ أسامة.. 

يمدحه في تواضعه وخلقه وعبادته وحيائه..

في داخله هو أيضا أسامة صغير.

قد تغيظ مثل هذه الشهادات أقواما..

ولكن أمة اإلسالم من شرقها لغربها بكت الشيخ وترحمت عليه..

وال��رس��ائ��ل النصية القصيرة على ال��ش��اش��ات أكب�ر دل��ي��ل على مدى 
ارتباط املسلمين بالجهاد وقادته وأهله..

أم سعيد
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إن مشاعر الحزن العميق التي شاهدناها فيمن حولنا تثبت فشل 
اآللة اإلعالمية الضخمة التي ما انفكت تزّور وتلبس وتنشر األكاذيب 

 وتنفيًرا.
ً
واألباطيل عن املجاهدين تخذيال

أسامة لم يكن قاتال يعشق الدماء،،
وإنما كان ثائرا ينشد الحرية ألمته ..

رب�يع أسامة سبق ربيع العرب بعقود .. حينما انتفض أسامة ألنه 
ل��م يكن يستطيع أن ي��رى أش��الء أط��ف��ال فلسطين ث��م يقلب القناة 

كأن شيئا لم يكن ..
لم يستطع أن يدفن رأسه فقرر أن يعيش مع أمته أملها، وحزنها.

وألن همة املؤمن تعلو الثريا .. 

فلم يكن ل��ه أن يكتفي بالبكاء وال��ع��وي��ل، فحمل امل��ع��ول وب���دأ يبني 
مجد أمته مع شبابها املخلصين، الذين لم تخدعهم حدود متوهمة 

صنعها املستخرب البغيض .. 

وما كان ملثله أن يستسلم لوعد بلفور،،،
وال مليثاق األمم املتحدة »األمريكية«!

فبدأ مشوار العز  والجهاد متوكال على هللا رّبه ..

كيف ال واملؤمن يقرأ في كتاب هللا عز  وجل:

ْل  ْكُتم بِاللهِّ َما َلْ ُينَزِّ ُكْم َأْشَ اُفوَن َأنهَّ ْكُتْم َولَ َتَ »َوَكْيَف َأَخاُف َما َأْشَ

بِِه َعَلْيُكْم ُس�ْلَطانًا َفَأيُّ اْلَفِريَقنْيِ َأَحقُّ بِاألَْمِن إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن«

 

ثم يقرأ معناها في التفسير امليسر:

»وكيف أخاف أوثانكم وأنتم ال تخافون ربي الذي خلقكم، وخلق 
أوثانكم التي أشركتموها معه ف��ي ال��ع��ب��ادة، م��ن غير حجة لكم على 
ذل������ك؟ ف�����أي ال���ف���ري���ق���ي���ن: ف���ري���ق امل���ش���رك���ي���ن وف����ري����ق امل���وح���دي���ن أحق 
ب��ال��ط��م��أن��ي��ن��ة وال��س��الم��ة واألم�����ن م���ن ع����ذاب هللا؟ إن ك��ن��ت��م تعلمون 

صدق ما أقول فأخبروني.«

أسامة..
ا. الحمد هلل أن أعداء هللا لم يتمكنوا منك حيًّ

والحمد هلل أنك بقيت ثابًتا على ما عشت له حتى النهاية.. 

والحمد هلل أنك مضيت شهيًدا رافع الرأس كما نحسبك..

قلتها أيها البطل الشجاع يوًما:

»م��ن أيقن أن اآلج��ال محدودة ال تتقدم وال تتأخر، وم��ن أيقن أن 
األرزاق معلومة ال تزيد وال تنقص.. ال يبالي«)1(

نعم، ال يبالي.

 »ه���������ؤالء ف���������ازوا ب�����رض�����وان هللا س���ب���ح���ان���ه وت����ع����ال����ى وب����ج����ن����ات الخلد 
التي وعدهم هللا سبحانه وتعالى، فليس النصر هو الكسب املادي 

فقط  ..  وإنما النصُر الثبات على املبادئ«)2(.

1- من محاضرة للشيخ بعنوان: شرح حديث كعب بن مالك رضي اهلل عنه
2- من كلمة للشيخ بعنوان: الرسالة الثالثة إلى األمة اإلسالمية 2001

إن أطبقت س���������دف الظالم وعضنا ناٌب أكول

وديارنا طفحت دما وم�شى بها الباغي يصول

ومن امليادين اختفت مُلع األسنة والخيول

وعل���ت على األنات أنغ���������اُم املع���������ازِف والطبول

هب���������ت عواصفهم تدك صروح���������ه ول���������ه تقول

لن نوقف الغارات حت����������ى ع�������������ن مرابع�����نا تزول



أنت الشامخة بدينك، العزيزة بغناك عنهم، أنت الكريمة الشريفة
لم تفلح كل آالتهم الحادة وغري الحادة يف كسر عزيمتك ..

أعجبته شواربه الطويلة، فاستأسد على املسكينة
هو عار على الرجال، بل إنه بلية على اإلنســــــانية

غرّه سرت الكـــــريم، ومادرى أن أخذه شـــــــديد أليم

سجنوك يف غرفة، وسجنتيهم يف الجحيم،، بؤس دائم وسهر الزم

إن كنت ال تنامني فهم أيضا ال ينامون .. وترجني من اهلل ما ال يرجون؛

كل يوم تغرتفني حسنات الصرب، وكل يوم يقرتفون جبال الِوزر

 

 واليوم املوعود قريب، والحساب شديد، ففريق شقي وفريق سعيد .. 

اطمئني أخية ..
فمن صنت نفسك طاعة له وابتغاء مرضاته لن يخذلكِ، قسمًا لن يخذلك ..

والجموع الثائرة لن تسلمكِ 
وحياؤك حولك هالة من نور تحرق الذباب إن اقرتب..

يا شامخة،
اصربي .. 

فلست وحدك ..
دعاء املاليني من خلفك سند

زفرات الغيارى يوشك أن تصل مع املدد ..
والربكان يوشك أن يلفظ اللهب ..

والغبي سيفقد الكرسي، ويهلك مع من هلك

أشرف عبد العزيز

14

    أخياتي لن ننساكّن



ميدان لاتحرير
أم صفاء الكنانية

 بدأ ميدان )التحرير( قصته
عندما نزعت »هدى« شعراوي 

احلجاب فيه وألقته أرًضا.. زاعمة وقتها 
أنها قد حّررت النس��اء من احلجاب !.. وأزالت 

الغطاء عن العقل.. ظنته املسكينة )حتررًا( وما 
علمت أن التبرَج والس��فورَ قيوٌد وأغالٌل تش��د 
املرأَة في وحِل اخلط��أ والرذيلة.. وأن احلجاَب هو 
)احلري��ة( .. حريُة عب��ادة اهلل تعال��ى كما أمر.. 

 

حري��ُة التحلي��ِق ف��ي س��ماِء الطه��رِ والنقاء 
واإلمي��ان.. حري��ة الراحة القلبية ف��ي التزام أمر 

اهلل.. فجنُة املسلمة في رحاب شريعة اهلل.

ميداُن التحريِر الذي َخلعت ش��عراوي 
 في��ه احلج��اب، ه��و املي��دان نفس��ه 

الذي خلعت فيه األمة اجلنب واخلور..

وشتاَن بني اخللعني.. شتان بني التحريرين..

فاألول رجوٌع إلى الوراء.. بل س��قوٌط في القاع..
والثان��ي ه��و التحرر، م��ن قيودِ نظ��اٍم علماني 
جثم على صدور املس��لمني عق��ود طويلة، ذاق 
فيه��ا املس��لمون الظلم واالس��تبداد، وحظي 
اليهود فيها بأكثر مما حلموا من حماية وتوفير 

احتياجات وتنفيذ سياسات.

ذهب عهد مبارك الذي لم يكن مبارًكا! 
ذل��ك العهد ال��ذي ُضيق فيه على املس��لمني؛ 
وكان جه��اد اليه��ود جرمي��ة، وإط��الق اللحية 

شبهة، واجلهر بكلمة احلق خطيئة.. 

فاحلمد هلل وحده ..

أح��رار مص��ر .. علين��ا الي��وَم أن ال نقف في 
منتصف الطريق، وإمنا أن نواصل مسيرة احلرية 
احلقيقية إلى أن نضم��ن حريتنا الكاملة في 
تطبيق ش��ريعتنا.. نحن مسلمون، فمن حقنا 
كل احل��ق أن نعي��ش باإلس��الم، وأن يحكمن��ا 
اإلسالم، وأن ترتدي املس��لمات احلجاب في كل 
م��كان وفي كل وق��ت دون أن يتج��رأ أحد على 
منعهّن من امتحان أو وظيفة، ودون أن يتعّرض 
أحد ملساءلة اللتزامه السّنة في مظهره، ودون 
أن يكون في السجون مسلم واحد تهمته دينه 

أو جهاده أو دعوته.
ومن فضل اهلل أن حكومة حس��ني قد ُخلعت 
في الوقت الذي بدأ فيه التضييق على املنقبات 

في دراستهن وعملهن.. 
فلعلها دعوة من قلٍب صادق.

املس��لم ُحر، واملس��لم أبّي، ولن ترضى مسلمٌة 
بعد الي��وم أن يُّضيق عليها في دينها أو دعوتها 

أو حجابها..

لن يرضى مسلم أن يحكمه علماني أو صاحب 
أي ديانة غير اإلسالم..

 وعجًبا! من أين دخل على أمة اإلسالم أن يكون 
)احلاكم( عليهم و)ولي أمر املس��لمني( علمانيًّا 
أو ماس��ونيًّا! أو غيرها من املذاهب التي تخالف 

وتعارض دين اإلسالم معارضة صريحة.

ه��ذه املناه��ج املنحرف��ة دينيًّا وفكريًّا ليس��ت 
مقبولة بعد اليوم في كنانة اإلسالم.

فدي��ن اإلس��الم هو املص��در الذي س��نعيش به 
في رخاء وراحة، وإحس��اس بالطمأنينة للعدل، 
وضمان نيل احلق��وق، وتوفير ف��رص حياة كرمية 

عادلة لكل فرد.

هو الدين الذي س��نعرف ونح��ن محكومون به 
أن ثرواتن��ا س��تكون لنا ف��ي أيدينا ول��ن تُنهب، 

 

وأن السجن لن يدخله أحد ظلًما.. 

باإلسالم س��ننعم بفضائل تطبيق شرع اهلل 
وما يجره ذلك من اخلير، كيف ال وهو الدين الذي 
ارتض��اه اخلال��ق خللقه.. باإلس��الم تك��ون احلياة 

الطيبة.

وأقول:

ه��ا نحن ف��ي طريقنا إل��ى احلرية ي��ا »هدى« 
ش��عراوي، احلرية احلقيقية التي س��تجعلنا 

نعلو باحلجاب ونشمخ بالنقاب..

بإذن اهلل ..

]إن حق���وق الم���رأة ليس���ت ه���ي المهضوم���ة 
وحده���ا اآلن؛ بل حقوق المجتم���ع ككل. وحين 
تس���اس دول المسلمين باإلس���ام، فلن تأخذ 
المرأة حقها كامًا وحدها، وال األطفال والرجال 
المسلمون حقوقهم، بل ستأخذها الحيوانات 
وأتب���اع الديانات األخرى الذين يعيش���ون بينهم 

كأهل ذمة أو مستأمنين[ 
الشيخ حسام عبد الرؤوف، 

كتاب: املسلمون بني مطرقة الدميقراطية وسندان الدكتاتورية.
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ال��ي��وم أخ��ت��ي امل��ج��اه��دة سنتحدث حديثا عمليا.. ع��ن الدعوة.. 
وعن الجهاد..

فالجهاد هو رائد الدعوة وحاميها.. 

والدعوة هي الوقود الذي يضخ في عجلة الجهاد ويحركها:

ِض اْلُْؤِمننَِي َعَسى  )َفَقاتِْل ِف َسبِيِل اللهِّ لَ ُتَكلهَُّف إِلهَّ َنْفَسَك َوَحرِّ

اللهُّ َأن َيُكفهَّ َبْأَس الهَِّذيَن َكَفُروْا َواللهُّ َأَشدُّ َبْأسًا َوَأَشدُّ َتنكِياًل (

فهو قتاٌل وتحريض.. جهاٌد ودعوة.

أختي الداعية..

ينبغي عليك باعتبارك مسلمة صاحبة هدف أن تكوني كالسراج.. 
أينما ُوضع أضاء.

أن تحملي هم هذا الدين، وهّم إيصاله إلى كل مكان.. وطريق الجهاد 
أخية ال يستغني عن الدعوة إليه..

أغ��ل��ب املسلمين ال��ي��وم ب��ع��ي��دون ع��ن حقيقة ه��ذا ال��دي��ن.. بعيدون 
ع��ن ج��وه��ره ول���ب���ه.. أص��ب��ح ال��ك��ث��ي��ر م��ن��ه��م مسلمين ب��ال��ه��وي��ة، وبالتالي 
فهم بعيدون عن الجهاد، وعن ساحات العز، وعن عبير الشهادة.. 
فينبغي علينا أخ��ت��اه أن نحمل ه��م ه���ؤالء املسلمين، وأن نحرص 
على تبصيرهم بحقيقة دينهم، وحقيقة املعركة ضدهم التي تهدف 
إلى تعميق غربة الدين، وينبغي علينا كذلك أن ننشر بينهم الجهاد 
وفقهه وحقيقة منهج امل��ج��اه��دي��ن، وأن��ه��م ه��م ال��ص��ف��وة، أل��ي��س هللا 

َكَمْن  َراِم  اْلَ اْلَْسِجِد  َوِعَمَرَة  اجِّ  اْلَ ِسَقاَيَة  تعالى يقول: )َأَجَعْلُتْم 

آَمَن بِاللهِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِف َسبِيِل اللهِّ لَ َيْسَتُووَن ِعنَد اللهِّ

 

الظهَّالنَِِي( فليس ِم���ن ع��م��ٍل ي��ق��ارن بالجهاد،  اْلَقْوَم  َيِْدي  لَ  َواللهُّ 
ورسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم يقول: »ل���وددت أن أغ��زو في 
سبيل هللا فأقتل...« فهو ما تمنى الغزو إال ليقتل! فهل هناك أعلى 

وأشرف من الجهاد والشهادة في سبيل هللا؟ 
فمن واجباتنا تذكير املسلمين بفضل ال��ج��ه��اد وع��ل��و أج���ره ومنزلته 
ووج��وب��ه، وأن ن��دف��ع ع��ن املجاهدين ك��ل التهم الباطلة ال��ت��ي تحاك 

ضدهم.

أختي املجاهدة..

س��ن��ع��م��ل ال����ي����وم م���ًع���ا ب���ط���ري���ق���ة رائ����ع����ة ل��ن��ش��ر ح����ب ال����دي����ن والجهاد 
واالس��ت��ش��ه��اد ب��ي��ن ال���ن���اس، وه���ي ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة، وف���ي ال���وق���ت نفسه 
س��ري��ة، تضمن ل��ك –ب����إذن هللا- ع���دم امل��الح��ق��ة م��ن األع����داء الذين 
ي��س��ت��ع��دون وي��ت��ق��ص��دون ك���ل م���ن ي��ع��م��ل ب���ص���دق ل��خ��دم��ة دي����ن هللا، 

وباألخص من يعمل على درب الشرف، درب الجهاد والشهادة.

هذه الطريقة دعينا نسميها: »ذهبت ونسيته«!!

ما هي تفاصيلها؟
بعد حصولك على املواد الجهادية املقروءة واملرئية واملسموعة من 
امل��واق��ع الجهادية على شبكة اإلن��ت��رن��ت، أو م��ن  إح��دى صديقاتك، 
ستقومين بطباعتها على أسطوانة CD ، منتقية األق��وى واألفضل 

واألكثر  تأثيًرا من بين املواد.

ث�����م.. ف���ي ك���ل م���ك���ان س��ت��خ��رج��ي��ن إل���ي���ه.. س��ت��ن��س��ي��ن ه����ذه األسطوانات 
خلفك!!

عندما تصلين ف��ي مسجد م��ا، ستنسين ع���ددا م��ن األس��ط��وان��ات في 
خزانة املصاحف!

وع���ن���دم���ا ت���غ���ادري���ن ق���اع���ة م���ح���اض���رة أو درس.. س��ت��ن��س��ي��ن ع������دًدا من 
األس��ط��وان��ات ه��ن��اك، ويفضل أن تنسيها ف��ي م��ك��ان غير امل��ك��ان الذي 

كنت جالسة عليه.
وع��ن��دم��ا ت��رك��ب��ي�����ن امل���واص���الت ال��ع��ام��ة، ف��ح��ت��ًم��ا ستنسين ع����دًدا من 

األسطوانات على املقعد إن لم يكن أحد يركب بقربك.
وكذلك في الحدائق واملنت�زهات، ستزينين مقاعدها وأماكن الظل 

والجلوس فيها بأعداد من األسطوانات..

وب��ال��ت��أك��ي��د؛ أن���ت م��ج��اه��دة ذك���ي���ة، ف��س��ت��ت��ص��رف��ي�����ن ب��ح��رف��ي��ة عالية، 
وستحرصين على أن ال يراك أحد وأنت تؤدين دورك.

 وسترتدين القفازات أثناء طباعة األقراص حتى ال تتركي بصمات خلفك
وب��ع��د أن ت����ؤدي م��ه��م��ت��ك ب��ن��ج��اح، س��ت��ت��وق��ف��ي��ن ل���� ل��ح��ظ��ات تراجعين 
ال��ن��ي��ة، وت��س��أل��ي�����ن هللا اإلخ����الص وال��ق��ب��ول وت��ح��م��دي��ن��ه سبحانه على 

توفيقه لِك، وهدايته إياِك ..
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نصائح خفيفة
 أخيتي .. أضيفي إل��ى ك��ل أسطوانة مرئية م���وادا تحريضية مكتوبة

وال تتجاوزي 3 مواد حتى يقرأها أهل عصر السرعة!، 

إّن دعوتنا ليست مشاهد انفعالية لحظية، وإنما هي دين متكامل 
ومنهج حياة، فال بد من استغالل حماس اللحظة وإحسان توجيهه 

ليصبح وقود الرحلة ..

 ويمكن أن تكون املادة الفرعية تثقيفية كالتعريف ب� حواء براييف 
أو ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت����رد ع��ل��ى ش��ب��ه��ة ح����ول امل��ج�����اه��دي��ن م��ث��ل أن�����ه��م يقتلون 
 املدنيين، أو أن الكفار الذين يدخلون أرا�ش��ي املسلمين للتجسس 

أو اإلفساد دخلوها بعهد أمان... وغيرها وأنت أعرف بمجتمعك.

واألف������ض������ل أن ي�����ك�����ون غ�������الف األس�����ط�����وان�����ة ج������ذاًب������ا غ���ي�������ر جهادي، 

 

ب����أن ت��ك��ت��ب��ي ع��ل��ي��ه »ه���دي���ة م���م���ي���زة« أو »أف������الم رائ����ع����ة« أو غ��ي�����ره��ا من 
العبارات الجاذبة.

مقرتح أسطوانة1:

مادة رئيسية مرئية: العلم للعمل )إصدار مرئي(

مادة مكتوبة: 

- دعوا أبناءكم يألفون السالح )مقال من منتديات(.

- التبي��ان: شرح نواقض اإلس��الم - الشيخ سليمان العلوان

- كتاب ادارة األولويات للكاتب ستيفن كوفي.

صوتيات:  

- وسطية اإلنهزام - الشيخ أبو يحيى الليبي - حفظه هللا.

- دموع على أعتاب العفة - للشيخ خالد الراشد - ثبته هللا.

أناشيد: عقد العزم وأبرم - ماض وإن قطع الطغاة لساني ..

صور: اختاري عدد »5« صور إلذالل األسرى واألسيرات.

أختي املجاهدة الداعية ..

إن الدين عظيم.. وإن املسؤولية عظيمة.. وإن الغربة شديدة..

فعلينا أن ن��ب��ذل ل��ه��ذا ال��دي��ن –ف���ي ح��ي��ات��ن��ا ال��ق��ص��ي��رة ه����ذه- ب��ق��در ما 
نستطيع، وأن ال ندخر  وسًعا في إيصال صوت الحق إلى أكبر شريحة 

ممكنة من الناس.

ولك -بإذن هللا- أجر كل من يتبع الخير الذي تنشرينه ..

ت��ص��وري ك��م م��ن شخص سيهتدي ب��ه��ذه اإلص����دارات ال��ت��ي توزعينها 
بإذن هللا، وكم من شخص سينفض عن نفسه غبار القعود وينطلق 
م��ج��اه��ًدا ف��ي س��ب��ي��ل هللا راف���ًع���ا ل��ل��وائ��ه، وك���م م��ن أم س��ت�����رب��ي أوالدها 

ليصبحوا أبطاال يخدمون اإلسالم بعلمهم ودعوتهم وجهادهم..

تخيلي أن تأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناتك.. شهيد.!

ياهلل!  أي فضل هو  وأي أجر.



حني غاَل الطهَر أبناُء الِس����فاْح
 ف��ي ب��الِد الوحي وانطف��أ الصباْح

مّزق����وا شرَع اإلله بخ�������ّسٍة
 واغت��دى فيه��ا أب��و جه��ٍل وص��اْح

رَوِّع����وا أهَل امل���دينِة واق���تلوا
واجت��راْح  ذنْ��ٍب  دون  ياس��َر  آل   

وام����ألوا الدنيا ف�������جوراً إننا
ف��ي زمان التيِه والهمِم الش��حاْح

لم يعْد في الدار »حمزة« ينتضي
 س��يَفُه لي��ذوَد ع��ن أه��ل الف��الْح

لْن تروا إْن ق���يَل يا خي���ُل اركبي
ُكس��اْح فوارس��ها  غي��َر صافن��ٍة 

)مّزقي صمَت املقابِر واندبي ( بتصرف

 جاءِت الشاعَر رسالة من إحدى العفيفات تطلب منه النصرة ألخواته األسريات 
فمزقت الرسالة كبده، وأسهرت ليله، وأسالت مداد قلمه .. فأنشد قائاًل:

شاَب في ق���يٍد وح������الْت دونُه
م��ن جنود الكف��ر َمْن أِلَف النباْح

صاَح في ال��بيِت الع���تيق مؤذٌن
ث��ّم واهت��ّز احلطي��ُم م��ن الِب��راْح

أين قاع���دة اجل��������هاد يحّثها
 صرخُة الثكلى فتسمعهْم ضباْح
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أين َمْن لّفوا حزاماً ناس�����فاً
  أي��ن َم��ْن يفدي العقيدَة بالس��الْح

أيها الرك������ُن اليمانيُّ الذي
  ق��د حتش��رَج ِم��ن مآقي��ه الن��واْح 

أين أحفاد الص�حابة َمْن بهْم
الْح النص��ر  وفج��ر  يعل��و  دينُن��ا   

أين َمن يفدي ح������رائر أمتي
 ِم��ْن ول��يِّ العه��ِر والكف��ر الب��واْح 

حّدة التوحيد تصهُل في دمي
الصح��اْح البط��والت  أرب��اُب  أي��ن    

أين أنص�������ار النبي وع��ترٌة
الص��الْح رب��ات  بال��روح  تفت��دي   

َمْن لها ..
 في ظالم الس��جن ضّجْت بالصياْح

َمْن لها .. إذ غالها
  ف��ي ب��الِد الوح��ِي ُمَنفِل��ُت اجلماْح

في زنازنهم تئُن وتش�����تكي
واجُلن��اْح الرزاي��ا  تباري��ح  م��ن   

قد أقمَن الليَل ترشُف حسرًة
  ف��ي غياهبه��ا مهيض��اُت اجلن��اْح

َمْن إذا » امُّ الزبيِر« بق�����يدها
  صوتها الدامي تس��ربَل بالس��حاْح

يا سليالت املف����اخر والنهى
الِفص��اْح قوافين��ا  احل��زن  أجل��م    
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لم تزل بنت املكارم ترقب إخوًة
 م��ن وري��د القل��ب ي��روون الِبط��اْح

مّزقي صمَت املق�����ابِر واندبي
راْح األرض  بط��ُن  ال��ذل  قي��د  دون   

دولُة التوحيد يع���لو عرَشها
  َم��ْن لظل��م الس��جن عاتكًة أباْح

غ�������زوٌة للثأر جت��عُل قصَرُه
الري��اْح أدراج  ت��ذروه  صفصف��اً    

حنَي تس������تلُّ املواض�ي ثّلٌة
  تُله��ُب الطاغ��ي مبش��تجر الرماْح

لم يزل في الروح يغلي ِم�رجٌل
 رغ��م قي��ٍد أثخن��ْت مّن��ا اجل��راْح

يا عبيَد الغرِب ُنقسُم أن�ُّه
  ل��ن يحاورَكْم س��وى حّد الصفاْح

طعنٌة في الصدرِ يثعُب ماؤها
ِم��ْن ِعض��اٍب ال ت��كلُّ ع��ن اجتياْح

وحسبكّن اهلل ونعم الوكيل.

وكتبه أسير حزنه وآالمه محمد الزهيري غفر اهلل زالّته
 نص��رة حلرائ��ر احلرم��ني: وف��اء محم��د اليحي��ا، هيل��ة عب��داهلل القصي��ر، نوير الس��حيمي،

غيداء الشريف، جنوى الصاعدي، هيفاء األحمدي، وأم الزبير

وأخريات يعلم بحالهن اهلل ..
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ما معنى شبكة؟
هل تذكرون أيام املدرسة؟ في درس العلوم كانت هناك تجربة نأتي 
فيها بخيط ثم نربط طرفه بكوب ونفعل نفس األمر بالطرف اآلخر؛ 
فنحصل على خط هاتفي بسيط يمكنه نقل الصوت بين نقطتين.

هذا الهاتف يمثل أبسط شكل من أشكال الشبكة الهاتفية.

إّن الشبكة يمكن تعريفها على أنها تجّمع 
يرتبط فيه عنصران أو أكثر.

ع��ن��دم��ا ت��ت��ج��م��ع خ���ي���وط ع��ن��ك��ب��وت ن��ح��ص��ل ع��ل��ى ش��ب��ك��ة عنكبوت، 
وع���ن���دم���ا ت��ت��ج��ّم��ع أج����ه����زة ح���اس���ب ن��ح��ص��ل ع���ل���ى ش��ب��ك��ة حواسيب.

مع زيادة نقاط االتصال نحصل على شبكة أكثر تعقيدا..

لذلك يتم تقسيم األجهزة إلى مجموعات، وعلى كل مجموعة يوضع 
أمير يربطها باملجموعات اآلخ��رى، هذا األمير يسمى بلغة الشبكات 

Gate way أو بوابة ربط.الشبكة بشبكات أخرى.

وعندما يرتبط األم��راء مع بعضهم نحصل على تنظيم من األجهزة 
املتصلة مع بعضها عبر »برتكول« إجرائي محّدد، 

بحيث يمكن ألي جهاز  في املنظومة الوصول 
ألي جهاز آخر بعد اتباع اإلجراءات املحددة 

بالبرتكول.

البرتكول: هو إج��راءات متفق عليها 
تستخدم للتفاهم بين أط���������راف مختلفة. 

 ي��س��ت��خ��دم ل��ن��ق��ل االنفعاالت 
ً
، ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ت��ع��ت��ب��ر ب���رت���ك���وال

ً
م���ث���ال

وال����رغ����ب����ات ب���ي���ن م��ج��م��وع��ة م��ت��ف��ق��ة ع���ل���ى اس���ت���خ���دام ه�����ذه ال���ل���غ���ة في 
الحديث.

وشركات الهاتف تستخدم برتكوالت لتحديد إجراءات عمل مكاملة، 
فقبل بدء املكاملة يتم التأكد أوال من أنه لديك رصيد ك��اٍف إلجراء 
لغى 

ُ
امل��ك��امل��ة، ف���إن ل��م ي��ك��ن ع��ن��دك رص��ي��د تظهر ل��ك إف����ادة ب��ذل��ك وت

املكاملة، أما إن كان عندك رصيد فينتقل للتأكد من إن كان الجهاز 
، سيعود 

ً
امل���راد االت��ص��ال ب��ه متاحا أم أن��ه مغلق، ف���إذا ك��ان م��ت��اح��ا

ليعطيك إشارة الجرس .. وهكذا

وكذلك في شبكة الحواسيب نحتاج ل� لغة مشتركة )برتكول( تحدد 
كيفية التعامل مع مكونات الشبكة، إذ أنه وعلى سبيل املثال ال بد 
من معّرفات تميز األجهزة املشاركة في الشبكة عن بعضها البعض، 
 كما نستخدم رقم الشريحة لإلتصال بهاتف معين دون بقية 

ً
تماما

الهواتف، أو كما ننادي معارفنا بأسمائهم.

إذا املكونات األساسية للشبكة أو املنظومة:

1. أعضاء.

2. برتكول )Protocol( يحدد العالقات بين األعضاء وينظمها.

3. وسيط  اتصال )Media( يربط األعضاء مع بعضهم.

وي��م��ك��ن ألي ش��خ��ص ع��م��ل ش��ب��ك��ة خ��اص��ة ب���ه إذا ت���وف���رت األسباب 
الثالثة املذكورة.

إعداد - حممد املشهداني
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في أحد املختبرات األمريكية، صنع بعض الباحثون شبكة صغيرة 
م��ن ع��دد م��ح��دود م��ن ال��ح��واس��ي��ب، يمكنها االرت��ب��اط ب��ع��دد آخ��ر من 
الحواسيب عبر خطوط الهاتف، وحددوا إجراءات معينة لإلتصال، 

وأسموا هذه الشبكة »أربا نت« .

تطورت هذه الشبكة وتوسعت وانضم إليها املزيد من الشبكات من 
جامعات ومؤسسات أخ��رى، وت��م رب��ط األج��ه��زة البعيدة عن طريق 

االستفادة من أسالك شبكات الهاتف، فكانت نواة اإلنترنت.

الحقا تم انشاء هيئات من الخبراء لتنظيم اإلنترنت واإلشراف على 
ت��وزي��ع م��ع��ّرف��ات IP على م���زودي خ��دم��ة اإلن��ت��رن��ت، وتسجيل أسماء 

عناوين اإلنترنت، وغيرها من املهام اإلشرافية.. 

شبكة اإلنترنت:
اإلنترنت شبكة ضخمة مكونة من تجمع لشبكات صغيرة،

ف��ي الشكل أع���اله، النقطة )1( ع��ب��ارة ع��ن منزل فيه شبكة داخلية 
عبارة عن جهازي حاسوب. لنفترض أّن هذا املنزل في قندهار  ويريد 
االت���ص���ال ب��م��ن��زل ف���ي درع�����ا، ف��ه��ن��اك ط��ري��ق��ت��ان :  ف��إم��ا أن ن��م��د سلكا 
 م���ن ق���ن���دده���ار إل����ى درع������ا، وه�����ذا س��ي��ك��ل��ف ص���اح���ب امل���ن���زل مليارات،
أو نلجأ للخيار الثاني، وه��و استخدام األس��الك التي مدتها شركات 

االتصاالت املزودة لخدمة اإلنترنت وجعلتها متاحة لإليجار.

ال��ن��ق��ط��ة )2( ه��ي م���زود ال��خ��دم��ة . إذا ي��رت��ب��ط امل��ن��زل ببقية الشبكة 
ال��ع��امل��ي��ة ع��ب��ر م����زود خ��دم��ة ال����ذي يحتفظ ب��� م��ع��ل��وم��ات ع��ن مزودي 

الخدمة اآلخرين في العالم وكيفية التواصل معهم.

م��زود الخدمة، عبارة عن حاسوب مثله مثل حاسوب املنزل لكنه 
ب��م��واص��ف��ات ع��ال��ي��ة، وي��ت��وف��ر ل��ه خ��ط ات��ص��ال ف��ائ��ق السرع�ة يربطه 
بمزود خدمة إقليمي، ثم مزود الخدمة اإلقليمي يرتبط بمزودات 

خدمة أقليمية أخرى، وهكذا .. فتكون لدينا شبكة دولية.

إن م��ف��ه��وم ال��ش��ب��ك��ة ث���اب���ت وي���ت���ك���رر، أي أن ش��ب��ك��ة م�����زود الخدمة 
مشابهة تماما لشبكة امل��ن��زل لكن ال��ف��رق ف��ي مواصفات جهاز مزود 

الخدمة، وسرعة خط االتصال املتوفر عنده:

 ففي املنزل ل��دي حواسيب تتصل بحاسوب م��زود الخدمة املحلي.

 ف�����ي م��������زود ال����خ����دم����ة ل�������دي م�����ن�����ازل ت���ت���ص���ل ب�����م�����زود خ����دم����ة إقليمي.

برتكول اإلنترنت
ت للتحكم في  

ً
تستخدم اإلنترنت في بنيتها األساسية حزمة برتكوال

ت��ب��ادل ال��ب��ي��ان��ات ت��س��م��ى “TCP/IP” ح��ي��ث ن��س��ت��خ��دم »IP« لتعريف 
أعضاء الشبكة وتمييزهم عن بعضهم البعض حتى يتسنى التواصل 
مع أي حاسوب في الشبكة بمعرفة عنوان IP الخاص به. كما توفر 
حزمة إج���راءات “TCP/IP” امل��ذك��ورة  إج���راءات خاصة للتحكم في 
نقل البيانات والتحقق من عدم حصول أخطاء أثناء النقل وغيرها 

من اإلجراءات األساسية لربط أجهزة الحواسيب مع بعضها.

:IPv4 Address »عنوان »اي بي

تعتبر عناوين IP »أي ب��ي« املستخدمة لتعريف أجهزة الحواسيب 
”TCP/IP“ املشاركة في الشبكة أهم مكونات حزمة

عنوان آي بي عبارة عن رق��م مكون من 4 مقاطع مكتوبة بالنظام 
ال��ع��ش��ري ال��ع��ادي ل��أرق��ام، وُي��ف��ص��ل بين ك��ل مقطع واآلخ����ر  بنقطة. 

مثال: 127.0.0.1 أو 192.168.0.1

إن مسألة تخصيص عناوين »آي بي« نقطة مهمة في فهمنا لشبكة 
 شبكيا هرميا، فإن 

ً
اإلن��ت��رن��ت، فبما أن شبكة اإلنترنت تتبع هيكال

الحاسب الرئي�شي املسؤول عن شبكة معينة )مزود الخدمة( ال بد 
أن يعرف عناوين كل األجهزة التي تحته، حتى يتمكن من التخاطب 

معها، وهنا بيت القصيد الذي يهمنا.

وللحديث بقية بإذن هللا ..
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ملحق

إعداد: 
- هالة نبيل
- أم عبري
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إىل ابنيت
وصية الشهيد - بإذن اهلل - عبد الوهاب

لقد عاش أبوك وحيدا وغريبا، رغم كثرة املال واألهل والخالن، 

ولكني كنت بفكر متميز، وصاحب مبادئ وقيم، لم أتنازل عنها 

أبدا، ولذلك جفاني الناس وجفاهم فكري.

أن اإلسالم دين ودولة،  يا عزيزتي  أنا عليه  أفكاري وما  ومن 

ومصحف وسيف، وأنا لن ألدغ من جحر واحد مرتني. 

 إني أكره الطواغيت، وأحاربهم بقلمي ولساني وقلبي، هم وأتباعهم

صبح مساء كل يوم ..

عزيزٌة نفيس من غري ِكرب إن شاء الله .. 

شاعٌر عنيد ومجاهٌد صنديد .. 

عييش هنيئة ، و موتي شهيدة ، 

كوني مؤمنة صابرة مجاهدة بكل ما أوتيت من وسائل .

واعلمي سبب وجودك يف الحياة ، واعميل به . 

واحفظي كتاب ربك .

وإىل لقاء يف جنة ونَهر، يف مقعد صدق عند مليك مقتدر.

15 شعبان 1405 هـ

أبو سلمان

أفغانستان 
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اإلبداع بعقيدة ومبادئ

َتُهْم( بَِع ِملهَّ قال تعالى: )َوَلْن َتْرَض َعْنَك اْلَيُهوُد َوَل النهََّصاَرى َحتهَّى َتتهَّ

لقد حرص أعداء الدين وامللة كل احلرص وبشتى الطرق املبتكرة على حرف أبناء 
هذه األم��ة عن أصول دينها، فصوروا لنا اإلبداع في مخالفة الش��ريعة، وصارت 

القينات جنوم الفن، والعلمانيون مفكرون، والسفهاء أدباء.

وإن من فيض نعم اهلل علينا أن عقيدتنا اإلس��المية عقيدة شاملة قال تعالى: 

)اْلَي�ْوَم َأْكَمْل�ُت َلُك�ْم ِديَنُك�ْم َوَأْتَْم�ُت َعَلْيُك�ْم نِْعَمتِي َوَرِضي�ُت َلُكُم اْلِْس�اَلَم ِديًنا(

 

فمنه��ج هذه العقيدة فري��د متكامل من كل النواحي، مما يوف��ر الفرصة لبناء 
جيل مس��تقيم معتز بعقيدته الواضحة الصافية؛ فال يشعر بالنقص أو اخلواء 

الفكري، وبالتالي تنتفي عنده احلاجة لتقليد حضارة الغير.
ولكي نس��تطيع الوصول بأبنائن��ا إلى هذه الغاية فعلينا بدايًة تأس��يس الفرد 
املس��لم منذ نعومة أظفاره عل��ى االعتزاز بعقيدته، والوق��وف عند حدود اهلل،  
وتعظيم الش��ريعة في نفس الطفل املسلم منذ سنوات العمر األولى؛ لينشأ 
بعقيد راس��خة تك��ون له درًع��ا واقية أمام ماس��وف يصطدم ب��ه في معترك 

احلياة،

وعلى الطفل املسلم أن يتعلم كيف يكيف رغباته وفق أوامر الشرع، ال أن تُلوى 
النصوص لُيكّيف الشرع على الرغبات بحًثا عن الرخص واخملارج امللتوية.

وهنا س��وف نعرض جتربة عملية إلحدى الش��امخات استخدمتها لغرس قيمة 
الوقوف عند حدود الشريعة في نفس طفلها؛ فهذه األخت علِمت نهي الرسول 
صل��ى اهلل عليه وس��لم عن اتخاذ ورس��م وجتس��يد ص��ور ذوات األرواح، ثم رأت 
اس��تهانة الناس في زمننا هذا بالش��ريعة فس��ادت هذه املنكرات حتى أنشئت 
كليات وجامعات خاصة لتعليم رس��م وجتسيد ذوات األرواح، وتوسع الناس في 
اتخ��اذ الص��ور والتماثيل؛ فكان لزاًما عل��ى كل أٍب وأم أن ينتب��ه ملثل هذا األمر، 
ويح��رص على تربية الطفل املس��لم على كيفية التعام��ل مع مثل هذه األمور 
بتوضي��ح العل��ة من النه��ي عنه��ا، وتبيني عقاب م��ن خالف وأص��ر على ذلك 

العمل، 

جتربة تربوية:
حرص��ت أختنا الش��امخة على غ��رس هذه القي��م في طفلها من��ذ الطفولة 
فكانت كلما وجدت رس��مة تعمل على طمس��ها، وجتعل طفله��ا يقوم بهذه 
التجربة بنفسه مع تشجيعه عليها حيث يقوم مبساعدتها في ذلك، ثم تقدم 
له الكراس��ة واأللوان ليرسم ماشاء من إبداع و تبني له أن رسم ذوات األرواح هو 

املمنوع.

فعلمت صغيرها أنه حر في اإلبداع ما لم يخالف الشريعة.

وهكذا أيتها الشاخمة فلرتبي أبناءك على حب االبداع بعقيدة ومباديء.
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التعامل مع اجلروح النازفة

1- عقمي اجلرح مبادة مطهرة؛ و إن لم توجد فيكفي املاء.

2- ضمدي اجلرح بالقطن أو الشاش.

3- حاولي إيقاف النزف بالضغط املباشر على مكان اإلصابة - و قد يستغرق ذلك 
عدة دقائق.

4- عند لف الشاش حول مكان اإلصابة فاجعلي قوة الشد معتدلة، وإذا الحظت 
تورماً أو تغيراً في لون العضو فاعلمي أنك قد جتاوزت احلد املطلوب في لف الشاش، 

فخففي قوة الضغط فوراً. 

5- ارفعي العضو املصاب أعلى من مستوى القلب لكي يخف تدفق الدم، وذلك إذا 
تأكدِت أن العضو ليس فيه كسر.

6- إذا استمر النزف فاضغطي على الشريان املغذي للعضو.

7- إذا امتألت الضمادة بالدم فال تنزعيها ، و إمنا ضعي واحدة أخرى فوقها.

8- استخدام كيس ثلج يساعد على وقف النزيف وتخفيف اإلحساس باأللم.

9- انقلي املصاب إلى املستشفى للحصول على العالج اإلضافي املناسب.

10- إذا ُوجد جسم غريب عالقاً في اجلرح، كشظية أو زجاجة أو رصاصة أو غيرها:

- ال حتاولي نزع اجلسم الغريب ما لم تكن لك خبرة في ذلك.

- ال تقومي بوقف النزف باستخدام الضغط املباشر باليد لكي ال يؤدي ذلك 
إلى زيادة دخول اجلسم الغريب.

- لوقف النزف استخدمي ضماداً. لفيه بطريقة حلقية بحيث ميتص الدم 

 

و يثبت اجلسم الغريب في مكانه إلى أن يتم نقل املصاب إلى املستشفى، 
أو يأتي من لديه معرفة بنزع األجسام الغائرة.

مع أمنياتنا جلميع الشاخمات بالصحة والعافية
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آداب الزيارة

    عزيزتي الشامخة:

- اختاري وقًتا مناسًبا للزيارة ال يكون فيه إزعاج لآلخرين.

- يفضل أن تستأذني قبل الذهاب بإجراء اتصال هاتفي لتحديد 

موعد، وإن حدث ما مينعك من الذهاب فال تنسي أن تتصلي مرة 

أخرى لالعتذار.

- إن متكن��ت من حمل هدية مع��ك إلى من تزورينهم مثل طبق 

تصنعينه في البيت فسيكون أمرًا لطيًفا. »تهادوا حتابوا«.

- عند وصولك اطرقي الباب ثالثًا، فإن لم يُفتح لك فارجعي.

- س��لمي على أهل البيت، ثم اجلسي حيث يشار إليك، أو في 

أقرب مكان إليك.

- ال تكثري من التلفت في البيت، واحفظي عينك، حتى لو كان 

بيت صديقتك، ألن عينك قد تقع على ما ال يسرهم رؤيته.

- أدخلي السرور على مضيفتك باحلديث الطيب واألخبار السارة 

وابتع��دي عن املزع��ج منها، »وأحب األعمال إل��ى اهلل عز و جّل 

سرور تدخله على مسلم«.

- مارسي فن احلديث مبهارة.. وهو األمر الذي سنتناوله في العدد 

القادم إن شاء اهلل. 
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سّر اجلمال

إن البشرة املشرقة والناعمة هي سر اجلمال األول، وهي العنصر 

الرئيس الذي يجعل درجات اجلمال متفاوتة..

للحصول على ذلك سنستخدم اليوم مواد قليلة، وموجودة في 

كل بيت..

ضعي في فنجان:

1- ملعقة سكر حبيبات.

2- ملعقة زيت، واألفضل أن يكون زيت زيتون.

واخلطيهما، وسيظل السكر حبيبات ألنه ال يذوب في الزيت.

وزعي الكمية على وجهك... ثم ابدئي التدليك برفق.. ال للعنف.. 

فبشرة الوجه رقيقة وال تتحمل..

واألفض��ل أن حتركي أطراف أصابعك بح��ركات دائرية منتظمة 

وفي كل األماكن.. وال تنسي احلواف، حول األنف وبجانب الفم..

وبعد عدة دقائق من التدليك، اغسلي وجهك باملاء، وبالصابونة 

املناسبة.. ثم جففيه مبنشفة جافة ونظيفة..

ثم قفي أمام املرآة وانظري للتألق الذي حصلِت عليه..

وم��رري يدك على وجهك، لتجدي أنك ق��د حصلِت على نعومة 

مذهلة لن حتصلي على مثلها بأي طريقة أخرى.

وباإلم��كان أن تفعل��ي هذا األمر نفس��ه في أي ج��زء آخر.. مثل 

كفيك، وقدميك..

كرري األمر مرة كل أسبوع.

لقد تخلصن��ا بذلك من طبقة اخلاليا امليت��ة التي حتجب اللون 

احلقيقي، وحصلنا على نعومة فائقة، وبشرة مشرقة.



3031 30

ركن رفيق الدرب

أود من��ك اليوم أن تتأمل��ي معي وتتفكري مليًّا، ألن ذلك س��يكون 
له األثر عل��ى عالقاتنا االجتماعية عموًما، وم��ع الزوج رفيق الدرب 

خصوًصا.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

ٍد بَِيِدِه َما تََواداَّ اثَْناِن َفُفرَِّق بَْيَنُهَما إاِلاَّ بَِذنٍْب« )1(.. »وَالاَِّذي نَْفُس ُمَحماَّ

 .. .. .. ..  ..  .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..
.. .. .. هذه النقط مساحة للتفكير .. .. .. 
 .. ..  .. .. .. .. ..  .. .. ..  .. ..  .. .. .. .. ..  .. .. .. ..

هل تأملِت احلديث جيًدا؟

يقول اهلل تعالى: 

َئٍة َفِمْن َنْفِسَك{. }َما َأَصاَبَك ِمن َحَسَنٍة َفِمَن اللِ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيِّ

ويق��ول أح��د الصاحل��ني: »إني ألجد أث��ر معصيتي في خل��ق دابتي 
وزوجتي« ...

إن املؤمنة البصيرة تعرف من أين أُتيت.. تعرف موطن اخللل، وتعرف 
كي��ف ينبغي أن تكون.. فتحاول بق��در اإلمكان أن تتجنب املعاصي 
ب��كل أنواعه��ا، وجتدد توبتها هلل في كل وق��ت، وتنصح رفيق دربها 
باحلس��نى وتأخذ بيده ليبتعد عن أي ذنب قد يقع فيه، كيف ال وهو 
رفي��ق دربها، وتزيده قربًا من اهلل تعالى.. لتكون صحائف أعمالهما 
 بيض��اء نقية.. وليعيش��ا ف��ي هناء ف��ي رحاب طاع��ة اهلل تعالى، 
 ف��ي حي��اة صافي��ة ال تكدره��ا الذن��وب وال تخالطه��ا املعاص��ي.. 
يكّون��ان أس��رة مس��لمة حت��ب اهلل، وت��ؤدي م��ا يقربه��ا من��ه، 

 

وتعرف م��ا يغضب��ه وتبتعد عنه، وتس��ابق في اخليرات، يعيش��ان 
أيامهما مبش��اعر إميانية متدفقة، وقلوب مطمئنة.. س��يجدان أثر 
النعيم في الدنيا.. ويوم القيامة س��يجدان عاقبة ذلك، يوم يؤتيان 

الكتاب باليمني، وينادى عليهما مع الفائزين:

)ادُْخلُوَها بَِسالٍَم آِمِننَي(.

��������������
)1( أخرجه أحمد )68/2، رقم 5357( وصححه األلباني في »السلسلة الصحيحة« )232/2( مبجموع طرقه.
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